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хаайыы олоҕун-дьаһаҕын киһини долгутар гына сэһэргиир. Маны
кытта сэргэ оҕо эрдэҕинээҕи, сэрии сылларынааҕы саха сиригэр
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Далан
Судьба моя. Роман-эссе.
В романе писателя, репрессированного в годы культа личности в
авгобиографической

форме

рассказывается

о

тяжелых

годах,

проведенных им в заключении, об испытаниях, выпавших на долю
жертв ГУЛАГ-а.
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ААН ТЫЛ
Өй-санаа саамай сиппит-хоппут, олоҕун булбут кэмигэр, кини
мөлтүү-ахсыы илигинэ өрүсүһэн, олорон ааспыт олоҕум туһунан
ахтыы суруйан хаалларабын. Мантан инньэ кырдьан уонна ыалдьан
бардахха, баҕар, ол кыаллан биэриэ суоҕа, санаа-оноо даҕаны атын
буолан туруо.
Мин олорбут олоҕум общество тутула уларыйар кэмнэрин
баттаста. Тус бэйэбиттэн туох даҕаны тутулуга суох норуотум
чулуу уонна олус интэриэһинэй дьонун — Г. П. Башарины, Н. Е.
Мординовы — Амма Аччыгыйын, В. М. Новиковы

— Күннүк

Уурастыырабы, В. А. Протодьяконовы — Кулантайы, Сем. П., Софр. П.
Даниловтары, М. С. Иванову — Багдарыын Сүлбэни, Е. Е. Алексеевы о. д.
а., кинилэр охсуһууларын, дьулуһууларын кытары алтыста. Саха
норуота үйэлэргэ үөскэппит интеллектуальнай баайын-дуолун кини
бэйэтигэр

төннөрөр

туһугар

ити

дьон

бэрт

уһун

сыллаах

дьаныардаах туруулаһыыларын ортотугар олорон аастым. Онтон
туора туран хаалбатым да диэххэ сөп.
Дьылҕам миэнэ үгүстэр көрбөтөх «киһи сирэйдээх» социализм
дьонтон-норуоттан кичэйэн кистиир иккис сирэйин өҥөтөн көрдөрдө.
Онно мин иннибинэ оруобуна сүүс сыллааҕыта сылдьыбыт 33
саастаах улуу Достоевскай маннык суруйан хаалларбыт эбит:
«Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров... Вообще
время для меня не потеряно. Если я не узнал Россию, так народ русский
хорошо, как может быть, не многие знают его».
Мин эмиэ хаайыыга араас дьону көрбүтүм, кинилэр, аныгылыы
эттэххэ, уһулуччулаах усулуобуйаҕа хайдах буолалларын, хайдах
туттуналларын билбитим.
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Мин олоҕум ити икки бэлиэ уратылара бэйэ-бэйэлэрин кытары
быстыспат ситимнээхтэр: «Баһаарын дьыалатыгар» эриллибэтэҕим
буоллар хаайыыны харахтыа суоҕа этим... Саха сирэ оччоттон
баччаҕа диэри төһө даҕаны сыылка, хаайыы — Гулаг дойдута буоллар,
олорон ааспыт олохпут күлүк өттүн сырдатары кытаанах бобуу
биһиэхэ,

сахаларга,

көҥүллээбэтэҕэ.

Улуу

норуоттар

улахан

суруйааччылара А. Солженицын, Д. Панин, В. Шаламов, Е. Гинзбург, Л.
Разгон, А. Жигулин кинигэлэрэ тахсыбыта ыраатта. Биһигиттэн аан
бастаан суруйбут М. Ф. Корнилов суругун саҥа булан, дьэ, ааҕа сатаан
эрэбит... Төрүөт содулу төрөтөр, туох барыта быалаах- туһахтаах,
ситимнээх үтүмэҕи субуйдахха, мунгха ийэтэ тахсар. Олорон ааһан
эрэр олохпун хаайыыга эрэйдэммит сылларбар аттара тутан
кэпсиирбэр туох, тоҕо, туохтан тахсыбытын тула өттүттэн
толкуйдаан, өйдүү сатаан чинчийэн көрөргө сананным.
Мин бу кинигэм дэбигис өйгө түһэн биэрбэт улуу уларыйыылар
бутуурдаах суо сахтарын тириэрдэ өйдүүргэ төрөөбүт сахам
норуотугар өй-санаа, күүс-көмө эбиэхтин.
Дьоллоох-соргулаах буолуҥ, бар дьонум!
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ТҮПТҮРДЭЭХ ТҮРМЭҔЭ
Жить не по лжи.
А. Солженицын
- «БАҺААРЫН ДЬЫАЛАТА»
- ТҮПТҮРДЭЭХ ТҮРМЭҔЭ
- «ДЬУКААХТАР»
- ТҮҮҤҤҮ ДОППУРУОСТАР
- СТАЛИН ФЕМИДАТА
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Каждый человек имеет право на жизнь,
на свободу и на личную неприкосновенность.
(Всеобщая декларация прав. человека. С т а т ь я 3).
СИТЭ ААҔЫЛЛЫБАТАХ РОМАН
1952 сыллаах муус устар ый 10 кунэ саас кэлэн ичигэс, ол эрээри
курас күн этэ. Мин саппыкынан сылдьыбытым ырааппыта.
Иванов Мишабыт хаайыллан, литератордар төрдүс корпустарын
29 хоһугар үһүөйэх эрэ этибит. Экзаменнар саҕаламмыттара, бииргэ
олорор уолаттарым: Троев Дима лекцияттан кэлэн, нуктуу түһээт,
библиотекаҕа бараары сынньана сытара, оттон Никифоров Гоша
суоҕа. Мин күнүс утуйбат идэлээх буоламмын, Амма Аччыгыйын
«Сааскы кэм» романын саҥа тахсыбыт нууччалыы тылбааһын ааҕа,
ороммор

олорорум.

Кэккэлэһэ

хос

кыыһа,

нуучча

тылын

отделениетын студентката Слепцова Еля лекцияттан кэлэрин
күүтэрим: кини биһикки «Красная Якутия» диэн сэллиги эмтиир
сиргэ дьон көрсө тахсыахтаахпыт.
Хоско чуумпу этэ. Тылбааһы саҥа саҕалаан ааҕан эрэрим да,
айымньыны үчүгэйдик тылбаастаабыттара тута биллэрэ. Мин
биэлсэр нуучча кэлэн хайдах сахалары эмтииригэр тиийбитим.
«Только успели подмести юрту и уложить вымытого Егордана
на

прежнее

место,

как

появился

фельдшер

с

деревянным

чемоданчиком в руке.
— Ну, где там твоя болезнь? Давай его сюда! — весело сказал он
на ломаном якутском языке, подходя к больному...»
Эмискэ хос аана тэлэллэ түспүтэ, китель таһынан уһун хара сону
дыгдаччы анньыммыт нуучча киһитэ киирэн кэлбитэ. Дьонноох сиргэ
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киирдим диэн дорооболоспокко, тугу да саҥарбакка хоспутугар
төттөрү-таары хаамыталаан чиккэҥэлээбитэ. Дима уһукта охсон, олус
куттаммыт, кубарыйбыт сирэйдээх чыып диэбэккэ оронугар олоро
түспүтэ. Иванову эмиэ биһиги хоспутуттан илдьэ барыахтарыттан
куттал барыбыт сүрэҕэр ааспаттык-арахпаттык саспыт быһыылааҕа.
Киирбит

киһи

тугу

да

саҥарбакка

төттөрү-таары

хаамарын

кубулуппатаҕа, саҥата суох тыҥааһын балачча уһаабыта.
—

Кто вы? Кого вам нужно? — кинигэбин сабан мин ыйыпыытым.
Киһим онуоха мин иннибэр хорус гына тохтуу түһээт, сиэбигэр

бэлэмнээн тута сылдьар лоскуй кумааҕытын ылан, сирэйбэр аспыта.
—

Тебя!
Кумааҕыга «Ордер на арест и обыск Яковлева Василия

Степаповича» диэни көрөн аһарабын. Сүрэҕим мөҕүл, сирэйим итий
гынан ылбыта — ааҕа олорбут ромаммар ойууламыыт сахаларга олус
эйэҕэс нуучча биэлсэрин романтическай обраһа мэлис гынан сүппүтэ,
бүгүҥҥү олох кытаанах тимир-тамыр илиитэ иннибэр субу күөрэс
гыммыта.
—

Бу миэхэ буолбатах, атын киһиэхэ: мин аҕам аата «Семонович

диэн,— диэбитим соччо эрэлэ суох, кутталбыттан бүтэ охсубут
куоласпынан.
—

Эн Иванову кытта бииргэ үөрэнэҕин буолбат дуо?

—

Бииргэ...

—

Значит — тебе. А отчество — мы исправим!
Ол

икки

ардыгар

эмиэ

байыаннай

кителин

таһынан

гражданскай уһун сону кэппит иккис киһи эмиэ, туох да тоҥсуйуутакөҥүллэтиитэ суох киирэн кэлбитэ — ньэҥньиир саҕаламмыта.
Мин арыый холкутуйбутум, хайдах эрэ буола турар түгэни
итэҕэйбэт

этим:

бу

кэлэн

соруктаах
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малбын,

кинигэлэрбин хасыһа сылдьар МГБ үлэһиттэрин сотору ааһар түүлбит курдук санаабытым. Арай адьас саҥатыттан маппыт, куттанан
кубарыйбыт Дима Троев сирэйэ киһи оонньообот дьыалата буолан
эрэрин өйдөторө.
Студент мала диэхтээн, күтүөтүм маҕаһыын хачыгаара Сэмэн
бэлэхтээбит, куруутун кырабаатым анныгар турар ыарахан мас
чымадааныгар саҥа бачыыҥка, саҥа теннискэ уонна эдышйим
Өлөөнө отрезтан тикпит коверкот бүрүүкэтэ бааллара. Биирдэ
эдьиийбинээн

иккиэйэҕин

хаалбыппытыгар

кистээн-кистээн

кулгаахпар: «Дьэ, тукаам, эйиэхэ үрдүк үөрэҕи бүтэрэргэр бэлэхтээри,
бу уура сылдьабын»,— диэбитэ. Оттон бачыыҥканы уонна күөх
өҥнөөх

теннискэни

бэйэм

үлэлээн

булбут

харчыбынан

атыыласпытым. Ити сабыс-саҥа таҥастары кэтэн, кыргыттары кытта
үҥкүүлээри, Первэй Маай бырааһынньыгын кэтэстим да этэ!.. МГБ
үлэһиттэрэ аанньа ахтыбаттык чыма
дааным иһин тарыйталаан көрбүттэрэ, кинигэлэрбин кичэйэн
кыҥастаспыттара. Өр гымматахтара, ньэҥньийэн бүтэ охсубуттара.
Ол икки ардыгар, ким эрэ кэлэн ааны тоҥсуйбутун киллэрбэтэхтэрэ.
Слепцова Еля дуу, Никифоров Гоша эбитэ дуу? Онтон ньэҥньийэн
бүтэн, миигин икки ардыларыгар уктан, үөһэ этээстэн түһэн,
таһырдьа таһаарбыттара. Онно «газик» массыына күүтэн турара.
Кэнники билбитим эдэр суруйааччы Афанасий Федоровы эмиэ
ити күн хаайбыт этилэр.
Быа быстарыныы, мас тосторунуу мин олохпун эмискэ уонна
тосту уларыппыт событиелар, хор, ол курдук саҕаламмыттара. Наар
кинигэлэртэн билии-көрүү ыла сатаабыт, дьиҥнээх олох диэни
билбэт тыа уолугар, миэхэ, ити олус соһуччу этэ. Дьиҥинэн, Саха
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республикатын, ону ааһан бүтүн дойду үрдүнэн барытынан буолан
испит дьиксиннэриилээх быһыыны-майгыны уонна Иванов Миша
хаайыллыытын аттаран өйдөөбүтүм эбитэ буоллар, олортон мин аан
маҥнай дьиксиниэхпин сөп эбит этэ. Недомыслие ол эбэтэр ситэ,
тиһэҕэр тириэрдэ өйдөөбөт буолуу диэн баар эбит иэдээннээх суол.
Олорбут олохпун эргиллэн көрдөхпүнэ ол ордук миэхэ көстөргө
дылы. Иванов Миша биһикки пединститукка түөрт сыл бииргэ
үөрэнэн кэлбиппит, биир хоско олорорбут, бииргэ кыттыһан
аһыырбыт. Семинардарга, хоспутугар үгүстүк тахсыталыыр араас
мөккүөрдэргэ биһиги санаабыт үксүгэр биир буолара. Онтон да,
киһибитин икки ый тухары силиэстийэҕэ сытыаралларыттан да,
сэрэҕэччийиэххэ баара.
Оттон дойду үрдүнэн Сталин сэрии кэнниттэн нуучча норуотун
туһугар тост көтөҕүөҕүттэн саҕаламмыт хайдах эрэ соччо өйдөммөт
политика сылтан сыл улам күүһүрэн испитэ. 1946 сыллаахха А.
Ахматованы, М. Зощенконы, суруйааччы, киһи аатыттан аһарардыы
критикалыыр уураахтар ылыллыбыттара. Космополиттары хостоон
таһаарбыттара:

электрическэй

лаампаны,

радионы,

паровоһу,

самолету, ракетаны, аҥар уоспутунан оччо-бачча төгүл хаалыылаах
этэ диэн хоруотуур Россиябытыгар, бастаан арыйбыттара диэн
«дакаастаммыта». 1948 сыллаахха биологическай наукалары үлтү
сыспыттара, морганистар-вейсманистар арыллыбыттара. Генетика,
кибернетика,

социология

сатааһыннарынан
экономикаҕа,

буржуазнай

ааҕыллыбыттара.

Жданов

философияҕа,

ученайдар
Сталин

өйтөн

була

тыл

үөрэҕэр,

литератураҕа

этиилэрэ

бүтэһиктээх инстанциянан буолбуттара. Биһиги, үрдүк үөрэҕи
бүтэрээри сылдьар студеннар, экономика, социология туһунан тугу да
билбэппит, бэл улуу ученай Эйнштейн, кини относительность
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туһунан теориятын истибэт да этибит. Советскай Союз тула субу
ыстыыгынан түһээри олорор бары кыр өстөөх дойдулар, оттон
биһиги бэйэбит испитигэр — кыймаҥнас үспүйүөн, таҥнарааччы,
өстөөх... Өстөөхтүү санаалаахтары күнүһүн тымтыктанан көрдөөһүн:
«Кто не с нами, тот против нас».
«Ленннград дьыалата», «Кремль врачтарын дьыалалара» өссө
инники тураллара...
Национальнай республикаларга националистары харса суох
арыйыы бара турара, өссө күүһүрэн иһэрэ. Олортон ордук мин өйбөр
Шамиль уонна мюридизм туһунан айдаан хаалбыт эбит. Бастаан
Шамиль туһунан кинигэ суруйбут Г. Гусейнов диэн ученай улаханнык
хайҕанан Сталинскай бириэмийэни ылбыта. Онтон ол бириэмийэтин
былдьаан ылбыттара, дэлби критикалаан, национализмҥа буруйдаан,
бэйэтигэр тиийинэн өлбүтэ диэн сурах иһиллибитэ.
Оттон биһиэхэ, Саха сиригэр, «Баһаарын дьыалата» диэн
күөрэйэн тахсыбыта.
БАШАРИН КУРУҺУОГА
Георгий Прокопьевич Башарин — ликбезтэн наука кырбааттаах
аартыгынан, кини саамай үрдүк чыпчаалыгар тиийэ үүммүт саха
бастакы талааннаах соморуодак ученайдарыттан биирдэстэрэ. 1951
сыллаахха 39 сааһыгар докторскай диссертацияны көмүскээн кэлэн,
биһиэхэ, пединститукка преподавателинэн үлэлээбитэ. Дьонноругар,
төрөөбүт норуоттарыгар, кини саамай наадалаах проблемаларыгар
сыһыаннара талааннаах да ученайдарга барыларыгар биир буолбат:
наар тус бэйэлэрэ эрэ аатыралларын-сураҕыралларын, үчүгэй
буолалларын туһугар охсуһааччылар кинилэр истэригэр эмиэ
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үгүстэр. Георгий Прокопьевич хара маҥнайгыттан наукаҕа төрөөбүт
норуотун культуратын биир сүрүн боппуруоһун көмүскэспитинэн
киирбитэ. 1944 сыллаахха кини туруорсуутунан саха литературатын
төрүттээбит үс суруйааччылар А. Е. Кулаковскай, А. И. Софронов, Н. Д.
Неустроев үтүө ааттара тиллибитэ, кинилэр айымньылара төрөөбүт
норуоттарыгар төннөрүллүбүтэ. Ити үлэтэ. «Три якутских реалистапросветителя» диэн ааттанан, туһунан кинигэнэн тахсыбыта, автор
историческай наука кандидатын степенин ылбыта.
Кини улахан фундаментальнай үлэтэ «История аграрных
отношений в Якутии» диэн, ити үлэтин иһин киниэхэ историческай
наука докторын степенин биэрбиттэрэ.
Г. П. Башарин пединститукка кэлээтин, биһигини, эдэр ыччаты,
наукаҕа көҕүппүтүнэн, угуйбутунан барбыта. Саха сирин историятын
туһунан аан бастаан систематическай курсу аахпыта, историческай
куруһуогу тэрийбитэ. Ол кэмҥэ Саха сирин историята саҥардыы
үөрэтиллэн эрэрэ, онно эдэр научнай кадрдары бэлэмниир баҕалааҕа.
Саха сирин историятын үөрэтэр аан бастакы историческай
куруһуокка 1950—51 сс. үөрэх дьылыгар 19 чилиэн баара. Миша
Ивановтуун

иккиэн

биһиги

ол

куруһуокка

киирбиппит.

Куруһуокпутугар биһиги тема ылан, библиотекаттан, архивтан
матырыйаал хомуйан, реферат суруйарбыт. Олортон сорохторо
манныктар:
Образование

русского

централизованного

государства.

—

Семенова А. В.
Присоединение Якутии к России в XVII в.— Яковлев В. С.
Знаменитые русские землепроходцы в Якутии в XVII в.—
Сыроватский А. Д.
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Исследователи XVII—XX вв. о происхождении якутского народа
— Михалев П. П.
Исследователи XIX и начала XX вв. о происхождении якутского
народа — Софронеев П. С.
Сторонники феодальной теории — Иванов М. С.
Аграрные

отношения

в

трудах

дореволюционных

исследователей — Габышев К. Е.
Освободительное

величие

Великой

Октябрьской

социалистической революции — Прокопьев В. М.
История добровольного вхождения Якутии в состав РСФСР и
СССР - Лукин Г. П.
История Якутского государствөнного пединститута — Васильев
А. Ф.
Великая дружба русского и якутского народов — Троев Д. Г.
Рефераттарбытын

суруйан

бүтэрдэхпитинэ

куруһуок

занятиетыгар ааҕан биэрэрбит уонна ону дьүүллэһэрбит.
«Протокол № 3 от 22 марта 1951 г. Присутствовало 14 человек.
Слушали: доклады М. Иванова и Д. Спиридонова.
Выступили:

В.

Яковлев,

М.

Габышев, А.

Васильев,

Д. Семенов, Д. Пухов, М. Михалев, А. Семенова и Г. П. Башарин.
Протокол№5от 16 апреля 1951 г. Присутствовало 10 человек.
Слушали: доклады А. Алексеева и В. Яковлева.
Выступили: М. Иванов, А. Васильев, Д. Семенов и Г. П. Башарин.
Протокол № 7 от 28 мая 1951 г. Присутствовало 18 человек.
Слушали: доклады А. Васильева и Д. Троева.
Выступили: Е. Кычкин, А. Васильев, М. Иванов, К. Габышев, П.
Софронеев, А. Сосин и Г. П. Башарин».
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Рефераттары дьүүллэһии, научнай кырдьыкка талаһар эдэр
дьон

сиэринэн,

итэҕэстэргэ

ханнык

да

эйэлэһимтиэтэ

суох

припципиальнайдык, уохтаахтык-күүстээхтик барара.
Биһиэхэ, студеннарга, Башарин куруһуогар сылдьыыбыт —
төрөөбүт

дойдубут,

Сахабыт

сирин

историятын

үөрэтиибит,

системаламмыт дириҥ билиини уонна научнай үлэҕэ бэртээхэй
бэлэми биэрбитэ. Ити сыллааҕы куруһуок чилиэннэриттэн биэс
ученай тахсыбыта. Оттон, уопсайынан, Г. П. Башарин куруһуогуттан
алта уонча ученайдар иитиллэн тахсаннар, бүтүн научнай оскуола
төрүттэммитэ.
ОБКОМ БЮРОТУН УУРААҔА
Нуучча классиктарын таптыыр да этим. Ордук Пушкины,
Лермонтовы. Кинилэр үгүс хоһооннорун нойосуус билэрим. Сөпкө
даҕаны этээхтээбиттэр эбит:
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман.
Эдэр саас күлүмнүүр күннээх ыраас халлааныгар тор былыт
буолан, 1951 сыллаах ахсынньы 10 күнүгэр «Правда» хаһыакка
тахсыбыт С. Борисов, Л. Сурков, Л. Климович илии баттааһыннаах «За
правильное

освещение

истории

якутской

литературы»

диэн

ыстатыйалара кэлбитэ. Уолан киһи санаата күүстээх, бастаан
көнөтүнэн өйдөөн, ыраах Москваҕа тахсыбыт ханнык эрэ биир
ыстатыйа болҕомтоҕо ууруллубатаҕа. Ити сыл кыһыҥҥы ахсынньы,
тохсунньу ыйдара айдааҥҥа, мөккүөргэ ааспыттара. Ол эрээри
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отуттан тахса сыл олохпут практикатын быһыытынан «Правда»
ыстатыйата коннөрү хаһыат ыстатыйата буолбатаҕа, дойду үрдүнэн
үөһэттэн бэриллэр хамаанда буолара бэрт сотору биллибитэ. Ол
курдук кинини бастаан модун кыахтаах партийнай пропагандистскай
аппарат хабан ылбыта. Ол аппарат партия сэбилэниилээх этэрээтин
МГБ

репрессивнэй

массыынатын

иилэ

хабан

хамсаппытынан

барбыта...
Ити ыстатыйа иннинээҕи охсуһуу хайдах барбытын биһиги
студеннар билбэт этибит. Ыстатыйа тахсарын кытта үөһээттэн
хамаанда бэриллибитин курдук ааттаах айдааннаах, хаһыылаахыһыылаах хампаанньа саҕаламмыта: БСК(б)П обкомун IV пленума,
куорат партиниай актива, обком бюротун уурааҕа. Ити уураахтары
олоххо киллэрэр туһунан хас тэрилтэ аайы мунньах: идеологическай
үлэ итэҕэстэрин арыйыы, буржуазнай националистары саралааһын.
Охсуу киинигэр биһиги учууталбыт Г. П. Башарин уонна кини
кинигэтэ

«Три

якутских

реалиста-просветителя»

түбэспиттэрэ.

Башарины уонна кини кинигэтин көмүскээтилэр диэн Саха сирин
бастакы ученайдара А. Е. Мординов, И. М. Романов, В. Н. Чемезов, Ф. Г.
Софронов, И. В. Пухов, улахан партийнай үлэһиттэр И. Е. Винокуров, П.
И.

Корякин, И. И. Михайлов курдуктар,

критикаламмыттара,

сирэйгэ-харахха

үгүс

суруйааччылар

анньыллыбыттара.

Оттон

кинилэри буруйдааччылар, сирэйгэ-харахха анньааччылар кимнээх
этилэр? Сибилигин кэлэн ойдөөн-дьүүллээн көрдөххө, ол дьоннортон
хайалара

даҕаны

норуот

культуратын

сайдыытыгар

тугу

да

биэрбэтэх, тугу да оҥорботох эбиттэр...
Комсомольскай, партийнай мунньахтарга дьүүллэһин барыта
соҕотох

ааҥҥа

Кулаковскай,

мээчик

тэбэрдии,

биир

Софронов,

Неустроев

буржуазнай
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Башарин кинигэтэ буортулаах, националистары көмүскүүр диэн.
Оттон

хайдах?

Тоҕо?

диэн

боппуруоһу

биэрэри

букатын

сөбүлээбэттэрэ. Ол эрээри ыччат бастаан утаа «Правда» хаһыакка
тахсыбыт ыстатыйаны, партия обкомун уурааҕын утарбыта, бэйэтин
литературатын төрүттээччилэрин көмүскэспитэ.
Афоня Федоров миэхэ манныгы кэпсээбитэ. Хаайыллыан
иннинэ кини Башарины критикалааччылартан биирдэстэрэ Н. П.
Канаевы кытта бииргэ кинигэ издательствотыгар үлэлиирэ. Арай
биирдэ киһитэ кыыһыран-абаран силбиэтэнэн кэлбит. Туохтан
кыыһырбытын ыйыппытыгар кэпсээбит: Пушкин аатынан научнай
библиотекаҕа мунньах буолбут, онно Канаев Башарин кинигэтин
критикалаан дакылаат оҥорбут. Мунньах кэнниттэн студеннар
Никита

Петровиһы

төгүрүйэн

баран,

боппуруоһунан

көмөн

кэбиспиттэр. «Ордук биир саха кыыһа сүрдэннэ: охсуох курдук ынан
кэлэн, «Кулаковскай, Софронов, Неустроев саха литературатын
төрүттээбэтэх

буоллахтарына,

кимнээх

төрүттээбиттэрэй?

Ону

биһиэхэ эт!» — дии-дии ыкта» диэн кэпсээбит Афонялаахха. «Ити ким
диэн, ханна үөрэнэр кыыс эбитэй?» диэбит. «Бука, органнарга
биллэрээри гыммыта эбитэ буолуо» — диэн эбэн эппитэ миэхэ Афоня.
Оттон пединститут актовай саалатыгар буолбут мунньаҕы мин
субу баар курдук өйдүүбүн. Саала тобус-толору этэ. Мунньаҕы
пединститут директора С. Ф. Попов уонна завуч П. М. Корнилов
ыыппыттара. Обком бюротун уурааҕын туһунан Петр Матвеевич
сулбуччу соҕус информация оҥорбута. Ол кэнниттэн киирбит олус
үгүс

боппуруостарга

быһаччы-быһаччы

эппиэттэтэлээбитэ.

Студеннар боппуруостара үс суруйааччыны көмүскэһэр, обком
бюротун уурааҕын утарар хайысхалаахтара. Мин биир боппуруоһу
өйдүүбүн. «1944 сыллаахха ити үс суруйааччылар тустарынан обком
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атын ис хоһоонноох уурааҕы таһаарбыта. Билиҥҥи уураах онно уунутары.

Хайаларын

биһиги

кырдьыктанабыт?»

—

диэн.

Петр

Матвеевич онуоха кыыһырбыттыы быһаччы хоруйдаабыта: «Мин
1944 сыллаахха туох уураах тахсыбытын билбэппин, фроҥҥа
сэриилэһэ сылдьарым. Манна ол кэмҥэ Василий Алексеевич Семенов
баара, киниттэн ыйытыҥ».
Оччотооҕу мөлтөх таҥастаах студеннар ортолоругар ыраахтан
ойуччу сырдаан көстөр үтүөкэн сиэрэй көстүүмнээх В. А. Семенов
саалаҕа инники олоххо олороро, завуһун ити тылларын истээт, чиккэс
гына ойон турбута. «Ити буоллаҕына...» — диэт, студеннары
ортобутунан хайа тыыран тахсан, аллараа баар учительскайга түһэн
лиһигирии турбута. Бэрт сотору толору симиилээх бартыбыалы
ыадаччы котөхпүтүнэн төннөн тахсан, тыл этээри боппуруостарга
эппиэттээһин хаһап бүтэрин кэтэһэн, мүчүҥнүү олорбута.
П. М. Корнилов студеннар боппуруостарыгар хоруйдаан бүппүтэ.
Кырдьыга,

оччотооҕуга

биһиги

бары

да

кини

хоруйунан

астымматахпыт. Ол гынан баран, кэнники биллэххэ, Петр Матвеевич
даҕаны, Степан Федотович даҕаны иккиэн обком уурааҕын ис
дууһаларыгар адьас сөбүлээбэккэ гына-гыналар, кыһалҕа күүһүттэн,
партийнай

дьиссипилиинэҕэ

бас

бэринэн,

бэйэлэрин

үс

суруйааччыларын критикалаабыттар эбит этэ.
Петр Матвеевич бүтэрин кытта, директор мунньах бүппүтүн
биллэрдэ уонна бокуойа суох тахсан бардылар. Биһиги бары
тарҕастыбыт, ханнык да прение, кэпсэтиһии суох буолла. В. А.
Семенов учительскайтан таһаарбыт бартыбыалын кууспутунан
олорон хаалла — хайдах эрэ кини кыбыстыылаах, табыгаһа суох
балаһыанньаҕа түбэспитэ.

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

16

ИВАНОВ МИШАНЫ ИЛДЬЭ БАРАЛЛАР
Олунньу 17 күнүгэр пединститут комсомолецтарын уопсай
мунньаҕа буолбута. Оччотооҕуга истфак студена В. В. Румянцев ол
мунньаҕы суруйбут конспегыттан быһа тардыылары аҕалабын.
Мунньах

10

чаас

30

мүнүүтэҕэ

саҕаламмыт.

Дакылаатчыт

комсомольскай тэрилтэ секретара Е. Д. Кычкин Пленум уураахтарын
олоххо

киллэрии,

националистическай

Башарин
алҕастарын

кинигэтин
туһунан

буржуазнай

дакылаат

оҥорбут.

Оччотооҕу сиэринэн дакылаакка Башарин айыыта-харата барыта
ыйыллыбыт: кини буортулаах кинигэтэ пединститукка национализм
учебнигынан

буолбут.

Ол

түмүгэр

студент

Павлов

националистическай буруйу оҥорбут, Красина, Артемьев, Кельбас,
Анисиферов

аморальнай

быһыылары

таһаарбыттар.

Оттон

Афанасьев, Окороков, Платонов, Охлопков, Гурьев, Колмаков, Тетерин,
Захарова итириктээбиттэр.
Мунньахха барыта 25 киһи тыл эппит. Студеннар бу сырыыга
националистическай алҕастары критикалаабыттар. Литературнай
отделение студеннара Яковлев В. уонна Иванов И. Башарин уонна
бэйэлэрин

преподавателлэрин

С.

Данилов

үрдүгэр

түспүттэр.

Историческай отделениеттан Алексеев А. Башарин кинигэтигэр
уһуйуллубут Иванов М. националистическай тенденциятын арыйбыт.
Конспектан быһа тардыылары аҕалабын:
«17. Артемова (IV). Об ошибках Башарина. Об Иванове М.:
показывает свою незрелость, аполитичность. Считает, что победа
коммунизма возможиа только теоре-тически. Неправильно относится
к людям, приезжающим из центральных областей, как к бродягам.
Партийная организация должна бороться с такими последствиями
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работы

Башарина.

Такой

же

националистический

проступок

совершил и Павлов.
18. Винокуров Д. Говорил о вредных последствиях пресловутой
книжонки Башарина. Троев отказался написатъ заметку о статье
газеты «Правда». Семенова и Яковлев тоже отказались».
Ити кэнниттэн сотору быһыы-майгы «Юпитер, ты сердишься,
значит, ты не прав» диэн букатын былыргы өс хоһоонугар
маарыннаабыта: мөккүһэн чорбоҥноһуох курдук буолбут студеннары
айахтарын бүөлүү аспыттара — комсомольскай мунньах кэнниттэн
икки хонон баран, олунньу 19 күнүгэр, Иванов Миша хаайыллыбыта.
Үһүс

лекция

кэмигэр

Иванов

Мишаны

директорскайга

ыҥырбыттара. Миша онон мэлийбитэ, лекциятыгар төннүбэтэҕэ.
Биһиги бастаан онно кыһамматахпыт: партиялаах, активист студены
администрация онно-манна соруйара кэмнээх буолуо дуо? Лекциябыт
бүтэн уопсайбытыгар тиийбиппит, арай, доҕор, хоспут иһэ букатын да
харахтаабатах дьоммутунан туолбут. Мишабытып хос ортотугар
олоппоско олордубуттар уонна кииигэтин ньэҥньийэн ахан эрэллэр
эбит.

Биһигини

эмиэ

хоспутуттан

таһаарбакка

олордуталаан

кэбистилэр. Ньэҥньиир оҥорор дьон тимири тимиргэ охсубут курдук
кытаанах

саҥалаахтар,

дьиппиэн

көрүҥнээхтэр,

буолумуналар

даҕаны Советскай былаас өстөөҕүн тутан, олус улахан суолталаах
үлэни толорон эрэр дьон. Бүттүлэр, Миша кинигэлэрин матараас
хаатыгар хаалаатылар, тэбиэлээн чиҥэтэ симнилэр. Онуоха Миша
кыһытардык:
—

Мэнээк

тэбиэлээмэҥ,

итинтикэлэриҥ

Маркс,

Энгельс

кинигэлэрэ ээ,— диэтэ. Тойонноро, биир ачыкылаах, хайдах эрэ
киинэҕэ көстөр гестаповеһы санатар киһи:
—

Это — не горох,— диэн суостаахтык саҥарда.
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Уолбутун ортолоругар уктан тахсан бардылар.
Миша

хаайыллыбытын

кэннэ

мөккүөрдээҕэр

буолуох,

студеннар икки ардыларынааҕы аһаҕастык кэпсэтиһии да уурайбыта.
Кистээн-кистээн

муннукка-ханныкка:

«Ити

туохха

буруйдаан

хаайдахтарай?» — диэн сибигинэһэрбит. Саҥа ананан кэлбит
республика прокурорун кыыһыгар Артемова Лидаҕа күтүрүүрбүт. Ол
кыыстыын кыыһырсан, Миша этиһэн турардаах этэ. Ол этиһии
переменаҕа, курс студеннара барылара истэн турдахтарына, буолбута.
«Преподавателлэр киирдэхтэринэ турар наадата суох»,— диэбитэ
кыыс. Миша утарбыта. Онуоха Лида: «Эһиги манна, ыраах сир
улаҕатыгар дьөлө түһэн олороҥҥут, тугу даҕаны билбэккит»,—
диэбитэ. Миша: «Оттон эһиги бырадьаагылаан манна кэлбиккитинэн
киэбиримэҥ»,— диэн буолта. Кыыс: «Бырадьаагыларынан үөхпүккүн
аҕабар этиэм!»,— диэн сааммыта. Миша: «Эттэххинэ, этэ сылдьыаҥ
ээ»,— диэбитэ.
Биһигини кытта бииргэ үөрэммит Варя Федорова маннык
суруйар: «Маша Скрябина сүрдээҕин ыксаан кэлбитэ.
— Миша Иванову хаайдылар! — диэбитэ. Олус соһуйбутум.
Лекцияҕа олордохторуна директор ыҥырар диэбиттэр, уол тахсыбыт
уонна төннүбэтэх. Олорор хоһун ньэҥньиэн туох баар кумааҕытын
барытын илдьэ барбыттар. Итинтэн атыны ким да билбэт, сурах суох.
Тоҕо хаайыахтарын сөбүй? Миша адьас күлүгээнэ суох, ханна да
мэнээк сылдьыбат, наар үөрэҕэр эрэ кыһанан тахсара.
Арай Лида туох эмэ диэн хобулуон сөп. Кини биһигини
барыбытын тоҕо эрэ сөбүлээбэт этэ дэһэрбит. Лида Артемова
Рязантан кэлэн биһигини кытта үөрэммитэ. Хап-хара уһун баттахтаах,
чох хара харахтаах, хара бараан уһун, уҥуох-тирии ньолоҕор
сирэйдээх,

ытаабыт

киһилии
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хатыллаҥнаабыт, иҥиир-ситии курдук бэйэлээх, намыһах Лида
саастаах көрүҥнээҕэ. Мэлдьи дьоһумсуйбуттуу туттан, истээх сонун
кэннитинэн, үрүҥ баайыы былаатын моонньугар түһэрииэн баран,
биһигини одуулаан, кэпсэтэрбитин истэн паарта кэтэҕэр олорор
буолара. Переменаҕа тахсыбат этэ, дэҥҥэ ааҥҥа өйөнон, көрүдүөргэ
хаамсар

студеннары

көрөрө.

Аҕата

Саха

сиригэр

республика

прокурора этэ. «Ол эрээри прокурор, боччумнаах киһи буоллаҕа дии,
ама, кыыһа хас сөбүлээбэтэх киһитин холуннардаҕын ахсын хаайтара
сырыттаҕай» диэн эмиэ да саарбахтыырбыт».
БЫЛЫТ ХОЙДОР
Бары инники кэскилгэ тардыһарбыт! Төрдүс курс студена...
Сибилигин

үрдүк

үөрэҕи

бүтэрээри

сылдьаҕын.

Оччотооҕуга

этэллэринэн «без пяти минут учитель с высшим образованием!»
Дьол-үөрүү эдэр түөһү тиирэ киэптиирэ, оччотооҕу дэгдэҥнэс ырыа
тылларыныы: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...» Төһө да
сээбэҥ күннэр буоллаллар, миигин ол ааспыт кэмҥэ, наар үөрүү, өрө
көтөҕүллүү кууһан сылдьыбыта. Куруутун бэртээхэй настроениелаах,
күлүм аллайа сылдьар эдэр киһи ордук тупсан көстөрө эбитэ буолуо,
кыргыттар эмиэ миэхэ олус сыстаҕас, ханна да ыҥырдар адьас
аккаастыа суох курдуктара. Ол өссө ордук санааны кынаттыыра.
Миэхэ уорбалыыр, куттанар-сэрэнэр санаа букатын киирбэтэҕэ.
Туой Мишаны алҕаска ыллахтара, сотору төлө көтөн тахсыа,
«Троичев, Бахча Баатыр, дорооболоруҥ!» диэбитинэн, күлбүтүнэн,
киирэн кэлиэ диэн күүтэрим. Кини бииргэ олорор уолаттарбытын
Троевтаах Никифоровы наар инньэ диэн ааттыыра. Ол мин Миша
курдук чиэһинэйдик, ис сүрэҕиттэн былааска бэриниилээх, идейнэй
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киһи аҕыйах диэн санаабыттан тахсара. Кэнники биллэххэ, итинник
өлүүлээх

алҕаһы

1937—38

сылларга,

онтон

да

кэнники

репрессияламмыт дьон бары хатылаабыт алҕастара эбит. Хоско
киирэн халыыр бандьыыттар дьон хаһыытын иһитиннэримээри,
радионы күүскэ ыытан кэбиһэллэринии, ити репрессия сылларыгар
норуот

өйүн- санаатын

атыҥҥа

аралдьытар,

муннарар

иһин

информация средстволара харса суох үлэлээбиттэр. Ол иһин олох
дьиҥнээх баран иһэр сайдыытын хайысхатын биһиги бары да
билбэтэхпит.
Ыраахтан

сылдьан

көрдөххө,

биир

государственнай

программанан үөрэнэр, биир билиини ылар студеннар барылара
хайдах эрэ биир уопсай маассаны санатааччылар. Ол эрээри кинилэр
истэригэр киирдэххэ, адьас тус-туһунан дьон. Олоххо саҥа тахсаары
тарбачыһар студеннар кэнники туох-ханнык буолаллара ол кэмҥэ
кинилэр истэригэр хайы сахха былааннанан, иитиэхтэнэн сылдьара.
Биһиги эмиэ оннук этибит: сорохтор учуутал, сорохтор атын үлэһит,
оттон сорохтор наукаҕа барар, тойон-хотун буолар баҕалаахтара. Ол
гынан баран, 1952 сыллаах репрессия ону балачча уларытан, хара
күлүгүн

түһэрбитэ.

Инники

олоҕу

хайдах

олорор

үгүстэргэ

республикаҕа буола турар Башарины эккирэтии хампаанньатыгар
сыһыаннаһыыны кытта ыкса сибээстэнэн тахсыбыта.
Миша хаайылларын кытта биһиги курска нууччалар, сахалар
диэн хайдыһан, итэҕэйсибэт буолбуппут.
Бастаан үөрэнэ киирэрбитигэр оҕо-оҕо курдук этибит, тустуһунан омуктарбытын ким да ойдөөн көрбөт буолара: көннөрү
Миша, Леня, Люся, Гутя дэһэрбит. Ол эрээри оччотооҕу пропаганда
ким ким буоларын дьаныйан туран ойдөппүтэ: биир өттүнэн, күн
аайы хаһыат, радио нуучча норуота улуутун, кини эрэ ойө-санаата
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сырдыгын, наукаҕа, культураҕа приоритетын, кини үтүөтүн-өҥөтүн
харса суох дарбыйара; иккис өттүнэн, кыра норуоттар буржуазнай
национализмнарын харса суох саралыыра. Биһиги учууталбытын
Башарины

буржуазнай

национализмҥа

буруйдаабыттара,

доҕорбутун, бииргэ үөрэнэр Мишабытын хаайбыттара.
Мишаны хаайыы кэнниттэн тоһун ылла диэн сэтэрээбиттии
санаалара

чахчы

көтөҕүллүбүт,

үөрбүт-көппүт

да

оҕолор

көстүтэлээбиттэрэ. Саха оҕолоро өссө самныбыттара. Нуучча оҕолоро
бэйэлэрэ туһунан мунньустан сүбэлэһэр, кэпсэтэр этилэр. Биһиги,
саха оҕолоро, чугаһаатахпытына, кэпсэтиилэрин атыҥҥа уларытан,
суолтата суох сымыйанан ымайбыта буолан көрсөр буолбуттара. Ис
сүрэхтэн уруккулуу үөрэр-көтөр сыһыаннаһыы сүппүтэ. Казеннай,
харах баайыыта сыһыан үөскээбитэ. Ити бадаҕа Сталин национальнай
боппуруоһу быһаарыыта — трибунаттан дарбыйыллар «советскай
норуот

хамсатар

күүһэ»,

«норуоттар

доҕордоһуулара»,

«интернационализм тыына» диэн ааттанааччыта этэ.
Курсум оҕолорун МГБ үлэһиттэрэ уора-көстө ыҥыран ыйытар
быһыылаахтара. Миигин эмиэ ыйытыахтара диэн күүтэ саныырым
да, ыйытан биэрбэтэхтэрэ. Ол онтон да ытырыктата саныахха сөп этэ:
миигин төгүрүччү хаайан эрдэхтэрэ диэн. Суох, мин ол эрэ туһунан
толкуйдаабат этим. Ыйытыллыбыт да оҕолортон биирдэстэрэ да
миэхэ сэрэппэтэхтэрэ. Ол онтон хомойо саныыбын. Бэйэм да
кинилэртэн

ыйыппатаҕым.

советскай

киһибин

Туох

уонна

да

буруйу-сэмэни

тоҕо,

туохтан

оҥорботох
куттанан

ыйыталаһыахпыный дии саныырым.
Кэнники

биллэххэ,

МГБ-га

ыҥырыллан

ыйытыллыбыт

оҕолортон кинилэргэ наадалаах, кинилэр эккирэтэр сыалларыгар сөп
түбэһэр, көрдөрүүнү эрэ биэрбит оҕолор киэннэрин сиидэлээн
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ылаллар эбит. Оттон атыттар көрдөрүүлэрин дьыалаҕа киллэрэн
бэлиэтии да сорумматтар эбит. Оннук ньыманан үлэлээбиттэр, наар
кэлтэйдии

буруйдааһыны

хомуйбуттар.

Сүүһүнэн

тулалыыр

дьоҥҥуттан эйиэхэ куһаҕаны баҕарааччы аҕыйах киһи хайаатар да
көстөрө чуолкай. Ити кэнниттэн оччотооҕу МГБ үлэһиттэрэ төһө
объективнайдык

буруйдуулларын

өйдүүр

чэпчэки.

Миигин

хаайалларыгар маннык уураах таһаарбыттар этэ. Ол сымыйа, хараҥа
дьыалаҕа кимнээх илиилэрин уурбуттарын дьон биллиннэр диэн мин
ону аҕалабын.
«Утверждаю»

«Арест санкционирую»

Министр госбезопасности

И.0.

прокурора Якутской
АССР

ЯАССР полковник

ст. советник юстиции

Речкалов

Трофимов

8 апреля 1952 года

10 апреля 1952 года
Постановление
(на арест)

8 апреля 1952 года
Я,

начальник

гор.

отделения

Министерства

Якутск

Государственной

Безопасности ЯАССР ст. лейтенант ПАВЛОВ, рассмотрев материалы в
отношении преступной деятельности Яковлева Василия Степановича,
1928 года рождения, уроженца Чурапчинского района ЯАССР, якута,
гражданина СССР, из крестьян-середняков, члена ВЛКСМ, не судимого,
студента

IV-го

курса

исторического
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Государственного Педагогического института, проживающего в
городе Якутске, по ул. Сергеляхского, 2.
НАШЕЛ:
ЯКОВЛЕВ В. С., разделяя и поддерживая антисоветские взгляды
арестованного Иванова Михаила Спиридоновича, среди окружающих
его лиц проводил антисоветскую националистическую агитацию,
направленную на дискредитацию политики ВКП(б) и Советского
государства...
На основании вышеизложенного
Постановил:
Яковлева Василия Степановича подвергнуть аресту и обыску.
Начальник отделения МГБ ЯАССР ст. лейтенант
Павлов (п. п.)
“Согласен»

Начальник следственного

зам. начальника отдела

отдела МГБ ЯАССР

МГБ ЯАССР

полковник Немлихер

подполковник Рудаков
Сороҕор

билигин

иллэҥсийдэхпинэ,

тиэрэ

түһэ

сытан

сыымайдаан көрөбүн: арай, миигин 1952 сыллаахха «Баһаарын
дьыалата» диэҥҥэ хаайбатах буоллуннар? Инники олоҕум хайдах
барыа этэй?.. Сэрии кэнниттэн үөрэхтээх дьон аҕыйах кэмигэр эмиэ
бииргэ үөрэммит дьонум курдук орто сүһүөх оройуон салайааччыта
буоларым эбитэ дуу? Ол эрээри, бука, наукаҕа барыам этэ. Учууталбыт
Г. П. Башарин тэрийбит куруһуогар оччотооҕу историческай наука
уонна

научнай

чинчийиилэр

тустарынан

бэртээхэй

бэлэми

ылбыппыт, туох да киһиргэһэ суох эттэххэ, оччотооҕу историческай
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наукаҕа

үлэлиир

ученайдары,

кинилэр

үлэлэрин

олус

бэркэ

билбиппит. Бука, Башарин үөрэнээччилэриттэн бастакы ученайдар
биһиги буолуох этибит... «Оччоҕо суруйааччы буолуоҥ суоҕа этэ: «Все
что ни делается, все к лучшему»,— диир мин кэргэним Яна.
Ол эрээри 1952 сыл муус устар 10 күнэ — мин олохпун тосту
уларыппыт күн миэхэ олус ыарахан этэ — ааҕа олорбут романым
курдук барыта ситэриллибэтэҕэ: үөрэҕим, тапталым, олоҕум. Ити
кэнниттэн сүүрбэччэ сыл устата мин литератураны даҕаны, науканы
даҕаны бырахпытым.
ТҮПТҮРДЭЭХ ТҮРМЭҔЭ
Никто не должен подвсргаться:
пыткам или жестоким, бесчеловечным
или унижающим его достоинство
обращению и наказанию.
(Всеобщая декларация прав человека. С т а т ь я 5)
ФИЛИППОВ СЛЕДОВАТЕЛЬ
Миигин

оперуполномоченнай

лейтенант

Блейдер

уонна

следователь лейтенант Филиппов тутан аҕалбыттара. Хоспутугар
туох да тоҥсуйуута-көҥүллэтиитэ суох тэлэкэччийэн, көтөн түһэн,
төттөрү-таары хаамыталаан чиккэҥэлээбит киһи Блейдер диэн эбит
этэ. Миигин хаайарга диэн собус-соҕотоҕун уураах таһааран, санкция
көрдөспүт МГБ отделениетын начальнига Павлов бэйэтэ тоҕо эрэ
кэлбэтэҕэ. Силиэстийэ устатыгар мин кинини биирдэ да көрбөтөҕүм.
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Филиппов, Березовскай, Шаронов, Павлов, Немлихер, Речкалов
— ааттара суох, араспаанньалара эрэ — силиэстийэ дьыалатыгар
оннук суруйаллара. Аата суох дьон. Хаһааҥҥыттан ыла ким итинник
толкуйдаабыта эбитэй? Тимир Феликс толкуйдаабыта буолуо дуо?
Дьон да диэн буолуо дуо, эмиэ хаайыылаах нүөмэрин курдук бэйэбэйэлэриттэн араарарга ананар бэлиэ. Аат кинилэргэ эмиэ наадата
суох, кинилэр — винтиктэр. Күтүр улахан дьарыйар (репрессивнэй)
аппарат винтиктэрэ. Өҥнөрүн-дьүһүннэрин сүтэрбит киһи, индивид,
личность буолан бүппүт массыына чаастара. Кинилэр бэйэлэрэ
толкуйдаабаттар, кинилэр оннуларыгар үөһэ толкуйдууллар, кинилэр
үөһэттэн кэлэр хамаанданы эрэ толороллор. Үөрэтэн көрдөххө Союз
үрдүнэн саҥалыын-иҥэлиин, бэл үөхсүүлүүн биирдэр эбит. Ааттыынсуоллуун

мэлийбит

березовскайдар,

кыракый

шарановтар

винтиктэр

бары

холбоһон

филипповтар,
биир

модун

репрессивнэй аппарат массыыната буолан мөлүйүөнүнэн дьону үлтү
мэлийдэхтэрэ... Аата суох толорооччу буолар судургу, барыстаах: 60
мөлүйүөн киһини коммунистар сэбилэниилээх этэрээттэрэ суох
гыммыттара,— ол гынан баран күн бүгүҥҥэ диэри буруйдаах
көстүбэт, ким даҕаны ол иһин эппиэттээбэт...
Дзержинскэй аатынан уулуссаҕа турар икки этээстээх таас,
оччотооҕу Якутскай куорат киинигэр баар сиэдэрэй оҥоһуулаах
дьиэлэртэн биирдэстэригэр олохсуйбут САССР Куттал суох буолуутун
министерствота

—

МГБ-га

миигин

киллэрээт,

тута

доппуруостаабытынан барбыттара. Түбэспит балаһыанньаҕар үөрэнэ
иликкинэ өмүтүннэрэн доппуруостааһын быһыыта, следственнэй
практика ньымата этэ. Миигин сүнньүнэн лейтенант Филиппов
силиэстийэлээбитэ.
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Аан

бастакы

боппуруос

—

аҕам

аатын

туоһулаһыы:

«Төрүөххүттэн аҕаҥ аата «Семенович» этэ дуу, биитэр уларыта
сылдьыбытыҥ дуу?» — диэн. Ити сиэрдээх киһи саатар, суоч-сымыйа
дьыала силиэстийэтин аан бастакы боппуруоһуттан сирэйэ-хараҕа
суох хараҥа балыыр суолугар үктэммитэ онтон да көстөрө: МГБ
оперативнай үлэһиттэрин ыпсыыта кыттыбатах, көтүмэх үлэлэрин
буруйдуур киһилэригэр көлбөрүйэн, хайдах эрэ мин аҕам аатын
уларытан, кинилэри муннарбытым курдук таһаара сатаабыттара.
Миша Иванов, Афоня Федоров уонна мин — биһиги үһүөммүт
дьыалата — икки том, бэркэ кичэллэн толорулла сатаабыт
доппуруостар боротокуоллара, сүрдээх аккуратнайдык тигиллэн
«Совершенно секретно», «Хранить вечно» диэн грифтээх, билигин
КГБ архивыгар олус наадалаах докумуоннар курдук кичимэлэнэн,
кинилэр автордарын хара санааларын толоро — кэлэр көлүөнэлэргэ
биһиги үтүө ааппытын хараарда, ууруллан сыппыттара түөрт уонча
сыл буолан эрэр. Итннник уонна итиниэхэ маарынныыр сааттаах,
сымыйа дьыалалар хайдах оҥоһуллалларын дьон билбэт.
Кэнники 1993 сыллаахха КГБ архивыттан 1928 сыллаахха П. В.
Ксенофонтовтааҕы

үөрэппит

киһиттэн

«Доппуруостаабыт

дьыалаларыттан пыткалааһын биллэр дуо?» диэн ыйыппыттара.
Онуоха эдэр чинчийээччи «Адьас суох, накаастааһын арааһа суох
быһыылаах» диэн хоруйдаабытын истибитим.
Оттон мин КГБ ис түрмэтигэр допрос хайдах барарын эппинэнхааммынан билбит уонна кинини хайдах кумааҕыга толорбуттарын
көрбүт киһи, хойукку биһиги да дьыалабытын ырытааччылар инньэ
диэхтэрэ дии саныыбын.
Чекистэр доппуруостара уонна ону протоколга толоруулара
адьас

тус-туһунан

буолар.

Палачтар
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—

доппуруос

протокола

кэннилэригэр

хааларын

кэнники

дьон

ааҕалларын билэллэрэ. Бастаан үлтү сынньан, биитэр үлтү мөҕөнүөҕэн, карцердаан, утуппакка сүргүн тоһутан, ээххин этитэн,
следователь туох диэбитигэр илии баттыыр буолбутуҥ эрэ кэннэ
протоколу бэйэлэрин илиилэринэн суруйан баран илии баттаталлара.
Архивка
кумахтаах

сытар

доппуруостар

мөһөөччүгүнэн,

кумааҕылара

тоҥ

буруйданар

хаатыҥканан

хайдах,

киһи
хаста

кырбаммытын, хаста стойканы, дьааһыгы барбытын, төһө үөҕүүнүмөҥүүнү, куттааһыны-сааныыны көрбүтүн кыайан эппэт.
Холобур, 1928 сыллаахха Ксенофонтовтааҕы сибилигин туох да
суута-сокуона суох өлөртөөн баран өрүскэ киллэрэн муус анныгар
симээри оҥостон олорор дьон эйэҕэстик кэпсэппэтэхтэрин сэрэйэр
олус уустуга суох.
Дьыл-хонук ааһан иһэр. Талааннаах суруйааччы Афоня Федоров
сымыйа балыыртан тэптэрэн өллөҕө. Миша биһиккини да хаайыы,
туоратыы, эккирэтии, атаҕастабыл эмиэ кэбирэттэҕэ, биһиги да эмиэ
уһуохпут

суоҕа

турдаҕа.

Оттон

МГБ

үлэһиттэрин

кирдээх

илиилэринэн бооччойбут сымыйа дьыалалара, эмиэ 1937—39 онтон
да атын сыллардааҕы сидьиҥ оҥоруулар курдук үйэ-саас тухары
хаалыаҕа...
Оо,

төһөлөөх

сымыйа,

хараҥа

балыыр,

киһи

чиэһин,

достоинствотын үлтү тэпсии, элэк-сыгаан оҥостуу, күүс өттүнэн
күһэйии, үөҕүү-түрүйүү, маатыра онтон да атын сидьиҥ атаҕастабыл,
сиэри-майгыны, сокуону куруубайдык, толоостук кэһии ити кичэйэн
оҥоһуллубут дьыала лиистэрин быыһыгар саспытай?! Мин кэнники
ол биһиги дьыалабытын кытта билсэр, ааҕар дьон ити сидьиҥ
оҥоһууга комментарий гынан бу мин сурукпун аахтыннар диэн, ол
туһунан кыралыйан турар кырдьыгы кэпсиэхпин баҕарабын.
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Филиппов лейтенант аан бастаан миэхэҕэ бэйэм саастыыта,
остуол нөҥүө-маҥаа олорбоппут эбитэ буоллар, бэркэ доҕордууатастыы буолуохха сөптөөх, туох да куһаҕана суох, куһаҕаны оҥорор
да санаата суох эдэр нуучча уолун курдук көстүбүтэ. Ол гынан баран,
ол

мин

ханнааҕы

Следователь
тиэтэйбэт

төһө
курдук

олоххо
даҕаны

үөрүйэхпинэн
аан

көстүбүтүн

тугу

бастакыттан
иһин,

билиэхпиний?

сымнаҕас,

МГБ

холку,

следственнэй

практикатынан чочуллубут ньыманы туттубутун мин кэнники эрэ,
дьыала бүппүтүн эрэ кэннэ, ааҕа олорон сэрэйбитим. Следователь
маҥнайгы доппуруоһа — кини туохтан саҕалаабытыгар бэлиэ
туруорбут, дьуолка аспыт, тоһоҕо саайбыт — оннук сыаллаах эрэ эбит
этэ. Итиннэ сыһыаран эттэххэ, МГБ үлэһиттэрин оччотооҕу ыытар
силиэстийэлэрэ Советскай Союз үрдүнэн барыта биир схема, биир
шаблон,

биир

халыып

быһыытынан

барар

эбит:

«Табаарыс

следователь» диэҥҥэ маатыралааһын, следствие маҥнайгы күнэ —
көннөрү «точка отсчета», туттар тыллара, лексиконнара, оннооҕор
маатыралыыр маатыралара — ити Вышинскайдаах суут-сокуон
туһунан

оҥорбут

теорияларыгар

олоҕурбут

МГБ

органнарын

следственнэй практикаларынан сүүрбэһис, отутус сыллартан быһа,
бүтүн репрессия периодун устатыгар чочуллан тупсарыллыбыт, 1952
сылга түмүк ситиһиилэрэ эбит этэ. Ол иһигэр Филиппов бастакы
доппуруоһа эмиэ. Мин эрдэттэн билиннэхпинэ — кини «үлэтин»
чэпчэтэн кэбиһиим хайдах да табыллыбат эбит. Кэнники доппуруос
боротокуолун ааҕан баран, бэйэм да бэркиһээбитим: саһа сылдьар
дьаарай өстөөх, мин, силиэстийэ булугас-талыгас үтүөкэн үлэтин
түмүгэр, муннукка хааллыбыт кутуйахтыы, ханна да барар-кэлэр
түөрт үүтүм бүөлэнэн билинэрбэр эрэ күһэллибитим курдук
тахсыбыт этэ.
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Лейтенант

Филиппов

бастакы

доппуруостара

атыттарга

тэҥнээн көрдөххө, букатын эйэ-дэмнээхтик, сымнатык барбыттар:
«Эн РСФСР ХК 58—10 ыстатыйатын I чааһынан, 59—7 ыстатыйатын I
чааһынан, 58—11 ыстатыйанан буруйданаҕын! Буруйгун билинэҕин
дуо?»

«Ол

ыстатыйаларга

следователь?»

диэн

мин

туох

туһунан

киниттэн

этиллэр,

ыйытабын.

табаарыс

Үрдүк

үөрэҕи

бүтэрээри да сырыттарбыт биһиги суут-сокуон туһунан тугу да
билбэт

этибит.

Следователим

мин

ыйытыыбар

маатыралаан

саайбыта: «(Маатыра) Какой я тебе товарищ! (Маатыра) Гражданин,
гражданин

следователь!

(Маатыра).

Эн

антисоветскай

националистическай дьайыыларга буруйданаҕын! Билин!» Мин
соһуйан олорор олоппоспуттан тиэрэ эрэ баран түспэтэҕим. Бүгүҥҥү
күн уопсайбыттан кэлэн тутан илдьэ барыахтарыгар диэри бэйэбин
кытарар кыһылынан ааҕынарым эбээт! Өссө билигин санаан
көрдөххө, олус кыһыл, ультра кыһыл эбит этим. Буолумуна даҕаны:
үөрэҕэр өрүү бастыҥ, куруутун учууталлартан хайҕалга сылдьар
бастыҥ октябренок,

пионер (дружина советын председателэ),

комсомол (маҥнайгы сүһүөх комсомольскай тэрилтэ секретара), «без
пяти минут» советскай учуутал! Буолан баран, саамай идейнэй
учуутал — историк! Оннук иитиллибитим, онтон атын буолуох туһум
суоҕа.

Мин,

биллэн

турар,

ханнык

да

антисоветскай

националистическай дьайыылары оҥорботоҕум диэн хоруйдуубун.
Маатыра! Мин өһүргэнэбин. Өссө күүстээх маатыра! Үөҕүү-түрүйүү.
Сааныы. Мин салла быһыытыйабын. Өссө үөҕүү, өссө маатыра.
Бастакы

уоҕа-кылына

ааһан,

Филиппов

доппуруоһун

тиэтэйбэккэ ыыппыта. Сөп буола-буола, туран, бэйэтинэн олус
дуоһуйбуттуу туттунан, килэбэчигэс саппыкытынан төттөрү-таары
хааман баачырҕатара. Кини байыаннай таҥаһынан, дуоһунаһынан
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киэн туттара харахха быраҕыллара. Онтон эмиэ дуоспуруннаах
баҕайытык олоҕор олорунан, кумааҕытын, уруучукатын ылынан
доппуруостаан барара, биир боппуруоһу хат-хат ыйытан лэбэйэрэ.
Түүн уһун этэ, эмиэ тиэтэйбэккэ таҥаһын-сабын көрүнэрэ, оҥосторо,
хас быыл олорбутун наҕылыччы кытаахтаан ылан ыраастыыра,
тэбэнэрэ-сахсынара.
Оттон мин хос ортотугар туруоруллубут үрдүк атахтаах ойөнөрө
суох, олорорго олус сылаалаах, табуреткаҕа олорон, следователь
өйдөөбөтүттэн бэркиһии, биири хатылыырым: мин ханнык даҕаны
антисоветчик, националист буолбатахпын диэн.
Следователь тиэтэйбэтэ: миигин билиннэрэргэ киниэхэ өссө да
икки ый бэриллэрин — бириэмэ киниэхэ баарын билэн олороро.
Оттон мин ону билбэт этим. Буруйа суохпун быһааттара охсон, тахсан,
государственнай экзамеммын туттарарга ыксыырым.
Онон бастакы доппуруостар хайа хайабытыгар туох да түмүгэ
суох бүппүттэрэ. Силиэстийэ барыахтаах былаана оннук быһыылааҕа.

ИС ТҮРМЭ
Ис түрмэ — хаайыылаахтар уопсай түрмэлэриттэн ту- һунан,
сэмсэ түрмэ. Государствоҕа куттал суох буолуутун органнарын ис
түрмэлэрэ куорат аайы баар эбит. Өскөтүн МГБ куорат киинигэр
бэттээхэй көстүүлээх үтүөкэн дьиэни ылан киэптээн олорор идэлээх
эбит

буоллаҕына,

быраҕыллыбат,

кини ис түрмэтин букатын киһи хараҕар
биллибэт-көстүбэт

гына

туталлара.

Кини

камераларыттан быһа сороҕор сир аннынааҕы холлорооннорунан
уборнайга,

амбулаторияҕа,

прогулка
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следователлэр кабинеттарыгар, ытар подвалларыгар илдьиэххэ сөп
буолар эбит. Киниттэн сатаан куотар кыах суох буолара. Биһиги
куораппытыгар, Якутскайга, эмиэ баара.
Оо, ис түрмэ, ама үгүс киһи хараҕын уутун көрбүт, үгүс киһи
соругар-муҥугар, олоҕор турбут сир буоллаҕыҥ!
Сталин өлөрүн, Берия сууттанарын кытта репрессиялана
сылдьыбыт дьон туруорсаннар уматан баран, күттэрэн кэбиспиттэрэ
диэбиттэрэ миэхэҕэ. Төһө кырдьыга эбитэ буолла? Хрущев саҕана ол
түрмэни бас билээччи тэрилтэ кыччаан-аччаан, Совмин отделын эрэ
курдук буолан, туһунан түрмэлэннэрэн ачыаһырдыбатахтара эбитэ
дуу? Билигин кини оннугар ханнык эрэ тэрилтэ ыскылаата дуу,
гараһа дуу баар.
МГБ иһинээҕи түрмэтигэр Ойуунускай, Байкалов, Певзняк,
Аржаков, Субуруускай курдук норуот киэн туттар чулуу уолаттара
сору-муҥу көрбүттэрэ, ээхтэрин эппиттэрэ. Субу манна Дорофеев,
Беляев,

Некрасов,

Вилинов,

Карелин,

Ахчаҥныырап,

Ощепков,

Андросов курдуктар сүүһүнэн буруйа суох дьону кырбаабыттара,
накаастаабыттара, ыкпыттара-түүрбүттэрэ. Билиҥҥи дьоллоох эдэр
ыччат ол туһунан түүлүгэр да баттатан көрбөккө, тугу да билбэккэ
үөрэ-көтө ити сир таһынан ааһар, хаһан даҕаны ыар ынчык, ытааһынсоҥооһун, харах уута, хаан- сиин халыйбатаҕын курдук. Хаһан да
камералар хайдыахтарынан буруйа суох дьон ыга симиллибэтэхтэрин
курдук. Хаһан да тоҥмут хаатыҥканан, бэстилиэт угунан дьон
кырбамматахтарын курдук. Хаһан да «стойка», «конвейер», үөҕүүмаатыра, ыгыы-түүрүү, утуппакка, аһаппакка, уу биэрбэккэ сордооһун
көмөтүнэн сымыйа дьыалалар оҥоһуллан, туох да буруйа суох дьон
ытыллыбатахтарын курдук.
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Якутскай ис түрмэтин музей оҥорон хаалларар сөп этэ. Субу
камераҕа олорон Ойуунускай өлбүтэ диэн мемориальнай дуоска
саайыахха. Саманна Байкаловтаах Субуруускай олорбуттара. Манна
Певзняк сордоммута. Кинилэри саманна Дорофеевтар, Беляевтар,
Ахчаҥныыраптар, Андросовтар доппуруостаабыттара, сордообуттара
диир гына. Оннук түктэри быһыы хатыламматын туһугар эдэр
көлүөнэни иитэргэ оччоҕо төһө эрэ өйдөтүүлээх буолар этэ...
Сыллар-хонуктар ааһаллар, сүрэх бааһа туох да буолбатаҕын
курдук хаҕылыйа оһор. Туох да буолбатаҕыныы үүт-турааннык
үмүрүйэ-бүрүйэ тардыллар... Бу мин ахтыы суругум ол хаҕылыйбыт
бааһы хастаары буолбакка, ол сидьиҥ быһыы хаһан да хатыламматын
диэри ыччат дьоҥҥо санатабын, өйдөтөбүн.
Иһинээҕи түрмэ хаһан тутуллубутун букатын билбэтим. Ол
олбуор

таһыттан

букатын

көстүбэт,

баара-суоҕа

биллибэт,

ньахчайбыт уһун дьиэ этэ. Таһынан ааһар киһи манна дьон киһи
тулуйбат накааһын көрөн, сордоно сыталлара буолуо диэн санаан да
көрбөтүн диэбиттии, киһи хараҕар быраҕыллыбата. Бэйэтин хаһан да
афишаламмат, арбаммат уодаһыннаах хара санаалыы, биллэ-көстө
сатаабакка эмискэ сиир сидьиҥ ыарыылыы, кини эмиэ саһан турара
куорат ортотугар. Төһө даҕаны таһыттан көрдөххө, көстүүтэ суох
кыратын иһин, иһинээҕи түрмэ балачча киһини батарыан сөптөөх
биэс

уонча

камералаах

эрэһиэҥкэлээҕэ.
хаптаһын

эбит.

Хаайыылаахтарга

түптүрдээҕэ

Кыараҕас
таһырдьа

(«намордники»).

түннүктэрэ
көстүбэтин
Ортотунан

тимир
диэн
уһун

көрүдүөрдээх, ол онно надзирателлэр тыаһа-ууһа суох саһан кэлэн
«глазогунан»

көрөр,

сымнаҕас

дорожка

сабыылааҕа.

Икки

надзиратель олорон көрбөккө, олбу-солбу хардарыта кэлэн, таһыттан
хайаҕаһынан камералар истэрин көрөн-чуҥнаан кылахтаһаллара.
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Утуктаабыт киһини утуппат мөккүөрдээхтэрэ, истибэт буоллаххына
карцерга илдьэн «иһитиннэрэллэрэ». Камераларга киһи кыайан
алдьаппат модьу оҥоһуулаах ороннор истиэнэҕэ иҥиннэриллибиттэр
этэ. Тимиринэн кичэйэн бөҕөргөтүллүбүт халыҥ ааннаахтара.
«Кормушканан» таһан фасоль миинэ, пшено хааһы, хара килиэп
биэрэллэрэ.

Иһинээҕи

түрмэҕэ

улаханнык

саҥарар,

кэпсэтэр

бобуллара, сибигинэһэр эрэ көҥүллэнэрэ. МГБ иһинээҕи түрмэтэ
киһи кутун-сүрүн ыга баттыыр ыар тыыннаах олус куһаҕан дойду этэ.
Следователь Филипповтан надзиратель миигин иһинээҕи түрмэ
уу-чуумпу камератыгар киллэрэн уган кэбиспитигэр олус

да

куттанным этэ!
«Мин

урут

эдэр

эрдэхпинэ

даҕаны,

билигин

даҕаны,

куттаҕаспын дуо?» диэн үгүстүк бэйэм бэйэбиттэн ыйытарым. Ити,
бука, киһи эрэ барыта ким да суоҕар бэйэтигэр бэринэр ыйытыыта
буолуо. Ол гынан мин көннөрү, нормальнай киһибин — атын, эмиэ
көннөрү

дьон

курдук,

куттаныах

айылаахтан

куттанабын,

куттанымыах айылаахтан куттаммаппын диэн санааҕа кэлбитим
быданнаата. Атын дьонтон ураты уһулуччу эр санаа даҕаны, биитэр
хоргус да быһыы суох. Ол эрээри тимиринэн тигиилээх смертниктэр
камераларыгар уган кэбиспиттэригэр, тугу кистэниллиэй, обургутук
куттаммытым. Хаайыллар эрэ туһунан санаабакка, буола турар
быһыыны-майгыны

букатын

даҕаны

куойаҕар-маҥкыгар

оҕустарбакка, сибилигин үрдүк үөрэҕи бүтэрэр эрэ туһунан саныы
сылдьар көҥүл студент киһиэхэ эмискэ хаайыллан хаалыы — олус
улахан охсуу этэ. Онуоха эбии долгуйан, куттанан эбитэ дуу, биитэр
тугу иһэппиттэрэ дуу, ол түүн иһим ыалдьан, быһыта тыытан
сордообута. Мин онно, маҥнайгы түүммэр, П. А. Ойуунускайы өйдөөн
кэлбитим.

Оччотооҕуга

дьон
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уоран,

сибигинэһэн кэпсэтэр саха норуотун саамай аһыылаах уола хайдах
өлбүтүн туһунан

сэрэх-таамах

курдук сурах

иһиллэрэ: НКВД

түрмэтигэр иһинэн ыалдьан өлбүт үһү диэн. Ол төһө кырдьыгын
билбэт этим. Ол да буоллар мин оччотооҕуга төбөбөр Ойуунускайы
«Субу саманна өлөрдөхтөрө. Мин эмиэ оннук өлөр аналлаах эбит
буоллаҕым» диэн санаа «кылам» гыммыта. Мин ол ынырык санаабар
эбии буолан, аттынааҕы камераҕа ыксаабыт, тыына быстаары күнэ
хараарбыт киһи эйэҥэлэс куолаһа түүнү быһа надзирателлэртэн
көрдөһөн-ааттаһан тахсыбыта: «Братцы, помилосердуйте! Братцы,
помилосердуйте! Братцы, помилосердуйте!» диэн. Көрдөһөөччү ити
тыллары киһи нэһиилэ арааран истэр гына олус түргэнник үрүтүрдүгэр хатылыыра. Ол мин уйулҕабын көтүппүтэ.
МГБ ис түрмэтин бастакы түүнэ — ынырык түүн этэ.
ДЬОНУМ ЭРЭЙДЭЭХТЭР...
Көҥүл сылдьар киһи санаата туох барытын туһунан буолуон
сөп. Эдэр киһи санаата үксүгэр таптал, кыыс туһунан буолар.
Кыргыттар барахсаттар томтоҕоркоон түөстэрэ, синньигэс бииллэрэ,
үчүгэйкээн сэбэрэлэрэ студент санаатын үгүстүк даҕаны наукаттан,
үөрэхтэн халыталлара эбээт! Туора киһиэхэ кэпсэммэт кистэлэҥ
ыраларга тириэрдэн муҥнууллара!.. Мин биир табаарыһым сэриигэ
Киев куорат анныгар алдьархайдаах буомбалааһыҥҥа түбэһэн,
кутталыттан ытыы сытан: «Оо, бу Орто дойдуга төрөөн баран,
дьахтар барахсан диэни билбэккэ өлөн эрдэҕим»,— диэн олус
курутуйа санаабытым диэн кэпсээбиттээх. Киһи төрөөн кэннигэр
кими да хаалларбакка, бу дойдуттан барара ыарахан суол! Ону
этээхтээтэҕэ...
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Оттон мин студент көҥүл олоҕуттан тимир камераҕа түбэһээт,
аан бастаан ийэбин, аҕабын санаабытым. Чахчы! Кыыс, кыргыттар
тустарынан буолбатах, ийэм, аҕам туһунан этэ мин бастакы санаам.
Хаайыллыахпар диэри кыргыттартан ордорон кинилэр тустарынан,
кырдьыга, бэрт аҕыйахтык саныырым. «Аҕам, ийэм эрэйдээхтэр
соҕотох иитэргэ-аһатарга эрэммит киһигит бу буоллум, ким аны
эһигини көрүөй-харайыай, иитиэй-аһатыай?» диэн. Баҕар, мин
иитиллиим — сут дьыллар аас-аччык илиилэрэ, дьонум, аймах-билэ
дьонум такайыылара, ону дууһабар иҥэриниим итинник сааппыттара
эбитэ буолуо.
Сэрии-сут сылларыгар быста, аҕыс уҥуоҕа ааҕылла ырбытдьүдьэйбит, охтон өлөрө субу хаалбыт, орто ынаҕын хара үүтүн
тойотторуттан бэриһиннэрээри иһит уунан турар ийэм эрэйдээх
харахпар субу баардык кэлбитэ. Саҥа үлэһит буолан көмөлөһүөххараһыйыах киһилэрэ сиэмэх кыыл курдук тимир хаайыы иһигэр
киирэн сытарбыттан, тугу да көмөлөһөр кыаҕым мэлийбититтэн
кыһыйан, харахпыттан уу-хаар баспытым. Туох да буруйу оҥорбуккун
билбэккэ хаайыллан хаалар олус да абалаах- кыһыылаах этэ! Даа,
бастакы санаа иэдээн, ыксал түбэлтэтигэр саамай чугас дьонуҥ, этиҥхааныҥ — аҕаҥ, ийэҥ эбит этэ.
Мин дьонум — аҕам, ийэм чугастааҕы ыалларым, нэһилиэгим
дьонун

барытын

курдук

колхоз

тэриллэрин

кытта

колхозка

киирбиттэрэ. Киирбэт да сатаммат кэмэ быһыылааҕа: колхозка
киирбэтэх киһи кулаак кутуруга аатыран бары алдьархайы барытын
көрсүөхтээҕэ. Биһиги колхозпут «Эдэр ыччат» диэн ааттааҕа, кыра,
кыаммат, Кытаанах нэһилиэгин атын сэттэ колхозтарыттан туох да
уратыта суоҕа.
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Мин кыра буолан колхоз хайдах тэриллибитин, бастакы
мунньахтары-эҥиннэри

билбэппин.

Ол

эрээри

тыа

сирин

олохтоохторо — бары ыаллар колхоһу адьас сөбүлээбэттэрин, ханнык
эрэ мүччүрүйбэт үөһэттэн дьаһал быһыытынан саба баттаан,
колхозка

киллэрэн,

үйэлэр

тухары

олорон

кэлбит

олохторо-

дьаһахтара огдолуйан эрэриттэн санааҕа-онооҕо түһүүлэрэ хайдах
эрэ ыар баттык өйдөбүл буолан мин, кыра оҕо, дууһабар олорон
хаалбыт. Советскай былаастан сири, көҥүлү ылан, бэркэ үөрэн-көтөн,
байан-тайан испит көҥүл-босхо олохтоох НЭП саҕанааҕы кэми саҥа
тэриллибит колхозтарга тэҥнээн, олус аһыйан, хараастан ахталларын
мин өйдүүбүн. НЭП саҕана сири түҥэттэн алаас-алаас, үрэх-үрэх аайы
олохсуйбут хойуу быр-бааччы ыалларга хардарыта сылдьыһыы,
дьаарбайыы, дьахтар, эр киһи туойсуутун — ырыа-тойук, көр-нар,
олоҥхо-остуоруйа туһунан кэпсииллэрэ. Дэлэй астаах-таҥастаах тот,
көҥүл кэм туһунан. Оттон саҥа тэриллэр колхозтарга оннук буолуо
суохтааҕын, атын бэрээдэк олохсуйуохтааҕын тыа дьоно оччотооҕуга
төһө да хараҥа, үөрэҕэ суох буоллаллар сүрэхтэринэн-дууһаларынан
сэрэйбиттэрэ.

Мин

кыра

эрдэхпинэ

куруутун

тиэтэйэ-саарайа

сылдьар, куруутун үлэҕэ соруйар (ол иһин оҕо-аймах абааһы көрөр)
биригэдьиирдэртэн,

хам-түм

кэлэн

барар

колхоз

председателлэриттэн ураты (арай, кинилэр колхоз тэриллибитин
сөбүлүүллэрэ

эбитэ

дуу?)

колхоһу

сөбүлүүр,

колхозтан

«бу

абыранным» диир киһини көрбөтөҕүм. Уот аан бастакыттан НЭП
уонна колхоз уратыларын уонна кинилэртэн хайалара ордугун
оччотооҕу тыа сахалара адьас эндэппэккэ сэрэйбиттэрэ: отутус
сылларга куттаналлара бэрт буолан, ол туһунан бэркэ кистээн сэрэхтаамах курдук кэпсэтэллэрэ. 1929—33 сылларга колхозтааһынтан,
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кулаактааһынтан уонна хоргуйууттан 16 мөлүйүөн киһи Россияҕа
суох буолбут. Ол тымныы тыынын Саха сирэ да биллэҕэ.
Олох кэнники сайдыыта тыа сирин бааһынайдара оннук
сүрэхтэрэ-дууһалара

таайыытын

саамай

куһаҕан

өттүнэн

бигэргэппитэ. Колхозтарга дьон күн тахсыаҕыттан киириэр диэри
босхо үлэлииллэрэ. Колхозка дохуот диэн суоҕун кэриэтэ этэ. Оччо
сүүс, бачча сүүс көлөһүн күн диэннэрэ сымыйанан кумааҕыга эрэ
ааҕыллара. Оттон колхозтаах дьиэ кэргэн дьиҥнээхтик аһаан-таҥнан,
ииттинэн

олорор

кэтэх

хаһаайыстыбаларын

сүөһүлэрин

сыл

таһааралларыгар үлэ кэнниттэн үлэлииллэригэр күһэллэллэрэ, оту
уоран оттууллара. Саастарыгар уорар, сымыйалыыр диэни билбэтэх,
онно үөрэммэтэх көнө, тыа дьонугар икки сирэй буолуу албынкөлдьүн

өйө-санаата,

кэмэлдьитэ

үөскүүр

усулуобуйата

баар

буолбута, уорарга, сымыйалыырга күһэллибиттэрэ. Төһө да араастаан
сордоммуттарын иһин иитиллэн олорор кэтэх хаһаайыстыбаларын
тыа дьонун үгүстэрэ 30-с сыллар бүтүүлэригэр эрэ тириэрдибиттэрэ.
Кини

эстэрин

аччыктааһын,

кытта

1938

хоргуйуу

сыллаахтан

саҕаламмыта.

Саха

сирин

үрдүнэн

Сэрии

эрэ

кэмигэр

аччыктааһын уонна хоргуйан өлүү баара диэн сымыйа. Сут, өлүүсүтүү сэрии быдан инниттэн баара.
Аччыктааһын диэн тугун, улахан дьон онно тугу да гынар
кыахтара суоҕун мин уон сааспар, 1938 сыллаахха, билбитим.
Ол

дьыл

бары

уолаттарын,

кыргыттарын

ыкса

биир

патриархальнай аймахтыы кэргэҥҥэ түммүт эһэм Лөгөнтөй оҕонньор
83 сааһыгар өллөр даҕаны, кини биэс ыал буолбут оҕолоро бары
бииргэ, биир дьиэҕэ Быйакый диэн Кытаанах нэһилиэгин кыракый
алааһыгар

түмсэн

олороллоро:

Дьоскуостар,

Атаһыыкаптар,

Чаинаалаптар, Тара- ҕай Хабырыллалаах уонна биһиги — Үчүгэй
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Сэмэннээх.

Биһиги,

оҕолор,

сэттэ

биэрэстэлээх

оскуолаҕа

дьиэбититтэн сылдьан үөрэнэрбит. Саас ичигэс буолбутун кэннэ мин
биир күн оскуолаттан олус аччыктаан кэлбиппин өйдүүбүн. Ийэм
биэрбит лэппиэскэтин тоорохойугар букатын топпоккобун, эбии
көрдөөбүтүм.

Ийэм

«Итинтэн

ордук

суох»

диэбитэ.

Биһиги

кэпсэтиибитин истэн олорон, улахан дьон сааппыт-хорбут курдук
сирэйдэрин

миигиттэн

кистии

туттубуттара.

Ол

киэһэ

сэттэ

биэрэстэлээх оскуолаттан сылайан, аччыктаан кэлбит оҕону тоторор
ас биэс дьукаах тухары бүтүн дьиэҕэ көстүбэтэҕэ. Ол улахан дьоҥҥо
дууһаларыгар ыарыылаах быһыылааҕа. Оттон мин аан маҥнай
муҥура суох саныыр улахан дьонум, төрөппүттэрим, барытын кыайар
кыахтара суоҕун билбитим. Миэхэ, биһиэхэ, ити күнтэн, ити кэмтэн
ыла аччыктааһын саҕаламмыта. Хаайыы кэмин кытары аахтахха,
аччыктааһын, таҥас-сап тиийбэтэ 1955 сыллаахха, мин үлэһит —
учуутал буолуохпар диэри салҕанан барбыта. Уон сэттэ сыл устата!
Аччыктаабытым саамай сайдар, саамай үүнэр кэрэ, үтүөкэн сааспар!
Мии эрэ буолбатах, биһиги көлүөнэ барытын эдэр сааһа олус
хомолтолоохтук уоруллубута. Суох, мин билигин итини ханнык
даҕаны

албын

дойҕохтооһуннарынан,

сымыйа

идеалларынан

хаппахтаан куолулаатыннар, бырастыы гынар санаа ончу суох! Киһи
бу дойдуга биирдэ эрэ кэлэн барар.
Биһиги көлүөнэбит эдэр саас диэни билбэтэҕэр сүөһү курдук
үүрүүгэ сылдьыбыт, туох да бырааба суох биһиги төрөппүттэрбит —
тыа бааһынайдарын буруйдара буолбатах этэ. Кэнники олох олорон,
үөрэнэн-сайдан баран биллэххэ, киин биричиинэлэрэ дириҥ, уустук
эбиттэр...
Мин студенныыр сылларбар хайдэх эмэ түргэнник үөрэҕи
бүтэрэн, үлэһит буолан, дьоммун ииттэрбин диэн баҕалаах этим. Ол
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оччотооҕу студент оҕолор барыбыт да баҕабыт этэ: иитиллэр иэстээх
диэн биһиги майгыбыт- сигилибит биир төрдө буолара. «Кырдьарбуорайар

сааспытыгар

оҕолорбут

көрүөхтэрэ-харайыахтара,

иитиэхтэрэ» дэһэллэрэ төрөппүттэрбит. Сталин саҕана билиҥҥи
курдук колхозтаахтарга биэрэр пенсия эҥин туһунан сурах да суоҕа.
Биһиги колхозпут «Эдэр ыччат» дьоно, ол иһигэр мин дьонум
эмиэ, кэтэх сүөһүлэриттэн сэрии кэмигэр бары эстибиттэрэ, сонно
тута хоргуйан өлүү саҕаламмыта. Мин дьонум хоргуйан өлбөккө
сыккырыыр тыыннара эрэ тыыннаах оппута. Оттон мин бэйэм
интернакка

олорон

концентрационнай

тыыннаах

лааҕырын

хаалбытым.

уҥуох-тирии

Бухенвальд

буола

дьүдэйбит

хаайыылаахтарын көрөн бэркиһиибит. Ийэни, аҕаны итинник
дьүүкэрэ-дьүдэйэ сылдьалларын көрөр оҕоҕо төһөлөөх ынырык
эбитэ буолуой! Мин кыра балтыбын, ийэбин (аҕабын үрэх бастарыгар
от оттото, булт бултата үүрэллэрэ) интернакка биэрэр алта сүүс
грамм хара килиэппиттэн ордорон аҕалан аһатан, тыыннаах
гыммытым. Ити сылларга 13 саастаах уолчаан мин начальнай
кылааска үөрэнэр тастыҥ бырааппынаан иккиэйэҕин эмп-том
суоҕуттан өлбүт балтыбын көммүппүтүн өйдүүбүн. Аҕабын үрэх
баһыгар от оттото үүрбүт кэмнэрэ этэ. Оҕо оҕону көмөрө — ынырык
суол!
Сталин

режимэ

дьоннор

икки

ардыларынааҕы

киһилии

аһынсар-харыһыйсар сыһыаннарын суох гыммыта. Ол үйэлэр тухары
чугас-чугас ыаллыы, аймахтыы олорон кэлбит патриархальнай
аҥардаах олохтоох сахаларга ордук ырылыччы көстүбүтэ. Колхозтар
тэриллиэхтэриттэн дьоннор бэйэ-бэйэлэрин икки ардыларынааҕы
сыһыаннара тосту уларыйбыта — куттааһынынан, суоһурҕаныынан
(«троцкист», «сабатаас», «кулаак кутуруга», «норуот өстөөҕө» диэн
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суостаах

саҥа

солбуллубута.

тыллар
Колхоз

киирбиттэрэ),

салайааччыларын

хамаандалааһынынан
кыһарҕаннара

сэрии

сылыгар «ким үлэлээбэт, ол аһаабат» диэн формулаҕа түмүллүбүтэ.
Хоргуйан бырдылара быстыбыт дьон тугу кыайан үлэлиэхтэрин
сөбүй?
Дьоҥҥутун хоргутан өлөрбүт урукку колхоз салайааччылара!
Оҕолоро хоргуйан өлөөрү ыксааннар бурдук итигэстээбит,
кутуйах быталаабыт нйэлэри биирдии мээрэй иһин хаайыыга ыытан
өлөртөөбүт оччотооҕу председателлэр, биригэдьиирдэр, райком
боломуочунайдара! А. Приставкин курдук мин эһиэхэ этэбин: «Эй,
эһиги ханна бааргытый?! Туох иһин бииргэ үөскээбит дьоҥҥут
тыыныгар турбуккутуй?» Биллэн турар, кэм кытаанаҕар, үөһээттэн
ыйыыга сигэниэххит: «Кэмэ оннук этэ, ыйыы баара» диэххит. Суох,
сымыйа! Мин хоргуйан тыына быстар дьону кыра сылдьан илэ
харахпынан көрбүтүм, кинилэр ыар ынчыктарын илэ кулгаахпынап
истибитим. Сымыйа! Кинилэри быыһыыр кыах баара! Кинилэр эһиги
аһыныгаһа суох тимир сүрэххититтэн өлбүттэрэ! Кинилэри быыһыыр
кыах толору баара диэн хатылаан этэбин! Эһиги ол кэмҥэ арыылаах
алаадьынан, эмис этинэн эмсэхтэнэргит. Мин ону илэ харахпынан
көрөрүм!
Сталин режимэ, атын норуоттарга религиянан сирэйдэнэн
тыһыынчанан

сылларга

бүөбэйдээн

аҕалбыт

бэйэ-

бэйэлэрин

аһынсар-харысыһар, хардарыта көмөлөсүһэр чуубустубаларын, оттон
саха норуотугар аймахтыы-уруулуу патриархальнай гуманистическай
сыһыаннар

тиһэх

кыымнарын

сэрии

саҕана

букатыннаахтык

умулуннарбыта. «Ким үлэлээбэт, ол аһаабат».
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«ПЕДИНСТИТУТ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЙ ТЭРИЛТЭТЭ»
«Министерство

государственной

безопасности

ЯАССР

располагает данными, что в Якутском педагогическом институте
существует антисоветская группа, которая длительное время среди
студентов

пединститута

проводила

антисоветскую

подрывную

работу» — итинник тылларынан саҕаланара биһигини буруйдуур
түмүк.

Силиэстийэ

эмиэ

бэриллибит

итинник

көрдөрүүлэр

МГБ

эрдэттэн

былааннаммыт,

эрдэттэн

хайысханан

ыытыллыбыта.

Ханнык

следователлэригэр

наада

эбиттэрин

уонна

биһигиттэн ханнык көрдөрүүлэри ыла сатаабыттарын сэрэйэр
чэпчэки.
Мин билиҥҥэ диэри олус бэркиһээн уонна дьиибэргээн өйдөөн
кэлэбин, ол миигин доппуруостаабыт филипповтар, березовскайдар,
немлихердэр хайдахтаахтык абааһы көрөн, өстүйэн туран, собуссоҕотох

педагогическай

институту,

кини

преподавателлэрин

саҥаралларын.
Филиппов следователь аан бастакыттан эрийбит, дьаныһан
туран миигиттэн ыла сатаабыт көрдөрүүтэ пединститукка баар ол
антисоветскай

националистичөскай

тэрилтэ

уонна

кини

дьайыыларын туһунан этэ. Оттон мин адьас суоҕу хайдах баар этэ
диэхпиний? Филиппов төһө да ыктар, оннук сорунуутуттан туох да
тахсыбытаҕа.
Учууталлары

бэлэмнииргэ

аналлаах

тыһыынча

кэриҥэ

студеннаах, сүүһү кыайбат преподавателлээх биһиги кыракый
пединституппут — Саха сиригэр аан бастакы үрдүк үөрэх заведениета
этэ, кини 1934 сыллаахха аһыллыбыта. Урукку өттүгэр букатын
даҕаны сурук-бичик диэни билбэтэх саха оҕолоро үрдүк үөрэҕи ылан
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сайдар-үүнэр, национальнай интеллигенция үөскүүр кыахтаммытын
биһиги бары даҕаны Советскай былаас, Коммунистическай партия
национальнай политикатын биир чаҕылхай ситиһиитин туоһутун
курдук көрөрбүт, киэн туттарбыт. Биһиги пединституппутугар араас
национальностар

оҕолоро

үөрэнэллэрэ:

литовецтар,

финнэр,

еврейдэр да бааллара. Үксэ, биллэн турар, нуучча оҕолоро этилэр. Тыа
оҕолоро хото киирэр историческай факультекка эрэ сахалар арыый
үгүстэрэ: биһиги курска аҥарбыт кэриҥэ саха этибит.
Ол кэмҥэ даҕаны сахалар Якутскай куоракка аҕыйахтара.
Пединститукка киирээччи, үксэ тыаттан, Мэҥэ, Бороҕон, Бүлүү,
Чурапчы, Таатта оҕолоро буолаллара. Куорат чугаһынааҕы, Нам,
Орджоникидзе оройуоннарыттан тоҕо эрэ киирээччилэр аҕыйах
этилэр.

Онон

студеннар

үксүлэрэ

Якутскай,

Лена

умнаһын,

бириискэлэр, Алдан нууччаларын оҕолоро этилэр. Сэргэлээххэ
иккилии этээстээх биэс мас корпустар баалларыгар литфактар —
бэһискэ, физматтар уонна биологтар — төрдүскэ, историктар —
иккискэ олорбуппут. Үһүскэ — рабфактар, маҥнайгы корпуска —
техперсонал бааллара. Преподавателлэр дьиэлэрэ этээһэ суох, уһун
намыһах дьиэ этэ. Билиҥҥигэ тэҥнээтэххэ төһө даҕаны дьадаҥы,
тиийиммэт буолларбыт, санаабытын түһэрбэппит, бары биир бэрт
иллээх кэргэннии студенческай кэммитин атаарбыппытын өйдүүбүн.
Ханнык эмэ киксии, куомуннаһан куодарыһыы кэлиэ дуо, оннукманнык кистэлэҥ тэрилтэни тэрийэ сатааһын ончу суоҕа. Саха оҕото
үксэ тыаттан киирбит буолан, бүтэрэ охсон, үлэһит буолан, төттөрү
тахсан дьонун — аҕатын-ийэтин, бырааттарын-балтыларын иитиһэр
эрэ кыһалҕалаах үөрэнэн хачыгырайара. Лекциялар кэннилэриттэн
бириэмэбитин үксүн библиотекаларга олорон аһарарбыт. Пушкин
аатынан научнай библиотека оччоҕо 11 чааска диэри үлэлиирэ.
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Биһиги библиотеканы саптаран эрэ баран, уопсайга кэлэрбит. Билиикөрүү оччотооҕуга олус да баҕалаах, күндү этэ. Төрөөбүт норуокка
культура,

үөрэх

тиийбэтин

биһиги

студеннар

эппитинэн-

хааммытынан бэрт үчүгэйдик билэрбит. Онно күүс-көмө буолаары
дьулуһарбыт.

Арыгыны,

атын

да

дьаллыгы

тутуһар

студент

факультекка дэҥҥэ биир эмэ баар буолара — көрү-нары батыһыах
усулуобуйа ол кэмҥэ суоҕа. Оттон республикаҕа буоллаҕына,
учууталлар олус наада этилэр. Пединститут үлэлээбит 18 сылын
устатыгар икки тыһыынчаҕа чугаһыыр учууталлары бэлэмнээбитэ.
Онон кини, Советскай былааһы утары барар дьон уйата диэн
уорбаланыаҕынааҕар, хайҕаныан сөп курдуга.
Ол кэмҥэ биһиэхэ, пединститукка студент аймахха быһыымайгы оннук этэ.
«Антисоветскай нациоиалистическай тэрилтэҕитигэр кимнээх
баалларый?!» «Кинини ким салайарый?», «Ол биһиэхэ, органнарга,
барыта биллэр». «Следствие располагает точными данными». «Билии,
билинииҥ эн дьылҕаҕын чэпчэтиэ». «Если враг не сдается, его
уничтожают», «Кто не с нами, тот против нас», «Не разоружившийся
враг...» Филиппов күн, түүн аайы биэрэр боппуруостара, туттар
тыллара итинник этилэр.
Миигин, МГБ икки этээстээх дьиэтигэр хосторо тиийбэтэ эбитэ
дуу, ис түрмэ комендана старшай лейтенант Туркин кабинета баар
өттүгэр

доппуруостаабыттара.

Түүнү

быһа

биири

лэбэйэр

следовательгэ салгымтыалаах быһыылааҕа. Филиппов сөп буолабуола бэйэтиттэн бэйэтэ тэптэн, кыйаханан, оргуйан ылаттыыра,
сутуругун ыга туппутунан маатыралыы-маатыралыы ыстанан туран,
миэхэ ынан кэлэрэ. Оччоҕо мин эмиэ турарым: «Ханан эрэ охсор»
диэн, сааспар кимтэн да охсуллан, кырбанан көрбөтөх киһи, олус
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куттанан күүтэрим. Тугу сымыйаланыллыай, Филиппов миигин
биирдэ да охсубатаҕа. Ону мин тоҕо эрэ кини үтүө санаатыттан дии
санаабаппын, боруоста хаайыылааҕы кырбыыр ити тэрилтэҕэ
муодаттан тахсыбыт, наадата ааспыт быһыылааҕа: туппут киһилэрин
утуппакка гынан баран, дэлби ыган-түүрэн, мөҕөн-этэн, үөҕэн,
ханнык баҕарар таптаабыт көрдөрүүлэрин ылар кыахтаахтара МГБ
үлэтин практикатынан дакаастаммыт кэмэ этэ.
Түүнү быһа мин Фплипповка педипститукка ханнык даҕаны
антисоветскай нациоцалистическай тэрилтэ суох, биһиги көннөрү
советскай студеннарбыт диэн дакаастаһа сатыырым. Киһим ону истэөйдүү да барбакка, маньяк курдук өсөһөн туран, пединститукка
антисоветскай

националистическай

тэрилтэ

баар,

«Эн

биир

куомуннаахтаргын уонна салайааччыларгын этитэлээн кулу» диэн
ыгара.
Мин Миша Иванову следователь хайдах доппуруостаабытын
холобурга

аҕалабын.

Афоня

Федоров

биһиэхэҕэ

бэриллэр

боппуруостар итинтэн туох да атыннара суоҕа.
—

«На сегодняшнем дневном допросе Вы заявили, что никакой

связи с Г. Башариным Вы не имели. Так ли это?»
—

«Вы правильно показываете о содержании бесед с Башариным?»
— «Покажите о лицах, которые в последнее время оказывали на

Вас антисоветское влияние и направили Вашу антисоветскую
деятельность?»
—

«Когда Вы намерены дать правдивые показания по вопросу о

том, кто руководил антисоветской деятельностью Вашей и Ваших
единомышленников?»
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—

«Вы по-прөжнему не даете откровенных показаний по данному

вопросу. Следствие требует прекратить запирательство и показывать
правду».
(Доппуруос боротокуолугар «Вы» диэн суруллубут, өссө улахан
буукубаттан. Дьиҥэр, доппуруоска хаһан да «вы» диэбэтэхтэрэ,
куруутун «ты», ыыс-бурут тылынан үөҕүү уонна бэрт үгүс этээстээх
маатыра. Ааҕааччы ону инньэ гынан көннөрөн аахтын).
Итинтэн көстөрүнэн, силиэстийэ атын дьону өссө эбии
хаайталыырга туһуланара, салайааччылары көрдүү сатыыра.
Биһигини буруйдуур түмүккэ үһүс ыстатыйанан РСФСР УК 58-11
ыстатыйата баара, онно этиллэрэ: «Всякого рода организованная
деятельность,

направленная

государственных

к

преступлений»

подготовке
диэн.

или

совершению

Буруйданааччы

ити

ыстатыйанан ытылларга эбэтэр 25 сылга хаайыыга түбэһэр. МГБ
следователлэрэ

дьаныһан

туран

биһигини

букатын

сыһыана

суоҕунан тэрилтэ оҥоро сатааһыннара, ити ыстатыйаны өсөһөн
туран бириигэбэргэ киллэриилэрэ, «Башарин дьыалата» диэн ааттаах
дьыала

биһигинэн

эрэ

бүппэтин,

муҥурдамматын,

саха

интеллигенциятыгар эмиэ улахан уочараттаах охсуу — сталинскай
селекция

бэлэмнэнэрин

туоһулуура.

МГБ

органнара

бастаан

биһигини, мөлтөх, олоххо үөрүйэҕэ суох оҕочоостору — студеннары
хаайталаан

билиннэртээн

баран,

биһигинэн

талаһаланан,

преподавателлэрбитин Г. П. Башарины, А. Е. Мординовы, И. М.
Романовы, С. П. Даниловы уо. д. а. ылаары гыналлара өтө көстөрө. Ол
кэмҥэ

кинилэр

тустарынан,

кинилэри

киртитэн-хараардан,

буржуазнай национализмҥа буруйдуур ыстатыйалар тахсаллара,
айдааннаах

үгүс

мунньахтарга

кинилэри

критикалыыллара.

Оччотооҕу кыһарҕаннаах, кыбыстыылаах кэмнэргэ кинилэр бэйэлэрэ
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үөрэтэр оҕолоро И. В. Рожин уонна Н. Е. Петров суруйбут
провокационнай ыстатыйалара киһини билиҥҥэ диэри кэлэтэр.
Ученайдар

кэннилэриттэн

республикаҕа

баар

саха

салайааччыларын ылҕаан кэбиһэр санаалаахтара. Биһиги кинилэр
илиилэриттэн тахсар кыахпыт мэлийбитин чахчы итэҕэтэрдии,
итини барытын доппуруоска биһиэхэ малтаччы сирэйгэ этэллэрэ.
Истэргэ олус сүөргү уонна олус ыарахан этэ.
Миигин доппуруостаабыт дьон, ордук Борезовскай уонна
Немлихер,

Башариҥҥа,

саха

интеллигенциятын

атын

да

представителлэригэр өстөрө-саастара дириҥэ, тыллара- өстөрө,
сааныылара кытаанаҕа олус сөхтөрбүтэ. Мин учууталым, ол дьоннор
барыларын да туһугар, олус куттаммытым: «Итинник тыллаахөстөөх, уордаах-кылыннаах дьон илиилэригэр киирдэхтэринэ хайдах
буолуох бэйэлэрэй? Киһи гыныа суохтар» дии санаабытым. Итинниги
этэллэр ини «дикая звериная ненависть» диэн. Кыбдьырыныыкыйыттыы,

хабырыныы

бөҕө

этэ:

«Оо

биһиги

илиибитигэр

киирбэккит ээт. Атыннык туойуо этигит! Мы взяли бы за..! У нас
заговорили бы по-другому!»
Туох да буруйа суох дьоҥҥо хантан итинник өс-саас, абарыысатарыы,

өлөрөргө-өһөрөргө

суудайыы

кэлэрин

мин

сатаан

санаабаппын. Сталин системата дьону бэйэ- бэйэлэригэр кыыл
курдук сыһыаннаһарга ииппитин, ханнык даҕаны аһынымтыата суох
оҥорбутун, «...метод физического воздействия должен обязательно
применяться и впредь в виде исключения, в отношении явных и
неразоружившихся врагов народа как совершенно правильный и
целесообразный метод» диэн кини кистэлэҥ ыйыыта өрдөөҕүттэн
баарын

биһиги

хантан

билээхтиэхпитий?

МГБ

үлэһиттэрин

кристаллыы ыраас, чиэһинэй, үтүө дьонунан ааҕарбыт, кырбааһыны,
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накаастааһыны,

дьону

сордоон-муҥнаан

ээхтэрин

этитэн

билиннэриини капиталистическай эрэ дойдуларга туттуллар ньыма
дии саныырбыт.
МГБ үлэһиттэрэ пединститукка баар кистэлэҥ антисоветскай
националистическай тэрилтэни хайаатар даҕаны арыйан таһаарар
баҕалара олус улахан этэ. Ол иһин суоҕу да баар гынарга бэлэм
этилэр.
Биһиги

силиэстийэбит

кэнниттэн

«Башарин

дьыалатын»

бастакы сүһүөҕэ бүппүтэ. Репрессия маховига тохтообокко салгыы
эргийэн испитэ — иккис сүһүөҕэ саҕаламмыта.
1952 сыллаахха ыам ыйын 6 күнүгэр МГБ следственнэй отделын
начальнигын

көмөлөһөөччүтэ

старшай

лейтенант

Березовскай

биһигини кытта бииргэ үөрэнэр студеннары Габышева (Софронова)
Генриетта, Троев Дмитрий Гаврильевич уонна «Кыым» хаһыат
үлэһитин И. Е. Федосеев тустарынан матырыйааллары силиэстийэ
дьыалатыттан туһунан арааран ылан, бэрэбиэркэҕэ МГБ оперативнай
отделыгар биэрэргэ диэн уураах таһаарбыта.
Ити дьонтон Г. П. Башарин туһунан сөптөөх матырыйаалы
ылалларыгар следователлэр булгуччу эрэнэллэрэ. Оччоҕо кинилэр Г.
П.

Башарины

эмиэ

хаайыахтаахтара,

кини

аата

Березовскай

испииһэгэр эмиэ баара.
Репрессия иккис сүһүөҕэ И. Е. Федосеевынан саҕаламмыта: 1952
сыллаахха бэс ыйын 15 күнүгэр кини эмиэ хаайыллыбыта. Ол эрээри
МГБ үлэһиттэрэ сыыстаран тахсыбыттара: дьону уган биэрэр
көрдөрүүлэри чэпчэкитик ылыахпыт диэн эрэммиттэрэ баара, бэрт
кытаанах санаалаах эдэр уолга кэтиллэ түспүттэрэ. Инньэ гынан
сүүрбэччэ хонукка эрийэ сатаан баран, тугу да ситиспэккэ, от ыйын 4
күнүгэр эдэр суруйааччыны босхолуурга эрэ тиийбиттэрэ. Ол туһунан
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И. Е. Федосеев Н. С. Хрущевка ыыпыт үҥсүүтүгэр маннык суруйар:
«Работники МГБ ЯАССР — начальник оперативного отдела Павлов П.
С., сотрудники Ютковский, Блейдер говорили мне, что я арестован по
распоряжению Первого секретаря ОК ВКП(б) т. Борисова С. 3. и в
течение

16

суток

принуждали

меня

давать

показания

о

«националистической деятельности» Семена Данилова и о его связи с
«идеологами

буржуазного

национализма

в

Якутии»

братьями

Мординовыми». Я ничего об этом не знал и не мог давать требуемые
показания. Тогда вышеназванные работники МГБ уговаривали и под
конец всячески вынуждали меня давать ложные показания. Более
того, Павлов, Блейдер, Ютковский многократно требовали от меня
давать показания о националистической деятельности писателей Н.
Е. Мординова — Амма Аччыгыйа, В. М. Новикова — Урастырова, Л.
Попова, мл. научного сотрудннка В. И. Чемезова и др. Все эти допросы
сотрудникми МГБ почему- то не зафиксировались в протоколах
следствия.
Начальник оперативного отдела МГБ Павлов П. С. мне говорил
«Вот сейчас арестовали вас, молодых ребят, затем угробим поколение
Даниловых, потом доберемся и до стариков — до Мординовых и
других. Все они от нас никуда не уйдут».
Сотрудники МГБ применяли ко мне совершенно недопустимые
и строжайше запрещенные методы следствия:
—

В тюрьме меня посадили вместе с неким Лукиным, который по

его словам будто бы обвинялся в драке с русскими. Лукин всячески
спровоцировал

меня,

вызывал

на

явно

контрреволюционные

разговоры. А позже я этого Лукина встретил на улице в форме
младшего лейтенанта МГБ.

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

49

—

Бывший министр МГБ

ЯАССР

Речкалов

и бывший его

заместитель Желваков обзывали меня врагом народа, махровым
буржуазным националистом.
Сотрудники МГБ Павлов, Ютковский, Блейдер во время
допросов

всячески

издевались

надо

мной,

цинично

ругали,

матерились и играли на моих национальных чувствах. Так, например,
28 и 29 июня, в дни празднования юбилея республики они приводили
меня к окну и, показывая юбилейные торжества моего родного
народа, говорили: «Вот, посмотри, как хорошо на улице. И ты мог бы
быть среди празднующих. Дай показания, хотя бы и ложные, но
необходимые нам показания, и мы выпустим тебя сразу из тюрьмы».
1937—38

сыллардааҕыны

эргитэн,

саха

национальнай

интеллигенциятын үлтү кумалыахтаах репрессия маховига И. Е.
Федосеевынан эмискэ тохтоон хаалбыта.
Туохтан, тоҕо тохтообутай? Аһынан тохтоотохторо диэҕи, МГБ
үлэһиттэрэ гуманнай дьон ахсааннарыгар киирбэт быһыылаахмайгылаах дьон этилэр. Биһигини сууттааһын, И. Е. Федосеевы
доппуруостааҺын
ырылыччы

кэннилэриттэн

көстүбүтэ

дуу?

ханнык

Үөһэттэн,

даҕаны

буруй суоҕа

Москваттан,

буойан

тохтоппуттара дуу? Мин билиҥҥэ диэри муодаргыыбын. Ханныгын
да иһин МГБ оргаттарыгар «өрдөөҕүттэн биллибит пединститукка
баар» националистическай тэрилтэ ол курдук кыайан көстүбэтэҕэ.
КЫРДЬЫК УОННА СЫМЫЙА
Силиэстийэлиир дьону сүрүн тоһутан билиннэрэр сыалтан,
МГБ-га доппуруос соруйан түүнүн ыытыллара. Ис түрмэҕэ «отбой» 11
чааска

буолара.

Оҥостон

сытан
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доппуруоска таһаараллара уонна сарсыардааҥҥа диэри туталлара.
Сарсыарданан
«Подъем!»

киирэн

дииллэрэ.

сынньамматын
Утуйбатах,

саҥардыы

утуйан

Силиэстийэлэнэр

надзирателлэр

эрдэххинэ,
киһи

кыраҕытык

ыгыыттан-түүрдэрииттэн

6 чааска

күнүс

утуйан

харабыллыыллара.

ыксаабыт

киһи

нэдиэлэ

кэриҥинэн букатын аар-маар, түлэкэдийэ сылдьар буолан хаалар,
кэнники дьылҕата хайдах буоларын да аахайбат, хайдах эмэ гынан
түбэспит аадыттан быыһанан, кыратык нуктуу, сынньана эрэ түспүт
киһи диэн баҕарар эрэ. Следователлэр да оннугу эрэ ситиһэ
сатыыллара. Ис сэмсэ түрмэ да баар буолбут сыала оннук
быһыылааҕа.
Нормальнай

киһи

5—6

хонукка

утуйбатаҕына

киһилии

киэбиттэн тахсан, иирэр тэҥэ буолар диир медицинскэй наука.
Оччоҕо

киниэхэ

куруубай

физическэй

да

накаастааһыны

—

кырбааһыны, сордооһуну-муҥнааһыны туттар наада суох. Биһиэхэ
ханнык да кырбааһына суох утуппакка муҥнааһыннара, ыгыыларатүүрдэриилэрэ додо курдук сөп буолбута. Ити МГБ органнарыгар
баас-үүт хаалларбакка сыалларын ситиһиилэригэр өр кэмнээх
үлэлэрин опытын түмүгэ быһыылааҕа.
Чехословакияҕа,

народнай

демократия

дойдуларыгар

барыларыгар даҕаны, тиийбит Сталин палачтарын ыар илиилэрин
билбит — 1952 сыллаахха репрессияҕа түбэспит чехословацкай
коммунист Артур Лондон маннык суруйар: «Это самая страшная
пытка — когда тебе не дают спать. Я много раз был в тюрьме — при
Первой республике, потом во Франции в первой оккупации. В Париже
меня допрашивала Особая антитеррористическая бригада, известная
своими зверствами. Я прошел через нацистские концлагеря, притом
самые худшие — Нойе Бремме, Маутхаузен. Но оскорбления, угроза,
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побои, голод, жажда — все это детские игры по сравнению с
лишением сна, с этой планомерной адской пыткой, которая
опустошает

мозг

человека,

превращая

его

в

животное,

подчиняющееся лишь инстинкту самосохранения» («Иностранная
литература», 1989 № 4 с. 186).
Следователлэр доппуруостарын боротокуоллара түүнү быһа
ыаһахтаһыыттан букатын быһаҕас этэ: следователь бэйэтигэр эрэ
туһалаах өттүн суруйан хаалларара, оттон киниэхэ туһата суоҕун,
утарар өттүн суруйбат этэ. Оттон түүн 11 чаастан сарсыарда 6 чааска
диэри доппуруоска этиллибит, дакаастаһа сатаабыт үгүс буолара. Мин
ону, следователь доппуруоһун боротокуолугар киллэрбэтэх, быраҕан
кэбиспит

дакаастабыллары,

санаалары

дьоҥҥо

тириэрдиэхпин

баҕарабын. Оччотугар оччотооҕу дьыалалар хайдах оҥоһуллаллара
ордук өйдөнүөҕэ.
Дьыалаҕа биһигини биир буруйдуур пуун колхоз туһунан этэ:
«будучи враждебно настроены к Советской власти... высказывали
клевету на условия жизни колхозников в Якутской АССР».
Филиппов

следователь,

эмиэ

биһигини

силиэстийэлээбит

Березовскай, Блейдер уо. д. а. курдук, мин көрдөхпүнэ, ханнык да
сайдыыта суох, дуоннаах үөрэх да мэлигир киһитэ этэ. Мин кини
колхозтар

тустарынан

тугу

эмэни

билэрин

сибилигин

саарбаҕалыыбын.
Оттон Саха сирин колхозтара сэрии кэмигэр, сэрии кэнниттэн
өргө

дылы суттан-кураантан өрүттэн биэрбэтэхтэрэ.

Билигин

санаатахха, колхозтар Саха сиригэр букатын сыыһа тэриллибиттэрэ.
Кырдьыга даҕаны үгүс экономическай укладтаах оччотооҕу Россия
тыатын хаһаайыстыбатын биир халыыбынан сайыннарыы сыыһата,
искусственнайа

көстөн

турара:
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киэҥ

истиэптэрдээх Украина дуу, биитэр тайҕа быыһыгар саспыт Саха сирэ
дуу? Хайдах кинилэргэ хаһаайыстыба үкчү систематын соҥнуохха
сөбүй? Биһиги Сахабыт сиригэр тыа хаһаайыстыбатын үйэ аҥарын
устата

үөтэлээбэтэх

сайдыыта

ону

толору

дакаастыыр

дии

саныыбын.
Аччыктааһын,

хоргуйуу,

өлүү-сүтүү

Саха

сирин

үрдүнэн

колхозтар тэриллиилэрин кытта сибээстээх. Ас-таҥас кыһалҕата НЭП
кэнниттэн тэриллибит колхозтартан саҕаламмыта. Ордук улаханнык
сут-кураан мин төрөөбүт оройуоммун, Чурапчыпы, хаппыта. Онуоха
эбии республика олохтоох правительствотын сыыһа дьаһала ону
ордук дириҥэппитэ: 1942 сыллаахха, күһүн, Чурапчы оройуонун 81
колхоһуттан 41 хоту көһөрүллүбүттэрэ. Бу оччотооҕуга Сталин
кэминээҕи хамаанда, үүрүү-түрүйүү бэрээдэгинэн өмүрэх кэриэтэ
эмискэ тута-бааччы соҕотох киһи төбөтүгэр киирбит туох да толкуйа,
бэлэмэ суох барбыт дьаһал түмүгэр, Чурапчы оройуонун экономиката
— киһитин-сүөһүтүн ресурсата соҕотохто эстибитэ: 18 тыһыынча
киһилээх нэһилиэнньэттэн 7 тыһыынча киһи хаалбыта, сүөһүтүн
ахсаана эмиэ лаппа аҕыйаабыта.
Мин хоту көһүүнү илэ харахпынан көрбүтүм. Биһиги Кытаанах
нэһилиэгин «Кыһыл иитиэх» колхоз чилиэнэ 74 саастаах Д. Д. Гуляев
ол туһунан маннык ахтар: «...Кырдьаҕастар уонна дьахталлар
«сатаатар түүн үөһүгэр диэри тохтотуҥ» — диэн ытаан-соҥоон туран
көрдөһөн көрдүлэр да, ол тыллара аахсыллыбатылар... Киэһэ 3 чаас
саҕана хоҥуннулар. Хара абаларыгар төрөөбүт сирдэригэр хонон
барар мөккүөргэ, кыракый колхозтарыы кыраныыссатын иһигэр
аҕыс километрдаах сиргэ тиийэн, Иэһэрдээх диэн сиргэ хонон
бардылар. Лена өрүскэ Даркылаах биэрэгэр аҕыс күн айаннаан
тиийдилэр. Айанньыттар ортолоругар 80 саастаахтар Игнатий
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Седалищев уонна Анастасия Михайловпа Гуляева эмээхсин атаҕа,
хараҕа суох 50-ча саастаах кыыһын оҕус сыарҕатыгар тиэйэн, оҕуһу
сиэтэн сатыы бардылар... Халлаан түүннэргэ хаһыҥнаан, оҕо иэйиитэтуойуута, ийэ оҕотун иһин хараастыыта, кырдьаҕастар суланыылара
холбоһон көй дьоннор ыар ынчыктарыгар тэҥнэнэн иһиллэрэ...» Хоту
көһүрүллүбүт Чурапчылартан 2700 киһи хоргуйан өлбүтэ.
Биһиги колхозпут «Эдэр ыччат» ити көспүт колхозтары кытта
кэккэлэһэ олорбута, эмиэ кинилэр курдук кыракый уонна дьадаҥы
этэ: икки биригээдэлээҕэ, биир фермалааҕа. Колхозка барыта 35
хаһаайыстыба, 114 киһи, 161 ынах, онтон ыанара 40, 55 сылгы сүөһү
баара. Биир молотилка, биир дисковай сеялка, биир сэппэрээтэр, икки
веялка, түөрт ат охсоро, түөрт ат мунньара, сүүрбэ сыарҕа, сүүрбэ ат
сэбэ-сэбиргэлэ тэриниилээҕэ.
Эдэр өттө сэриигэ баран, сорох хоргуйан өлөн, тиһэҕэр,
«Чэймэн»

диэн

колхозпут

киинэ

алааска

түөрт

эрэ

дьиэҕэ

дьукаахтаһан олорор дьон ордон хаалбыппыт: саамай баайдарбыт —
колхоз тойотторо олорор дьиэлэрэ, орто соҕус баайыылаах дьон —
биригэдьиирдэр, суотчуттар эҥин олорор дьиэлэрэ, быстар дьадаҥы,
эстибит көннөрү колхозтаахтар «орто» дьиэлэрэ уонна хоргуйан
өлөөрү сытар дьон балаҕаннара. Биһиги кэргэн, хоргуйан өлөргө
кандидаттар, «орто» дьиэтигэр бэрт үгүс дьукаах буолан ыгыта
симсэн олорбуппут. Тойотторбут курупчаакы бурдук арыылаах
алаадьынан аһыыллара. Оттон биһиги — ынах хара үүтүнэн,
собулҕанан. Биһигини кытта кэккэлэһэ турар балаҕан дьиэлээхтэр —
туохтара да суоҕа. Дмитрий Мигалкин диэн уруккута «ударник»
колхозтаах ол балаҕаҥҥа бырда быстан хоргуйан өлөөрү сыттаҕына,
биригэдьиирэ киирэн тардыалаабыт, тахсан үлэлээ диэн соруйбут.
Киһитэ күнүскэ тиийбэккэ атаҕын тэҥнээбит. Ол балаҕаҥҥа хоргуйан
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ыксаабыт дьахтар бурдук оннугар аһыҥа эмин хааһылаан сиэн, тута
боруокка охтубута. Ол балаҕаҥҥа сэриигэ барбыт саллаат эдэр
кэргэнэ хоргуйан тыына быстыбыта... Мин билэрбинэн «Эдэр ыччат»
колхозтан барыта 13 киһи хоргуйан өлбүтэ. Сэрии биэс сылыгар Саха
сирин нэһилиэнньэтин сүтүгэ 91 тыһыынча киһи буолбута.
Мин студенныы сылдьан, «Донские казаки» диэн киинэни
көрбүппүн өйдүүбүн. Абаҕам Иван Спиридонович Яковлев, оччоҕо
колхоз правлениетын председателэ этэ, киинэ кэнниттэн аргыстаһан
дьиэлээн иһэн: «Ок-сиэ, тугун омуна баҕаһай! Ама, итинник үһүө...»,—
диэбитигэр, киинэни оҥорбут дьон оннугар өһургэнэн өттүкпүн үлтү
эрэ түспэтэҕим: «Оттон олоххо итинник колхозтар баар буолан
оҥордохторо дии. Тугун итэҕэйбэккин...»,— диэбитим. Абаҕам салгыы
мөккүһэ барбакка, мичээрдээн эрэ кэбиспитэ.
Байылыат олоххо тиийбит колхозтаахтар...
Дьиҥнээх олоххо баары уонна хаһыакка сурулларын икки ардын
ыпсыһыннарар

кытаанах

этэ.

Үөрэнэ

сылдьан

нэһилиэнньэҕэ

ыытыллар официальнай пропагандаҕа тулалыыр олоххун сөп
түбэһиннэрэ сатаан муҥнанарбыт: учуутал буолуохтаах киһи хайа
үөрэтэр оҕолоргун бэйэҥ бигэ санааҕар, итэҕэлгэр иитиэҥ дии. Бэйэҥ
итэҕэйбэккэ туран, хайдах үөрэнээччилэргин итэҕэтиэххиний? Ол да
иһин ити боппуруоска санаа үгүстүк иэҕиллэрэ.
Мин

санаам

араастаан

иэҕиллиитигэр,

кини

ымпыгар-

чымпыгар Филиппов следователь букатын да наадыйбатаҕа, «будучи
враждебно настроенным...» диэн буолбута. «Сейчас мы будем уличать
(изобличать, разоблачать, уличать — кини үгүстүк туттар тыллара
этэ, ол гынан баран хайата хаһан туттулларын билбэт быһыылааҕа)
тебя фактами»,— диэбитэ уонна туох эрэ олус улахан утары этиппэт
дакаастабылы — өлөрүөхсүт бэстилиэтин булбут киһилии туттан,
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блокнот биир лииһин ойутан таһаарбыта. Блокнот ол кыракый
лииһигэр сайын каникулбар тахса сылдьан колхозтаахтар өссө
даҕаны (1951 сыллааҕы сайын этэ) олус куһаҕаннык олороллорун
туһунан суруйбутум.
Филиппов колхозтаахтар хайдах олороллоругар кымньыылыаҕа
да кыһыйбата эбитэ буолуо. Оттон мин киниэхэ «дьиҥнээхтик
көрбүппүн суруйбутум, итиннэ ханнык даҕаны холуннарыы суох
уонна блокноппун кимиэхэ да көрдөрбөтөҕүм» дии сатыыбын. Киһим
эппитин этэ олороро: «будучи враждебно настроенным, ты клеветал
на условия жизни колхозников».
Кырдьык уонна сымыйа, үрүҥ уонна хара, үтүө уонна мөкү —
ити утарыта өйдөбүллэр киһи аймах киһи буолуоҕуттан, тугу эмэни
өйдүөҕүттэн бааллар.
Тыа сахата былыр былыргыттан патриархальнай, ол аата
кэнэнниҥи, олус көнө санаалаах. «Тыгын оҕото» — биһиги диэки, мин
дьонум көнө, үчүгэй киһи туһунан этэр тыллара. Мин ол санааҕа,
оннук майгыга кыра эрдэхпиттэн иитиллибитим. Оскуолаҕа бастыҥ
пионер, педучилищеҕа бастыҥ комсомолец — хайдах сымыйалыы,
албынныы сылдьыамый?
Оттон

манна

дэтиэхтэрин
буккуллубутум:

МГБ

следователлэрэ

баҕаралларый?
следователлэр

Мин,

колхоз
кырдьыга,

туһунан

туох

улаханнык

сымыйалыахтааххын

диэн

дибдийэллэрэ, сымыйаны этитээри тииһэллэрэ. Кырдьыгы эттэххэ —
преступление, буруй буолара.
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«ДЬУКААХТАР»
Каждый человек имеет право на свободу мысли,
совести и религии...
(Всеобщая декларация прав человека. С т а т ь я 18)
«ВОЛЧОК» ҮҮТҮНЭН
«Волчок» — түрмэ жаргона, инньэ диэн аан нөҥүө таһыттан
камера иһин көрөргө ананан оҥоһуллубут хайаҕаһы ааттыыллар.
Билиҥҥи куорат квартираларыгар баар таһырдьа кэлэн турар
киһини

аан

нөҥүө

көрөн

баран

киллэриллэр

«глазокка»

майгынныыр. Ол гынан баран төттөрү эрэ — таһыттан иһирдьэ.
Хаайыыга олорор киһи түрмэ камератын күлүүһүн халыгырас
тыаһын истээт, уйулҕата көтөр. «Отбой» кэнниттэн саҥа оҥостон
сытаргын кытта, ис түрмэ уһун көрүдүөрүн киирии уһугар баар
дежуркаҕа телефон тырылыы түстэр эрэ, (биһиги камерабытыгар
иһиллэр этэ) «Есть, слушаюсь!» диэт, надзирателлэр ыстаарсайдара
татаар киһитэ, Асадуллин тиэтэл бөҕөнөн көрүдүөрүнэн хааман
лиһиргэйдээн кэлэн, камера иһин бастаан «волчогунан» көрөрө,
онтон аан тимиригэр күлүүһүнэн күүскэ баҕайы тас гына анньара. Оо,
оччоҕо саҥа нуктуох курдук буолбут сүрэҕиҥ дьыр гына түһэрэ. Аан
аһыллаатын «Выходи!» диэн буолара. Онтон доппуруоска эйигин
эмиэ үөҕүү-мөҕүү, ыгыы-түүрдэйии, сэттэ этээстээх маатыра күүтэрэ.
Төһө да баҕарбатаргын таҥнан хачыгырайбытынан бараҕын, баскын
ньыкыппытынан,

илиигин

кэннигэр

туппутунан

камераттан

тахсаҕын...
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Надзиратель күлүүһүн тыаһа өргө диэри кыра да тыастануустан «дьик» гынар оҥорбута. Оттон ол кэмҥэ биһиги ньиэрбэ эҥин
диэн тугун түһээн да көрбөт, сааспыт үгэнигэр сылдьар муус
доруобай уолаттар этибит ээ!
Ис

түрмэ

надзирателлэрэ

сулууспаларыгар

олус

да

чиэһинэйдэрэ, ис сүрэхтэриттэн үлэлииллэрэ билиҥҥэ диэри миигин
сөхтөрөр. Уһун түүнү-күнү быһа олорон көрбөккө, быыстала суох
хардарыта камералары ааҕа, ол «волчогунан» кыҥастаһан тахсаллара.
Бэрт салгымтыалаах, өйгө-сүрэххэ тугу да биэрбэт-эппэт үлэ
буолуохтаах этэ да, ону ол диэбэккэ, надзирателлэр уонунан сылларга
дьөлө хатанан үлэлииллэрэ. Ол дьонтон мин Бибиков диэн
надзиратели ордук өйдөөн хаалбытым. Хайдах эрэ кини уонна ис
түрмэ биирдиҥилэр этэ, хайа-хайалара суох буоллаҕына суолталарын
сүтэриэх курдуктара: Бибиков ис түрмэ айбыт айыыта, төрөппүт
төрүөҕэ быһыылааҕа. Кини ис түрмэ тутуллуоҕуттан да баар эбит
буоллаҕына көҥүлэ, кинини ити үлэҕэ кырдьыбыт киһи курдук
көрбүтүм. Түрмэ сидьиҥ үлэтэ — кини олоҕун ис хоһооно
быһыылааҕа. Хаайыылаахтары уборнайга таһаардахтарына, атын
надзирателлэр уборнай иһигэр киирбэккэ, таһырдьа күүтэллэрэ.
Бибиков иһирдьэ киирэн хаайыылаах хайдах холлорун көрөн, кэтэһэн
турар буолара. Биһиги соруйан «парашабытын» кини муннун
анныгар туруорарбыт — «параша» сытын-сымарын букатын да
болҕойбот бор киһи этэ. Камераҕа бииргэ олорон белорус уола
Николай Кривальцевич бэркэ куттанан миэхэ «Бибиков — палач,
толорооччу эбит: ытылларга ууруллубут киһини хайдах өлөрөрүн
атын надзирательгэ кэпсээтэ» диэн аан нөҥүө истибитин миэхэ
сибигинэйэн эппитэ.
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Итинник дьону эбээһинэстэрин чиэһинэйдик толорор, үтүө
үлэһиттэр диэччилэр. Сталин режимин кэмигэр оннук службистар
хобуоччулары, донуосчуктары сэргэ олус дэлэйбиттэрэ. Кинилэр
аччыктаан тыыннара хараарбыт оҕолоругар аҕыйах куолас бурдугу
ичигэстээбит ийэлэр эрэйдээхтэри хаайыыга ыыталлара. Кинилэр
хотон

муҥунан

өлөрөллөрө.

сүөһүлээх

Кинилэр

олорон,

аҕа-оҕо,

колхозтаахтары

балыс-быраат,

хоргутан

аймах-уруу

аһымматтара... Туох иһин? Инники үтүө олох

диэн

— социализм,

коммунизм иһин дуо? Суох! «Сталины итэҕэйэрбит, ол иһин киниэхэ
үҥэрбит»

диэни

мин

сымыйалыыллар

диибин.

«Социализмы,

коммунизмы тутаары» диэни эмиэ итэҕэйбэппин. Олох ыарын,
колхозтаахтар ханнык да бырааптара суоҕун, мөлүйүөнүнэн дьон
хаайыыга олороллорун, дьон бөҕө өлөрүллэрин, ханнык да көҥүл
суоҕун көрө сылдьан, өйдөөх киһи хайдах Сталины итэҕэйиэн, кини
системата

үчүгэй

кэлтэйдэтэн,

ол

диэҕин

сөбүй?

баттыгастаах,

Суох,

хараҥа

дууһаларын
режимтэн

тугу

соруйан
эмэни

бэриһиинэрбит, биитэр кини хара дьайыгар кыттыгастаах буолан
үчүгэйдик саныыллар, көмүскүүллэр. Бэйэлэрин урукку олохторун,
урукку карьераларын, бэйэлэрин тириилэрин харыстаан. Бэйэлэрин
туһугар.
«Представим

себе,

каково

человеку,

всю

жизнь

исповедовавшему агробиологию по Т. Д. Лысенко, читать сейчас
произведения Дудинцева, Амлинского, их широкое обсуждение в
печати?» — диир психолог ученай В. Кочубей.— Каково человеку,
который утратил здоровье, охраняя на Колыме «врагов народа»
знакомиться с решением Верховного Суда СССР от 4 февраля 1988
года по делу Бухарина, Рыкова и др. представителей никогда не
существовавшего «право-троцкистского блока»? Принять новую
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информацию для них значит в лучшем случае признать свою жизнь
бессмысленной, потраченной впустую, в худшем — осознать, что был
соучастником преступлений, пешкой в руках их организаторов...»
Букатын кэнники, бу автобиографическай сэһэни суруйарбар, ол
ис түрмэҕэ сулууспалаабыт надзиратели көрсөн, оччотооҕу туһунан
кэпсэппитим. Киһим өйдөөбөтүнэн тумулук туттан, (оннооҕор ис
түрмэ билигин баарын-суоҕун, кини хас камералааҕын, хайдах
быһыылааҕын өйдөөбөт буола кубулунна) ис түрмэҕэ үлэлээбитин
туһунан тугу да кэпсээбэтэҕэ. Арай кини «Мин коммуниспын,
чиэһинэйдик

үлэлээбитим,

чиэһинэйдик

эбээһинэспин

толорбутум»,— диэбитэ. Били Косиоры, Чубары, Косаревы сордоонмуҥнаан өлөрбүт палач Родос полковник: «Мин партия сорудаҕын
толорбутум»,— диэбитигэр маарынныырдык саҥарбыта. Уонна:
«Мин ааппын ахтыма»,— диэн көрдөспүтэ. Кини көрдөһүүтүн ылынан
кини аатын ахтыбаппын. Ол эрээри Сталин саҕана иҥмит өйдөбүл
кытаанах даҕаны эбит, хаһыаттар, сурунааллар оччотооҕу олох сыыһа
суолунан

барбытын

таҥараларыгар

үҥэ

төһө

эмэ

суруйалларын

туралларын,

дьон

үрдүнэн,

уруккуларын

үҥпүт
тута

сылдьалларын бэркиһээбитим. Сыыһа суолга сулууспалаабыттарын
бэйэлэрэ этэллэригэр дылы, чиэһинэйдик, оччотооҕулуу эттэххэ,
большевиктыы билиниэхтэр да эбит. Буруйа суох дьону чиэһинэйдик
ытыахха, ыйыахха сатаммат. Дьиҥнээх чиэһинэйдик сулууспалааһын
диэн ыраас, үтүө, сырдык дьыала, үрдүк анал иһин сулууспалааһын
буолуохтаах.
Ис түрмэ, кини үлэһиттэрэ уонна МГБ бары биир сыалга
сулууспалыыллара: хаайыллыбыт киһи волятын, сүрүн тоһутарга. Ол
да иһин уопсай түрмэттэн арааран, дьон эрэ барыта куттанар МГБ
хоргуот, туспа түрмэлэннэҕэ. Сэрии кэмигэр хаайыыга сыппыт И. И.
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Павлов маннык ахтар: «Политическай хаайыылаахтар силиэстийэ
кэмигэр хайаатар да ис түрмэҕэ сыталлар. Ис түрмэ тас түрмэттэн
ылы-чын

кистэлэҥинэн

уратылаах.

Онно

ынырык

дьыалалар

оҥоһуллаллара. Ону ким да билиэ суохтааҕа».
Ис

түрмэҕэ

ытылларга

ууруллубут

киһи

помилованиеҕа

көрдөһүүтүн ССРС Верховнай Советын Президиумун Председателэ К.
Е. Ворошилов көрөрүн икки ый кэтэһэрэ. Колонияҕа миэхэ оннук
алдьархайга түбэһэ сылдьыбыт киһи кэпсээн турардаах. Бастаан киһи
соччо кыһаммат үһү, икки ый ыраах, бириэмэ баар диэхтиирэ дуу?
Онтон болдьоҕо чугаһаан истэҕин ахсын, дьэ, ыксаан барар эбит.
Кэнники диэкинэн уута букатын көтөн хаалар үһү: хаһан эрэ кэлэн
илдьэ бараллар диэн ону эрэ күүтэр буолан хаалар үһү. Хаһыа да
буолан эмискэ түүн үөһүн саҕана камераҕа көтөн түһэн бириигэбэри
ааҕаллар үһү. Хаайыылаах көрдөһүүтэ ылыныллыбыт буоллаҕына
ааҕан баран, тахсан бараллара. Оттон көрдөһүүтэ аккаастаммыт
буоллаҕына,

тута

таһааран

ытан

кэбиһэллэр.

Кэпсээччи

ол

сыттаҕына, кини таһыгар кэккэлэһэ баар камераҕа, ытылларга
ууруллубут саха киһитигэр, түүн үөһүн саҕана үгүс дьон кутулла
түспүттэрин, бириигэбэр аахпыттарын истибит. Киһи эрэйдээх
букатын

буруйа

суохпун,

камераттан

тахсыбаппын

диэн

утарыласпыт. Онно улахан охсуһуу, тилигирэһии буолбут. Бары саба
туһэн, хам тутан таһааран илдьэ барбыттар. «Доп-доруобай, адьас
нормальнай киһини туох да буруйа суохпун дии турдаҕына, идэһи
сүөһү курдук таһааран өлөрөн кэбиһии — ынырык суол»,— диэбитэ
ол хаайыылаах. Оттон кини тыыннаах хаалбыт: түүн киирэннэр
өлөрөргө диэн уурааҕы уон сыл хаайыынан, биэс сыл быраап
быһыынан солбуллар диэбиттэр. Ол эрэйдээх икки атаҕа иккиэннэрэ

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

61

суоҕа, сэриигэ үлүтэн кэбиспит этэ. Итинник суоллар барылара МГБ
ис түрмэтигэр буолаллар эбит.
«Волчок» үүтүнэн түөрт уон тоҕус камера иһин одууластахха
зоопарка кыылларын көрөрдүү, бука, интэриэһинэй хартыына буолуо
ээ. Ол гынан баран кыыллар оннуларыгар дьон, буолан баран, үксэ 58
ыстатыйанан буруйданар, нормальнай, бүгүҥҥү критерийинэн ылан
көрдөххө, туох да буруйа суох дьон. Мин кыракый 2,5x1,5 миэтэрэлээх
камерабар соҕотоҕун, килиэккэҕэ хаайыллыбыт кыыллыы, төттөрүтаары хаамабын: эдэр эт-сиин тулуйбат-тэһийбэт, хамсаныанимсэниэн, сүүрүөн-көтүөн барара олус. Ол ону нэһиилэ туттунабын.
Аттыбынааҕы камераҕа хаайыыга өр буолбут сааһырбыт киһи
олохсуйбут дириҥ сөтөлө иһиллэн ааһар.
Сижу за решеткой в темнице сырой...
Мин Пушкин ити хоһоонун педучилищеҕа үөрэнэ сылдьан,
кырдьыга, кини ис хоһоонун тиһэҕэр тиийэ толкуйдаабакка,
биэчэрдэргэ сценаттан ааҕарым. А. С. Пушкины олус таптыырым,
кини бэрт үгүс хоһоонун нойосуус билэрим. «Узник» диэн хоһоону
кылгаһын, дорҕоонноохтук иһиллэрин иһин таптыырым.
И вымолвить хочет «Давай улетим!
Мы вольные птицы: пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!»
Улуу поэт тыллара киэҥ көҥүл дуолларга ыҥыраллара. Абакка
даа, бу кыараҕас ыт уйата камераттан ханнык эрэ дьикти аптаах күүс
көмөтүнэн

тахсан,

төрөөбүт

дойдум

киэҥ

алаастарын

үрдүк

кырдалларынан дуоһуйа хаамтарбыан! Суугунас тайҕа тыаларынан
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чөмөөр үктэнитэлээтэрбиэн! Ыраас чөмчүүк уутунан доллоһута
уһуннарбыан!
Саманна, ис түрмэҕэ, эрэ ити хоһоон көҥүлгэ ыҥырар дьикти
күүһүн тиһэҕэр тиийэ өйдөөбүтүм.
Кэтит киэҥ аан ийэ дойду айылгылаах далбарыттан 2,5x1,5
миэтэрэ эрэ сири чаастанар — киһи барахсаҥҥа олус кэмчи, олус
татым!
Оо, көҥүл, көҥүл! Көҥүл барахсан! Свобода, свобода, богиня
богинь! Бу орто аан ийэ дойдуга көҥүлтэн ордук күндү суох! дииллэр
англичаннар. Киһи көҥүлүн сүтэрэн эрэ баран, кини күндүтүн
сыаналыыр.
«Волчогунан»

кылахтаһар

надзирателлэр

букатын

атын

харахтарынан биһигини көрөн эрдэхтэрэ: ким баһын бүк түһэрэн
санаарҕаан олорор, ким торуой хаамар, ким кэпсэтэр... Ол эрээри
барыбыт санаабыт, баҕарар баҕабыт собус-соҕотох — көҥүл уонна
көҥүл. Онтон атын буолбатах.
Киһи диэн общественнай харамай дииллэрэ саамай сөптөөх.
Соҕотох киһи олорор камератыгар хаайыллан, өйүҥ-санааҥ түрдэстэн
тууйуллан олорон, бэйэҥ курдук аттыгар киһитэ суоххуттан
улаханнык эрэйдэнэҕин. Эрэйгин, эрэлгин — дууһаҥ муунтуйуутун
үллэстэр

киһилээх

буолуоххун

олус

баҕараҕын.

Муунтуйбут,

куутуйбут санааҕын атын киһиэхэ тоҕо тэбээтэххинэ, муҥнаахтар
муҥатыстахтарына — дууһалара чэпчиир дииллэрэ чахчы.
Киһи барахсан итинник психологиятын МГБ үлэһиттэрэ олус
бэркэ билэллэр эбит этэ. Ол иһин бастаан силиэстийэлэнэр киһини
камераҕа соҕотоҕун тутан баран, «сөп буоллаҕа» диэтэхтэринэ, атын
киһиэхэ киллэрэллэр эбит. Аһынан буолбакка, аһынар иэйии
кинилэргэ суох.
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«НАСЕДКА»
«Наседка», «подсадная утка» — эмиэ жаргон, эмиэ түрмэ
тыллара.

Сахалыы

тылбааһа,

быһаччыта,

хобуоччу,

хобулаан

биэрээччи диэн. Саха дьонугар итинник кэмэлдьи бэрт сэдэх буолара.
Кыра

оҕолорго

сороҕор

көстөн

ааһарын

аҕалара-ийэлэрэ

кытаанахтык буойан, суох гынар идэлээхтэрэ. Мин студенныы
сылдьан,

ити тыллары

букатын

да

истибэт

этим,

киһилии,

нормальнай олоххо туттуллубат тыллар.
Түрмэ диэн куруутун даҕаны дьоннор икки ардыларынааҕы
сыһыаннарыгар ханнык эрэ сидьиҥи, куһаҕаны киллэрэр сир.
«Наседка» — эмиэ олортон биир куһаҕан өйдөбүлү этэр.
Мин бастаан хаайыыга киирэрбэр бары биир өлүүгэ өлө
сылдьар дьон, хаайыылаахтар, бэйэ-бэйэлэрин түсүһэн биэрбэттэр
ини дии саныырым. Онтукам букатын атын хартыына буолан
тахсыбыта: көннөрү көҥүл общество кулгааҕыттан-хараҕыттан
кистээн-баттаан сылдьар куһаҕан кэмэлдьилэрэ ол дойдуга сорох
дьонтон истэриттэн ыгыллан тахсар, ким кимэ-туга онно биллэр эбит
этэ.
Нэдиэлэ кэртҥэ утуппакка да, сынньаппака да силиэстийэлээн
диэн ааттаан, үөҕэн-мөҥөн, сордоон бараннар, миигин тимир
ылтаһын бүрүөһүннээх камераларыттан уларытан, ортоку уҥа диэки
баар икки киһиэхэ аналлаах арыый кэҥэс камераҕа киллэрбиттэрэ.
Ол онно мин саастыыта, уҥуоҕунан миигиттэн арыый намыһах,
мололлубут хара бараан саха уола олороро. Куоракка хара үлэһит дуу,
биитэр оройуон киинин илбэй-талбай үлэһитэ дуу көрүҥнээҕэ.
Характергынан, сайдыыгынан сөп түбэсиһэр буоллахха киһи үөһэ

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

64

тэстэр, тыла-өһө өһүллэр. МГБ миэхэ сөп түбэһиэ диэн талбыт
киһилэриттэн, «таһыттан кинилэр көрүүлэригэр итинник эбит
буоллаҕым» диэн, мин кэнники сонньуйан ылабын. Тугу барытын
билэбит, өтө көрөбүт оҥостор Куттал суох буолуутун дьоно киһини
«билэллэриттэн» күлэ саныыбын.
Киһилии киһини кытта өтөрүнэн кэпсэппэтэх киһи, мин, эмиэ
бэйэм курдук биир өлүүгэ өлөн олорор «дьукааҕы» көрөн, үөрэ
түспүтүм. Киһим мин курдук соччо санаата түспэтэх, ыксаабатах,
«түбэһэн баран аны хайаныллыай?» диирдии, болдьох боруостаһарга
чахчы сорунан олорор киһилии налыгыр, холку этэ. Биһиги
сибигинэһэн кэпсэппитинэн барбыппыт: киһим араспаанньатын
«Афанасьевпын» диэбитэ, «эмиэ тыл дьыалатыгар түбэстим». Ол
эрээри

ханныкка,

туохха

эрийэллэрин

чуолкайдаабатаҕа.

«Доппуруостуур киһим хараҕа ынырык, наколкабын көрөн баран,
«Китайскай тушь дуу?»,— диэн ыйытта. «Арааһа Китай үспүйүөнүгэр
уорбалыыр быһыылаах», — диэн кэпсээбитэ. Оттон мин, оччо
инчэҕэй эттээҕи көрсүбүт киһи, тугу ыйыталларын, туох диирбин,
куттанарбын, ыксыырбын — туох баарынан дууһабын тиэрэ тардан
биэрдим. «Афанасьевым» миигиттэн бэйэтэ иҥэн-тоҥон ыйыппат этэ,
бука, ыйытар да наадата суох эбитэ буолуо, мин барытын кэпсиирим.
Иккиэммитин доппуруоска ыҥыраллара: миигин түүн, кинини
күнүс. Мин доппуруостан санаам түһэн, көхсүм кыараан кэлэрим.
Уонна бу сырыыга ханан киирэн ыкпыттарын-түүрбүттэрин киһибэр
кэпсээн, көхсүбүн кэҥэтинэрим. Оттон «дьукааҕым», киһи бэркиһиэх,
доппуруоска адьаһын ымыттан көрбөккө, туох да буолбакка кэлэрэ.
Оннооҕор хайдах эрэ мичээрдиирин туттуна сатыырга дылы гынара.
Онно

аан

маҥнай

миэхэ

киһибин

уорбалыыр

санаалар

кылахачыспыттара: төһө да кытаанах характердааҕын иһин, кини да

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

65

киһи буоллаҕа, МГБ следователин доппуруоһун кэнниттэн хайдах
итинник холкутук, туох да буолбатаҕын курдук туттуо эбитэй?
Арааһа, кини мин курдук үөҕүллүбэт-мөҕүллүбэт дуу, хайдаҕый?
диэн.
Биир

сындалҕаннаах

«дьукаахпар» кэпсиибин:

түүҥҥү

доппуруос

кэнниттэн

мин

«Следователим Филиппов —

эдэр, бэйэм саастыыта нуучча уола. Көҥүлгэ эбитэ буоллар,
доҕордуу буолуохха сөптөөх киһи. Мин кинини кыыһырдымаары
гына

сатыыбын.

Следователь

даҕаны

эмиэ

киһи

буоллаҕа,

кыыһырдан, өсөһүннэрэн кэбистэххэ, дьыалабар кырдьыктаахтык,
объективнайдык

сыһыаннаһыа

суоҕа»

диэн

следовательбин

кыынньаабакка алы гына сатыырым туһунан киһибэр кэпсиибин.
«Афанасьевым» мин эппиппин тахсан хобулаан чобурҕатан биэрбит
быһыылаах: нөҥүө күнүгэр доппуруоска Филпппов миигин өссө
сытайан туран үөхтэ: «Эн, өстөөх, өссө ньылаҥнаспыт буолабуолаҕын! Ты же трус! (Маатыра), Ты ненавидишь и боишься нас,
русских. (Маатыра). У тебя торгашеский дух, хочешь торговаться с
нами! (Маатыра). Ничего у тебя не выйдет! (Маатыра). Ишь ты, нашел
друзей! (Маатыра). Еще с кем! (Маатыра). Ты же грязный якут, куда
лезешь со своим (быдьар тыл). Ты знаешь, кто мы?! Мы, славяне, не
таких ставили на колени!» уо. д. а., о. д. а.
Мин

«дьукааҕым»

хобуоччутун

билбитим,

доппуруоска

сордуулларын уонна туох дии саныырым туһунан дэлэччи кэпсээним
тохтообута.
«Афанасьевпын» сотору камерабыттан илдьэ барбыттара. Мин
саха уола надзиратель баарыттан, уборнайга тахса сылдьан кистээн:
«Ити ханна илтилэр?» диэн ыйыппытым. Киһим «Уопсай түрмэҕэ»
диэн хоруйдаабыта. Мин сөпкө сэрэйбиппин билбитим.
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Биһигини сууттаан баран уопсай түрмэҕэ көһөрбүттэрин
кэнниттэн баанньыкка илдьэн истэхтэринэ, «Афанасьевпын» түннүк
нөҥүө эмиэ элэс көрөн аһарбытым. «Хас сылы биэрдилэр?» диэн
киниттэн ыйыппыппар, киһим биир тарбаҕын чочоччу тутан
көрдөрбүтэ.

Мин

букатыннаахтык

кини

«наседка»,

хобуоччу

буоларын итэҕэйбитим.
Оччотооҕу МГБ үлэһиттэрэ кыра буруйу оҥорон, күлүгээннээн
эҥин,

биир

эмэ

сылы

ылан

киирбит

уопсай

турмэ

хаайыылаахтарыттан хобуоччу гынан туһаналлар эбит. Уопсай түрмэ
ис түрмэттэн ыкса чугас, билиҥҥи Ис дьыала министерствотын
таһыгар баара. Силиэстийэҕэ сордоон-муҥнаан киллэрбиттэрин
кэннэ, камераҕа туох диэн кэпсэппиккин оннук хобуоччулар тахсан
кэпсээн биэрэллэр. Ол иһин кинилэргэ харчы биэрэллэр, аһаталлар
үһү. Киһим били доппуруоска тахсабын диэн баран, хобулуур, ол
манньатыгар тото аһыыр. Ол иһин мичээрдээбитинэн киирэр эбит.
Мин хобуоччум бэйэм саастыыта этэ, билигин киии тыыннаах
буолуохтаах. Бу мин сурукпун аахтаҕына (ол эрээри кини ааҕарыгар
саарбаҕалыыбын — кинигэ эҥин диэни букатын да аахпат киһи
быһыылааҕа), саатар дьонтон иһиттэҕинэ, бэйэтин курдук уол
дьылҕатын, олоҕун, куһуок килиэпкэ атыылаан сиэбититтэн, билигин
кырдьан олорон, суобаһа оонньуура эбитэ дуу, суоҕа дуу? Ол эрээри
сидьиҥ кыыбаҕалаах киһи сааһын тухары оннугунан хаалар.
Түрмэ, хаайыы олоҕо диэн туох да быраабылата суох оонньуу
курдук буоларын, кими да итэҕэйиэ суохтааххын, ону, маҥнай миэхэ
«наседка»

биллэрбитэ.

Сибэтиэй

өйдөбүл

диэн

суох

сиригэр

тыыҥҥын хайдах баҕарар көмүскэн.
Биһигини

хаайбьтт

кэмнэригэр

Аллайыахаттан

Слепцов

Николай Васильевич диэн, бааһынайдыҥы хааннаах, үрдүк уҥуохтаах,

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

67

бэрт сытыы-хотуу уолчааны эмиэ 58—10 ыстатыйанан буруйдаан,
уон сылы биэрэн олордо сылдьыбыттара. Политиканы баҕас чахчы
интэриэһиргээбэт киһи этэ. Күүһүн-уоҕун ханна гыныан булбата
(эмиэ

биһиги

хаайыыттан

курдук

1954

тахсыбыта,

сыллаахха

кэнники

тустан

реабилитацияланан,
ыарахан

ыйааһыҥҥа

республика чемпиона буолбута). Кинини хулиганствоҕа буолбакка,
нууччалары кытта охсуһар диэн, 58 ыстатыйанан буруйдаан үгүс
сылга

түбэһиннэрбиттэр.

Бастакы

силиэстийэ

кэмигэр

Коля

Слепцовка камератыгар эмиэ «наседка» олорпуттар. Коля оннугу
истэр эбит, тоҥ маһы тоһута тыытыах курдук киһи, кыракый
камераҕа өрө чиччигинии, тиргиллэ сылдьан «дьукааҕар»: «Дьэ,
доҕоор сороҕор хаайыылаахха «наседка» диэни олордоллор үһү. Ону
утуйа

сыттаҕына

сотторунан,

биитэр

сыттыгынан

тууйаллар!

Саманнык! Хараҕын тэһэллэр, саманнык! Саманнык быарын быһа
үктүүллэр!» кэпсээнэ наар онтон атын буолбатах. Уонна ону
итэҕэтэрдик киһитин муомалыыр идэлэммит. Киһитэ истэ сатаан
баран, ньиэрбэтэ тулуйбакка, сотору камераттан атаҕынан куоппут.
Бука, Коля кыратык тутта да түһэн биэрбит киһи буолуо ээ. Коляны
колонияҕа «саха урката» диэн билбэт дьон куттанар этилэр.
КУЛАКОВСКАЙЫ КӨМҮСКЭҺЭЭЧЧИ
«Наседка» кэнниттэн миэхэ камерабар Луковцев Никита
Владимирович

диэн

Тааттаттан

58

ыстатыйаҕа

түбэһэн

хаайыллыбыт киһини киллэрбиттэрэ. Бу мин көрдөхпүнэ балачча
сааһырбыт, кыра үөрэхтээх, кинигэни ааҕар, куолуһут соҕус киһи этэ.
Дьэ, манна урукку МГБ кистэлэҥ таабырыннарыттан биирдэстэрэ
саҕаланар. 1952 сыллаахха муус устарга — миигин силиэстийэлиир
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кэмнэригэр адьас чахчы ис түрмэҕэ Луковцев Никита Владимирович
диэн киһилиин биир камераҕа олорбуппут. Онтукам баара кэнники
кини 912 №-дээх дьыалатын ылан көрбүтүм 1953 сыллаахха муус
устар 15 күнүгэр хаайыллыбыт, бэс ыйын 11 — 13 күннэригэр РСФСР
УК 58—10 ыстатыйатын 2 чааһынан уонна 59—7 ыстатыйа 1
чааһынан сууттанан 25 сыл хаайыы, 5 сыл бырааба быстыытыгар
ууруллубут

буолан

неисповедимы!

таҕыста!

Ыраахтааҕы

Воистине

саҕанааҕы

пути-дороги
олоҕу

МГБ

хайҕааһыҥҥа,

коммунистары, колхознай тутулу холуннарыыга, заемы, нолуогу
утарыыга,

буржуазнай

националистар

диэки

буолууга,

Г.

В.

Ксенофонтов кинигэтин илдьэ сылдьыыга буруйдаабыттар. Луковцев
итини таһынан саха аҕыйаата, биһиэхэ 60 киһи хоргуйан өллө диир
эбит. «Афанасьев» туһунан мин кэпсээбиппин истэн баран, саастаах
киһи быһыытынан үөрэтэрдии хабааннаан, «Дьыала туһунан билбэт
киһигин кытта олус аһаҕастык кэпсэтэр сыыһа»,— диэн миэхэ эппитэ.
Хайдах эрэ миэхэ тыа киһитэ, колхозтаах Луковцев сытыы-хотуу,
куораттыҥы буола сатаан, наколкаламмыт эҥин, быһааран бу диэн
соччо тугу да үлэлээбэтэх «Афанасьевпыттан» ордук олохтоох,
дуоспурун этэ.
Биһиги Кулаковскай туһунан бэркэ кистээн, сибигинэһэн
кэпсэтэн барбыппыт. Никита Владимирович бэйэтэ Таатта этэ, кини
бэйэтин улуу биир дойдулааҕын МГБ да следователлэригэр түһэн
биэрбэт биир бигэ санаалааҕа, олус хайҕаан-харыстаан саҥарара:
«Өксөкүлээх

ханнык

даҕаны

бандьыыт

да,

националист

да

буолбатах»,— диирэ. Саха литературатын төрүттээччи туһунан мин
өйдөбүлүм

эмиэ

онно

сөп

түбэһэрэ.

Инньэ

гынан

Владимировичтыын мин туттуммакка кэпсэтэрим.
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Никита

Чурапчыны кытары ыаллыы олорор Таатта оройуонугар сэрии
сылларыгар фроҥҥа өлбүт 1500 киһиттэн итэҕэһэ суох киһи
хоргуйан өлбүтэ диэн биллиилээх журналист Д. Кустуров суруйар. Ол
курдук, холобур «Кыһыл күүс» колхозка аҕыйах хонук иһигэр 23
детсад оҕото, 56 улахан киһи хоргуйан өлбүт. 17-лии, 28-тыы киһи
өлбүтүн биирдии умуһахха көмүтэлээбиттэр.
Ити барыта обком секретара И. Л. Степапенко, райком секретара
К. К. Слепцов Таатта нэһилиэнньэтин туох баар баайдарындуолларын фроҥҥа диэн ааттаан күүстэринэн тутан ылбыттарын
түмүгэр тахсыбыт диэн билигин быһаччы этиэххэ наада. Никита
Владимирович ону барытын этинэн-хаанынан билбит суола буолан
тулуйбакка таһыгар таһаардаҕа...
Мин букатын кыра эрдэхпинэ, оскуолаҕа киирэ иликпинэ,
аҕабын кытта кини ийэ кылыныгар, Аччаҕарга (ол кэмҥэ, сэрии
иннигэр, Аччаҕар туһунан нэһилиэк этэ, былыр-былыргыттан бырбааччы ыал буолан ньирилээн олороллоро) киирсэ сылдьан, икки
олдьот уол Кулаковскай «Ойуунун түүлүн» ааҕалларын истибитим. Ол
онтон «дом ини дом» диэн тыллары, суккун сонноох, туора хойуу
бытыктаах киһи мэтириэтин өйдөөн хаалбытым. Тоҕото эбитэ
буолла,

баҕар,

ойуун

диэн

тыл

ахтыллыбытыттан

буолуо,

Кулаковскай ол мэтириэтин олус дьулайа, этим тарда, куттана көрөр
этим.
Кэнники биһиги үөрэнэр кэммитигэр А. Е. Кулаковскайы, А. И.
Софроновы, Н. Д. Неустроевы, П. А. Ойуунускайы үөрэттэрбэтэхтэрэ,
националистар, норуот өстөөхтөрө диэн. Үгүстэр, бука, оннук ааттаах
суруйааччылар баалларын үрүкү-түрүкү өйдөөн хаалбыттара эбитэ
дуу? Алтыс-сэттис кылаастарга саха тылыгар биһигини үөрэппит
директорбыт

И.

И.

Макаров
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Сталин

айымньыларыттан холобур аҕалара уонна «Оннук том бачча
страницата диэн кэбиһээриҥ» диирэ. Мин Кытаанах оскуолатын
сэттис кылааһын бүтэрбитим эрэ кэннэ — ити сэрии бүппүт 1945
сыла этэ — оччолорго учууталлаабыт И. Е. Саввин оҕолорго «Ойуун
түүлүттэн» быһа тардан нойосуус үөрэттэрэрин, самодеятельность
концерыгар ааҕан чоргуйалларын ордук саныы истибитим:
...Тэргэн саа тигинээтэ,
Үрэр саа үлүһүйдэ,
Сүнньүөх буулдьа сулүһүннүрдэ,
Кыырыктаах үҥүү кыдьыгырда,
Ыстаал ыстыык ыныгырда,
Хатан батыйа хааннырда,
Уһуктаах тимир унньугурда,
Биилээх тимир илбиһирдэ,
Кириэппэс бөҕө иҥнэһиннэ,
Куорат бөҕө кураанахтанна,
Күбүөрүнэ бөҕө күл-көмөр буолла...
Аҕа дойду сэриитэ субу аҕай бүппүтэ — сэрии тыына өссө да
ааһа илигэ. Кулаковскай поэмата онно оруобуна сөп түбэһэрэ...
Оскуолаларга саха үс бастакы суруйааччыларын айымньыларын
үөрэтии 1944 сыллаахха БСК(б)П обкомун секретара Бордонскайы Г.
П. Башарин мөккүһэн кыайбытын, кинилэри тилиннэрбитин эрэ
кэнниттэн киллэриллибит эбит.
Кэнники үрдүк үөрэх студена буола сылдьан, мин нормальнай
өйдөөх-санаалаах киһи быһыытынан, туох да халбаҥа суох Г. П.
Башарин диэки этим. Студеннар, аҕыйах карьера оҥоруохтарын
баҕарар дьонтон уратылар, бары да санаабыт оннук этэ. Кырдьыга,
сахалыы литератураны төрүттээбит дьону ылан быраҕан кэбиһии
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хайдах

сатаныай?

Сатамматаҕа

даҕаны

—

Кулаковскайдаах

оннуларыгар национализмтан куота сатаан, олус искусственнайдык,
саха литературатын төрүттээччилэринэн Чөрных- Якутскайы эггини
оҥоро сатаабыттара, ол ыпсыыта букатын кыттыбатаҕа. Оччоттон
баччааҥҥа диэри киһи кэлэйэрэ диэн — сорох дьон историческай
чахчыттан туораан, сымыйанан туойан, ити үс суруйааччыны көмө
сатыыллара. Ол, литератураҕа киирэн баран биллэххэ, Ойуунускай
эппитинии, «литература үспүкүлээннэриттэн» — литератураны ис
сүрэхтэн таптаабат, онон эргинэр дьонтон тахсар эбит.
Г. П. Башарины утары хампаанньа республика үрдүнэн дарбаана
— хас лектор, хас партийнай мунньах, радио, хаһыат, сурунаал
сирэйдэрэ барыта — борооску өллүн, биэ кулуннаатын Башарин
кинигэтин буруйдааһыннара — Тааттаны быһа ааһыа дуо, ааспатах
этэ. Инньэ гынан биһиги Никита Владимировичтыын иккиэн
сибигинэһэн кэпсэтэрбитигэр ити биир уопсай темабыт буолбута.
Биһиги иккиэн Кулаковскайдааҕы сымыйанан баһааҕырдаллар, Г. П.
Башарин саамай сөпкө кинилэри көмүскүүр диэн эдэр студент уонна
сааһырбыт колхозтаах санаабыт биир этэ. Оттон П. А. Ойуунускай
туһунан адьас тугу да кэпсэппэтэхпит: тыый, кэбис, норуот өстөөҕө
диэн кинини манна өлөрбүттэр... Куттала бэрдэ, биһигини эмиэ кини
курдук оҥордохторуна да көҥүлэ.
Мин

«наседка»

кэнниттэн

аны

истиэнэбин

да

эрэммэт

буолбутум. Ис түрмэ камераларыгар истэр аппарат туруорбуттара
буолуо дии саныырым. Иккиэн да инньэ дии саныырбыт.
НЕМЕЦКЭЙ ПОЛИЦАЙДАР
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Хаайыы миигин киһи бэйэтин туһунан кэпсэнэринэн, киһи
тылынан

буолбакка,

киһини

характерыттан,

быһыытыттан-

майгытыттан таһааран сыаналыырга үөрэппитэ. Хаайыыга да
кумахтан өтүүнү хатар дьоннор бааллара.
«Афанасьев» — «наседка» миэхэ Ис түрмэ хаайыылаахтарыгар
полицейскайдар

бааллар

диэн

соһуппута.

Ол

эмиэ

ханнык

полицейскайдар буоллахтарай? Ыраахтааҕы саҕанааҕылары билигин
кэлэн хаайаллар дуо? Тугун муодата эбитэй? — дии санаабытым. Ол
эрээри

кэлин

билбитим

ыраахтааҕы

саҕанааҕы

нуучча

полицейскайдара буолбатах, немецкэй полицайдар эбит этэ.
Сталин режимэ ким да тугу да билбэт гына дойдуну түҥ
хааһахха кубулуппута — туох барыта чып кистэлэҥ, кистэлэҥ үөһэ
кистэлэҥ: ким да билбэт номернай заводтар, почтовай дьааһыктар,
суоч-сымыйа карталар, кистэлэҥ генераллар, ученайдар; күн аайы
көрөр

олоххун

сыбыс-сымыйанан

хаһыакка,

радиоҕа

суруйуу,

дьиҥнээх кырдьык диэн туох буоларын ким да быһаарбат гына
хараара муннарыы. Саха сиригэр тыа олохтоохторо оннооҕор саас-үйэ
тухары олорбут бэйэлэрин сирдэригэр ханнык экспедициялар кэлэн
тугу гыналларын, тугу чинчийэллэрин, булбуттарын, хостуулларыи
билбэттэрэ. Эгэ, атын ыаллыы оройуоннарга туох буоларын, ханнык
куораттар, бөһүөлэктэр тутуллалларын, бириискэлэр аһыллалларын,
лааҕырдар баалларын билиэхтэрэ дуо?
Куоракка даҕаны, студеннар эйгэлэригэр син биир ол тэҥэ этэ
— Саха сиригэр буола турар дьиҥнээх олох хартыынатын биһиги
букатын билбэппит. Үрдүнэн хаһыакка суруллар, радионан этиллэр
пропагандистскай
үөрэтэллэрэ,

характердаах

лектордар

лекция

сонуннарынан
ааҕаллара.

преподавателлэр

Биһиги, студеннар,

букатын билбэппит «Дальстрой» олус киэҥ сиргэ тарҕаммыт
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лааҕырдарын систематын. Биһиги билбэппит Ааллаах-Үүн, Алдан
онтон да атын сирдэр хаайыыларын. Арай, Чурапчыга, биһиэхэ,
Хаандыга хаайыылаахтара эрэ биллэллэрэ. Өссө сэрии бастакы
сылларыгар Чурапчы педучилищетын таһынан кыһын Хаандыга
хаайыылахтарын таһар сабыылаах массыыналар ааһаллара. Ол онно
элэс көрдөххө, сонноругар улахан хара сыыппара нүөмэрдээх
хаайыылаахтар баар буолаллара. Кинилэри «таҥнарыахсыттар»,
«власовецтар» үһү диэн дьон кистээн кэпсэтэллэрэ. Хара дьайдаах
быһыы төһөҕө даҕаны бар дьонтон, күн сырдыгыттан кистээн
оҥоһуллар. Ол кэриэтэ итинник кистэлэҥ онон дьарыктанар МГБ
үлэһиттэрин авторитеттарын ордук үрдэтэрэ, чып кистэлэҥ дьону
куттуура — дойду үрдүнэн суоһар быһыыны-майгыны үөскэтэрэ.
Сотору соҕус биһиги камерабытыгар үһүс киһини укпуттара. Ол
немецкэй полицай Мотылицкай диэн белорус этэ. Уҥуоҕунан
биһигиттэн үрдүк, ол гынан баран, олус дьарамай, көмүскэтин
түгэҕэр

түспүт

сүүрэлэс

харахтаах,

олорбут-турбут

түргэн

туттунуулаах киһи этэ. Миигиттэн балачча аҕа, Луковцевтан балыс,
отуччалаах эбитэ дуу? Үөрэх диэн дуоннаах суох этэ, ол эрээри
нууччалыы акцена суох саҥарара. Мин биирдэ да белорустуу
саҥарбытын истибэтэҕим. Кини чопчу туох буруйга түбэспитин
биһиги курдук аһаҕастык кэпсээбэтэҕэ: силиэстийэ, хаайыы, сыылка
бөҕөнү баран, ол дойду олоҕор үөрэммит быһыылааҕа. Уопсайынан
эрэ ахтан аһарбыта.

Мотылицкай

быһыта-орута кэпсээниттэн

Белоруссия сэргэстэһэ олорор дэриэбинэлэриттэн кэлбит, барыта
биирдиҥи дьыалаҕа сибээстээх бэйэ-бэйэлэрин билсэр дьон Ис
түрмэҕэ үгүстэрин билбиппит. Кинилэр тус туһунан камераларга
олороллоро. Кинилэри Аҕа дойду сэриитин саҕана немецтэргэ
полицайдаабыт дьону (ыар буруйдаахтарын, бука, сонно тута
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сууттаан өлөртөөбүттэрэ буолуо) сэрии кэнниттэн алталыы сыл
сыылкаҕа Саха сиригэр Ааллаах-Үүн бириискэлэригэр: Бриндакикка,
Ыныкчааҥҥа,

Эльдикаҥҥа,

Югоренокка,

Алдаҥҥа

о.

д.

а.

ыыталаабыттар. Онтон 50-с сыллар саҕаланыыларыгар эмиэ хат
хомуйан

ылан,

(Барыларыгар

хаттаан
25-тии

силиэстийэ

сылы

ыыта

биэртэлээн

сылдьаллар

баран,

эбит.

бириискэлэргэ

төннөртөөбүттэрэ.
Мотылицкай үрдэр антах, өҕүрүйдэр бэттэх, хайдах эрэ олус
чэпчэки өйдөөх-санаалаах киһиэхэ дылыта. Бэйэтин дьоно хаайыыга
ол да иһин «Мотылек» диэн хос ааттыыллара. Кини онтон олох
өһүргэммэт этэ. Немецтэргэ таҥнарбыт да эбит буоллаҕына,
түгэхтээхтик

өйдөөн-санаан

таҥнарбатах

быһыылааҕа.

Кини

Луковцевка да, миэхэ да сыста сатаабатаҕа. Ол курдук чугасаһан да,
бодоруһан да көрбөккө олордохпутуна, илдьэ барбыттара.
Сотору иккис немецкэй полицайы, Серафим Хамицевиһы кытта
биир камераҕа түбэспитим. Хамицевич миигиттэн намыһах, лэс
курдук уҥуохтаах, үксүн мичээрдии сылдьар, сүрдээх холку, сэмэй,
түөрт уонча саастаах дьиҥнээх белорус бааһынайа этэ. Белорустуу
улаханнык тартаран, нууччалыы саҥарара. Суругу бэрт мөлтөхтүк
билэр быһыылааҕа. Кини туох буруйу оҥорбутугар эрийэллэрин
туһунан тугу да кэпсээбэтэҕэ. Ыйыттахха мичээрдии олороро
уурайан, сапсыйан кэбиһэрэ.
Ааллаах-Үүнтэн кэлбит белорустар хаайыллыахтарыгар диэри
көҥүл наймыы дьонунуу, ый аайы баардарын- суохтарын бэлиэтэтэбэлиэтэтэ, көҥүл сылдьыбыттар, онон үлэлээн син харчы өлөрбүттэр
этэ. Силиэстийэлэрэ бүппүт дьоҥҥо Ис түрмэҕэ ыйга ас атыылаһарга,
биэс уоннуу солкуобайы көҥүллүүллэрэ. Хамицевич ас атыылаһара
уонна ол атыыласпыт аһыттан миэхэ бэрсэрэ. Мин ол кэмҥэ бастакы
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долгуйуум ааһан, эдэр аппетит уһуктан, түрмэҕэ үөрэнэн, кини хара
килиэбэр уонна сытыган сыттаах фасоль миинигэр топпот буолан
испитим.
Хамицевич силиэстийэтэ бүппүт быһыылааҕа, кинини хам-түм
ыҥыраллара. Ханнык да ыарахан кыһалҕаны холкутук көрсөр
үгэстээх

бааһынайдардыы,

кини

бэрт

холкутук,

туохха

да

долгуйбакка камераҕа олорбута. Бэйэтиттэн кэпсээнэ суоҕа, мин саха
остуоруйаларын кэпсээтэхпинэ бэркэ сэҥээрэн истэрэ, киһи күлүөҕэ
кэллэҕинэ, күлэн ньэмэйэн олорор буолара. Хамицевич маҥнайгы
колонияттан Бриндакикка этаптан барбыта уонна онно шахтаҕа
олорбутунан өлбүт сурахтааҕа.
Үһүс немецкэй полицайы — Николай Кривальцевиһы кытта мин
Ис түрмэҕэ олоруум тиһэх күннэригэр, аҕыйах хонукка бииргэ
хоммуппут. Кини миигиттэн биир-икки сыл аҕа, 5—6 кылаас
үөрэхтээх белорус колхозтааҕын уола этэ. Нууччалыы ыраастык
саҥарара, бааһынайдардыы түс-бас өйдөөх, эмиэ бааһынайдардыы
туохха барытыгар бытархайдыҥы киитэрэй этэ. Эмиэ хаайыы,
сыылка, доппуруос бөҕөнү көрбүт, ол гынан баран миэхэ анарааҥы,
икки бастакы дьоннордооҕор, арыый аһаҕас курдук көстүбүтэ.
Николай

Кривальцевич

немецтэргэ

полицайдаабыт

биричиинэтэ — Германияҕа барымаары: оккупационнай былаастар
эдэр дьону тутан ылан күүстэринэн арҕаа, Германияҕа, үлэҕэ
атаараллар эбит. Оттон миэстэтигэр бэрээдэги көрөр полицияҕа
киирдэхтэринэ

дойдуларыттан

илпэттэр

эбит.

Дьонноруттан,

дойдутуттан арахсымаары Николай полицияҕа киирбит. Бастаан
олохтоох милиция оруолун толорон, бэрээдэги көрөн, син барыта
этэҥҥэ,

эйэ-

дэмнээхтик

баран

испит.

Ол

эрээри

холкутук

сулууспалааһын уһаабатах: икки система охсуһуута Белоруссия
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дэриэбинэлэрин улам ыга ылан испит — партизаннар баар
буолбуттар.

Ол

партизаннары

утары

охсуһууга

немецтэр

полицайдары туһаналлар эбит. Кинини эмиэ оннук партизаннары
утары

охсуһууга

карательнай

операцияларга

ыыппытынан

барбыттар, Кривальцевич партизаннары буруйдуур этэ: кинилэр
суохтара буоллар, туох да иирээн-айдаан тахсыа суоҕа этэ диэн.
Билигин силиэстийэҕэ ким ханна сылдьыбытын, ханнык карательнай
операцияларга кыттыбытын, тугу гыммыттарын ырыталлар эбит. Ис
түрмэҕэ

сытар

белорустар

көрдөрүүлэрин

бэйэ-бэйэлэригэр

хардарыта төттөрү-таары хатайдаан эрийэр быһыылаахтара. Бадаҕа,
сэрии будулҕанын саҕана, кини кэнниттэн тута ким тугу гыммытын,
төһө буруйдааҕын чуолкайдааһын кыаллыбатах.
«Сэрии буоларын кытта комиссардар бэйэлэрин тыыннарын
куоттарбыттара,

биһигини,

кыра-хара

дьону,

фашистарга

бырахпыттара» диирэ Кривальцөвич. Ол Белоруссия бааһынайдарын
уопсай абалара этэ, бары да инньэ диэн салалталарын буруйдууллара.
Кривальцевич Николай ол да гыннар, карательнай этэрээккэ ол
барыталаан, партизаннары утары ханнык дьайыылары оҥорбутун
иҥэн-тоҥон кэпсээбэтэҕэ. Оттон мин ону, ис дьиҥин, ымпыгынчымпыгын истиэхпин олус баҕарарым. Миигин ордук хайдах, ханнык
түгэннэр дьону төрөөбүт дойдуларын таҥнаралларыгар күһэйэллэрэ
— ол уустук балаһыанньалар сиһилиилэрэ олус интэриэһиргэтэрэ
даҕаны, бэркиһэтэрэ даҕаны. Ол кэмҥэ олох уустугун киһи
дьайыылара

үгүс

варианнардааҕын,

альтернативнай

быһаарыылардааҕын өйдөөн, дьоннор дьылҕаларын сымнатар эҥин
туһунан букатын билбэт кытарар, ультра кыһыл этим буоллаҕа.
Оттон Кривальцевич сэриилэспитин оннугар Ыныкчааҥҥа дуу,
Эльдикаҥҥа дуу хаалларбыт кэргэнин туһунан бэркэ сиһилии ахтара.
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Кэргэнэ

кинини

арахсыахтааҕын,

хаайбыттарын

ол

араҕыстаҕына

кэнниттэн

хайаатар

малларын-салларын

да

сиэҕин

кэпсиирэ. Кини ону эрдэттэн сэрэйэн, баайдарын үллэстэр туһунан
суукка дьыала түһэрбитин туһунан эҥин.
Николай

уонна

Самуил

Кривальцевичтары,

бырааттыы

Прищычтары, Хамицевиһы уо. д. а. немецкэй оккупацияҕа түбэспит
Белоруссия бааһынайдарын кытта түрмэҕэ уонна колонияҕа икки
сылтан ордук бииргэ сылдьан, быһыыларын-майгыларын билэн
баран, мин кинилэри Аҕа дойду сэриитигэр икки уот икки ардыгар
түбэһэн олохторо огдолуйбут колхозтаахтар муҥнаахтар эбит диэн
аһыммытым. Кырдьык даҕаны, туох да үөрэх-сайдыы диэн суох тыа
сирин дьоно эрэйдээхтэр иитэ суох иҥнэстибиттэр, аана суох
алдьаммыттар. Сэрии кинилэр сирдэринэн суолламмыта — кинилэр
сордоро-муҥнара буолбут. Быыкаайык гражданскай сэриигэ сахалар,
биһиги, хайдах буолбуппутун өйдөөн ылбытым — ини биитин, оҕо
аҕатын, кыыс ийэтин кытта кыһылласпытын, оттон ол содула, өһөсааһа бэрт өргө дылы уостубатаҕын... Онно холооно суох ыар
содуллаах охсуу кинилэргэ кэлэн аастаҕа — дэлэҕэ да республика
нэһилиэнньэтэ үс гыммыт бииринэн аччыа дуо?
«Комиссардар
хаалларбыттарын»

кыра-хара
туһунан

норуоту
бэйэлэрин

фашистарга
салалталарын

буруйдуулларын таһынан, немецтэр Белоруссия бааһынайдарыгар
чэпчэкитик тылларын иһитиннэрбит биир сүрүн биричиинэлэринэн
колхозтар эбит этэ. Ол туһунан быһаччы саҥарбаталлар даҕаны
(хаайыыга хобуоччу «стукач» диэн ааттанар — ордук стукачтар
кырыы кырыыларынан бааллара, иккис болдьоҕу бэрт дөбөҥнүк
ылыахха сөбө), Сталин колхозтарын олус абааһы көрөллөрө. «Красная
оглобля и напрасный труд» диэн ааттыыллара кэлэйэн. Колхоз
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куһаҕанын туһунан кистээн, ханарытан үгүһү кэпсииллэрэ: НЭП
кэнниттэн бааһынайдар колхозка киирэн хайдах сирдэриттэн,
сүөһүлэриттэн

маппыттарын,

дьадайбыттарын-эстибиттэрин,

хоргуйбуттарын-аччыктаабыттарын.
немецтэргэ

буолуохтааҕар,

Колхоһу

сатанаҕа

суох

даҕаны

гынар

иһин

сулууспалыах

быһыылаахтара.
Мин санаабар, Сталин колхозтара кинилэр немецтэргэ полицай
буолууларыгар сүрүн биричиинэ буолбуттара.
Хаайыыга киһи кимэ-туга биллэр ыарахан усулуобуйаҕа да
сылдьан, кинилэр киһилии быһыыларын сүтэрбэтэхтэрэ. Саха сирин
тыатын бааһынайдарыттан уонча тыһыынча километр ыраах сиргэ
да үөскээтэллэр, кинилэр хайдах эрэ мин дьоммун кытта биир
майгылаахтара-сигилилээхтэрэ. Ол, бадаҕа, олус ахтылҕаннаах ыраах
хаалларбыт сирдэрэ-дойдулара, эһэлэрин-аҕаларын өтөхтөрө, олус
аһыылаах

хаһаайыстыбалара

—

ынахтара,

сибиинньэлэрэ,

колхозтааһын иннинэ ааспыт үүт-тураан олохторо быһыылааҕа.
Уонна туох да куһаҕан иҥэ-дьаҥа суох дьоҥҥо сыһыаннара... Ол иһин
мин

бэйэм

тыам

сирин

дьонун

курдук

санаан

кинилэргэ

сыһыаннаһарым.
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ТҮҮҤҤҮ ДОППУРУОСТАР
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и
на свободное выражение их...
(Всеобщая декларация прав человека. С т а т ь я 19)
БЕРЕЗОВСКАЙ
Филиппов

миигин

нэдиэлэ

курдук

«антисоветскай

националистическай дьайыыларгын кэпсээ» диэн эрийбитэ. Мин
«Суох,

ханнык

диэбиппин

даҕаны

өстөөхтүү

кубулуппатаҕым.

ыҥырбыттара.

Илиибин

Онтон

кэннибэр

дьайыылары
биирдэ
туттан

оҥорботоҕум»

эмиэ

доппуруоска

баран,

надзиратель

иннигэр иһэн, бэркэ билэр көрүдүөрбүнэн хаҥас диэки эргиллэн
доппуруостанар сирбэр барыах буолбуппар, конвоирым «направо»
диэбитэ. Биһиги уҥа эргиллэн, батыһыспытынан, МГБ икки этээстээх
дьиэтигэр киирбиппит, онно үөһээ мэндиэмэҥҥэ тахсыбыппыт.
Надзиратель миигин биир кабинекка уган кэбиспитэ. Кабинекка
остуол кэннигэр гимнастеркалаах, ол онно старшай лейтенант
погоннаах, ачыкылаах, били Иванов Мишаны тутан илдьибит киһи
олороро.

Миэхэ

бастаан

«МГБ

атын

офицердара

байыаннан

кителлээхтэр, оттон кини тоҕо ала-чуо, армияттан сэриилэһэн кэлбит
киһи курдук, гимнастерканан сылдьарый?» диэн муодарҕаабыт санаа
төбөбөр кылам гынан ааспытын өйдүүбүн.
Березовскай аан бастакы доппуруоһа бэлиэ этэ, бэрт үчүгэйдик
өйдөнөн

хаалбыта.

Маҥнай

тугу

да

саҥарбакка

үс

мүнүүтэ

холобурдаах тобулу көрөн олорбута. Онтон дуо, доҕоор, биэс мүнүүтэ
устата маатыралаан субурутта! Уһун түүнү быһа наар биири
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лэбэйдиир, салгымтыалаах Филипповка холуйдахха, Березовскай
букатын атын киһи буолан биэрбитэ. Ачыкылыын, хонтоҕор
муруннуун, уҥуох сула көрүҥнүүн хайдах эрэ гестаповец оруолун
оонньуур мөлтөх провинциальнай артиска маарынныыра. Ол да
буоллар мин улаханнык саллыбытым, чаҕыйбытым. Березовскай
доппуруоһугар тылын баһа маннык этэ:
— Ты трус, Яковлев! Ты вертишься как... на сковород- ке! Как ни
крутись, все равно отсюда без срока не выйдешь! Знаешь, мы поймаем
любого на улице, посадим и докажем, что он преступник! Так и знай!
Что тебе суд?! Столько получишь, сколько мы дадим. В каждом якуте
сидит националист, а ты б... такой же. Сопляк якут! Грязный якут! Мы,
органы, здесь никому не подчиняемся! Выкорчим национализм в
твоем карликовом институте! Твои преподаватели Башарин, Данилов,
Романов уже здесь, сидят голубчики в клетке!
Ити барыта саамай сидьиҥ маатыранан доҕуһуолламмыта.
Оччотооҕу 1952 сыллаахха Сталиҥҥа үҥүү, кинини таҥара
оҥостуу өрөгөйдөөн турара — культ тиһэх сыллара, апогейа этэ. Ону
кытта Берия баһылыктаах МГБ суолтата саамай чыпчаалыгар
тиийбит кэмэ быһыылааҕа. Манна, Саха сиригэр, МГБ үлэһиттэрэ
бэйэлэрин кими да өрө көрдөрбөт муҥур баһылык, кинилэртэн
үрдүкү тэрилтэ, суут-сокуон суох диэх курдук, үйэ-саас тухары
баһылаабыттыы туттуналлара. Якутскайга аан бастаан тутуллубут
толору хааччыллыылаах таас дьиэҕэ кинилэр олороллоро. Күн аайы
сарсыарда

онтон

Якутскайга

эмиэ

тахсан
биир

уулуссанан
бастыҥ

тэрилтэлэригэр,

сиэдэрэй

оҥоһуулаах

МГБ-га,
дьиэҕэ,

баралларыгар туох эрэ олус суолталааҕы, улаханы оҥоро сылдьар
дьоннуу ыаһыра дьиппинийэн ааһалларын куорат олохтоохторо
толлокуттана

көрөн

хаалаллара.
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куттаныахтарын

81

да

куттаналлара: кырдьык, кинилэр илиилэрин иһигэр киирбит киһи ол
кэмҥэ төлөрүйэн тахсыбат, таастыы тимирэр буолара. «Органнарга
барыта биллэр. Органнар сыыспаттар. Биһиги сэттэтэ кэмнээн баран
биирдэ быһааччыбыт, онон ылбыппытын ыһыктыбат дьоммут» диэн
следователлэр силиэстийэ кэмигэр түөстэрин охсуналлара. Ол да
иһин силиэстийэ ыыта олорон, дууһаларыгар туох баарын барытын
— санааларын ньоҕоҕун тоҕо тэбээн кэпсэтэллэрэ. Бука, дьылларкүннэр билиҥҥи курдук эргийэн тахсыахтарын сэрэйбиттэрэ,
билбиттэрэ буоллар, дууһаларын сидьиҥин тастарыгар таһааран
эппит үгүс тылларын истэригэр тутуо этилэр. Оттон оччотооҕуга,
Сталин, Берия былаастарын үгэнигэр, син биир ханна эрэ тиийэн
хаайыы,

«лааҕыр

быыла»

буолар

дьонтон,

биһигиттэн,

тардымматтара — кимиэхэ да тириэрдэр, кэпсиир кыахпыт суоҕа.
Туох да буойуута-хаайыыта, хонтуруола суох былаастаах киһи
наһаа

барар

идэлээх.

Ол

ханнык

эрэ

ыга

куттаммыт

саха

уолаттарыттан тардына сылдьыахтара дуо, кинилэр бэйэлээхтэр!
Биһиги следователлэрбит биһиэхэ бэйэлэрин истэрин эриэнин тиэрэ
тардыммыттара. Кинилэр үүнэ-тэһиинэ суох барыылара, харсахабыра суох тыллаһыылара, киһиттэн чиэски туттунуулара өйтөнсүрэхтэн сүппэт-өспөт өйдөбүлү, интэриэһинэй баай матырыйаалы
хаалларбыттара. Инньэ гынан мин кинилэр тустарынан, кинилэр мин
туспунан. билбиттэринээҕэр үксү билбитим: хайдах характердаах,
хайдах дьоннорун, араас боппуруостарга туох диэн санаалаахтарын,
биһиги дьыалабытын оҥорон туохха дьулуһалларын эҥин.
Төлкөм миигин МГБ органнарыгар үлэлээбит хас да киһини
кытта

түбэһиннэрбитэ.

Кинилэр

туран

истэхтэринэ

киһи

быһыытынан оннук куһаҕан дьоннор этилэр дии санаабаппын, син
эмиэ киһи киһи, дьон дьон курдуктара. Арай арыый дэбдэҥ эбиттэрэ
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дуу? МГБ органнарыгар үлэлиэхтэриттэн олус киэбирэр буолбуттара,
ордук куһаҕана, олох туһунан букатын сыыһа өйдөбүл ол дьоҥҥо
иҥмитэ. Кинилэр олохторун суолун түмүгэр киһи хомойуох курдук
хобдох этэ. Бука бары буор иһээччи буолан өлбүттэрэ. Тоҕо итиннигэ
эбитэй? Мин сааһыран баран толкуйдаан көрдөхпүнэ, Сталин режимэ
биһигини, хаайыыга түбэспиттэри эрэ буолбакка, киниэхэ илии-атах
буолбут дьоннортон даҕаны, арааһа, бэйэтин сөптөөх толугун ылбыт
быһыылааҕа. Барыларыттан буолбатах, Березовскай даҕаны Сталин
систематын төрүөҕэ быһыылааҕа. Тугу барытын билэргэ бэйэтин
холунар, этиэх иннинэ эппит, тыыныах иннинэ тыыммыт, хапхабырҕас киһи курдук кини мин өйбөр хатаммыт. Оччотооҕуга
үгүстүк көрсүллэр фронтовиктардыы байыаннай гимнастеркалааҕа
да,

мин

кини

саарбаҕалыыбын.

фроҥҥа

сылдьан

Березовскай

сэриилэспитигэр

түөһүгэр

орден

да,

тоҕо

эрэ

орденнар

планкалара да суохтара, хата, ол оннугар ытыыга үһүс спортивнай
разряд значога баара. Ол гынан баран мин эмиэ кини ачыкылаах
харалҕан хараҕынан үтүө ытааччы буолуо дии санаабатаҕым.
Березовскай Иванов Мишаны күрүлүүр күнүс, лекцияттан
пединститут директорын С. Ф. Попов кабинетыгар ыҥыттаран ылан,
хаайбыта,

преподавателлэр,

студеннар

харахтарын

ортотугар

соруйан, көрдөрөн туран. Дьиҥинэн, Березовскай Иванов Мишаны
киэһэ, күнүс, түүн — хаһан баҕарар ыҥыттаран ылыан сөптөөх этэ.
Тугу баҕарар оҥорор кыахтаах МГБ итинник демонстративнай
акциялара соруйан пединститут студеннарын, преподавателлэрин,
республика интеллигенциятын барытын куттааһын, психологическай
террордааһын этэ. Мин итинник харса-хабыра суох илэ барыы
Березовскай курдук МГБ үлэһиттэрин көҕүлээһиннэринэн тахсыбыта
чахчы.
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«Эн студеҥҥын Ивановы хаайа кэллибит!» диэн киэбирэ,
тимири тимиргэ охсордук дьиппиэнник эппиттэригэр олус үтүө
майгылаах, сымнаҕас директор Степан Федотович эрэйдээх төһө эрэ
ыксаата, аны бэйэбин ылыахтара диэн төһө эрэ куттанна. Мин
иннибэр

сааһырбыт

Березовскайдаах

туох

директорым

уолуйбут

эрэ

өстөөҕү

улахан

сирэйин
тутаары

уонна

киэбирэн

туралларын субу баардык оҥорон көрөбүн. Березовскайга ол эрэ
наада эбитэ буолуо. Ити кэнниттэн киниэхэ экзамен туппакка, зачет
туруорбакка

боруобалаан

көрдүнэр

эрэ!

(МГБ

үлэһиттэрэ

пединститукка заочниктыыллара). Ыга куттаммыт преподавателлэр
«МГБ

органнарын

үлэһиттэрэ

бүгүн

миэхэ

кэлэн

экзамен

туттардылар» диэн, туох эрэ абыралы оҥорон барбыттарын курдук
кэпсэтиэхтээхтэр.
Березовскай төһө даҕаны таһыттан көрдөххө олоҕо суох чэпчэки
киһи курдук көстүбүтүн иһин, олох суолугар, иннигэр, босхо сытары
мэнээк аһарбат, хабан иһэр киһи быһыылааҕа. Нууччалыы оннук
дьону «хват» дииллэр.
— Ты, Яковлев, можешь не давать показания. Суд все равно
будет судить тебя. Все равно получишь срок.
Мин следователь ити тылларыттан куттана түһэбин: аны
остөөхтүү санаатын кистээтэ, силиэстийэни соруйан мэһэйдээтэ
диэхтэрэ, буруйбун ыаратыахтара.
—

Суох, суох, силиэстийэттэн мин аккаастаммаппын.

—

Оччоҕуна кырдьыгынан көрдөрүөҥ дуо?

—

Кырдьыгынан көрдөрүөм.

—

Был такой разговор, где вы восхваляли злейших врагов народа

— буржуазных националистов Кулаковского, Софронова, Неустроева...
—

Оннук кэпсэтии суоҕа.
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—

(Маатыра). Баара. Бииргэ үөрэнэр студеннарыҥ көрдөрүүлэрэ

баар. (Маатыра).
—

Суоҕа, сымыйалыыллар.

—

(Маатыра). Опять отпираешься! (Маатыра)...
Төһө өр олорбуппун билбэппин, ол тухары үөҕүү.
Бириигэбэрбитин

таһаарбыттарын,

болдьох

биэрбиттэрин

кэннэ, Ис түрмэттэн, дьэ, арахсан уопсай түрмэҕэ илдьэллэригэр,
Березовскай МГБ дьиэтин таһыгар соҕотоҕун тахсан, көрөн туран
хаалбыта. Иванов Миша Афоня биһиэхэ: «Ол — Березовскай!
Фабрикациялаабыт

бэйэтин

бородууксуйатын

көрөн

турар»,—

диэбитэ. Эдэр саас оптимизмын хайдах да гыммаккын — биһиги
кинини көрөн баран күлсүбүппүт. Березовскай туох дии санаан
хаалбыта эбитэй? «Смейтесь, смейтесь, дураки, скоро станете
лагерной пылью...»
Березовскай хантан биһиги дойдубутугар күөрэс гынан баран,
ханна

сүппүтүн

билбэтим.

Арай,

Сталин

өлбүтүн,

Берия

ытыллыбытын кэннэ Союз анараа улаҕатыгар Ржев куоракка барбыт
сурахтааҕа. Биһиги дойдубут киэҥ- куоҥ, киһи киһитин билсибэт
үлүгэрэ — биир сиргэ тугу эмэ куһаҕаны оҥордоххо, ыраах ханна эрэ
ким да билбэт сиригэр илдьэн дьон хараҕыттан саһыарыахха сөп.
Березовскай төһө да старшай лейтенант званиелааҕын иһин хайыыүйэҕэ следственнэй отдел начальнигын көмөлөһөөччүтэ буола
охсубут, карьераны да оҥостунуох киһи быһыылааҕа. Ханна тиийбитэ
эбитэ буолла?
НЕМЛИХЕР ПОЛКОВНИК
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Ситэ

билиммэтэ

диэбиттэрэ

эбитэ

дуу,

биирдэ

миигин

погоннарыгар бөлтөрүттэҕэс улахан үс сулустардаах, бөөҕүнэс
саҥалаах, суон, улахан полковникка — Немлихергэ киллэрбиттэрэ.
Кэнники биллэххэ, кини Саха АССР МГБ- тын следственнэй отделын
начаалынньыга эбит этэ.
Немлихер диэн олус дэлэйбэтэх араспаанньа. Хаайыыттан
тахсан баран, Хрущев «ылааҥҥы кэмигэр» бэчээттэммит Б. Дьяков
«Повесть о пережитом» диэн кинигэтин аахпытым. Ол кинигэҕэ мин
эмиэ итинник араспаанньаны көрөн, сүрдээхтик соһуйбутум: 1937—
38 сыллардааҕы репрессия саҕана Москваҕа күннээн-күөнэхтээн
ааспыт олус кырыктаах эдэр следователь Немлихөр капитан туһунан
ахтыллара.

Биһигини

сордообут-муҥнаабыт,

лаппа

сааһырбыт

Немлихер полковник кини буолуон олус дьүөрэлээххэ дылыта: ол
кэмтэн уонтан тахса сыл устата полковникка тиийэ үүннэҕэ. Ол
эрээри наһаалаан кэбиһэн, биитэр ханнык эрэ атын биричиинэнэн
дуу,

следственнэй

отдел

начаалынньыгыттан

өрө

тахсыбатах

буоллаҕа. Саха АССР МГБ-тын министрэ Речкалов эмиэ полковник этэ
эбээт...
Доппуруос кэмигэр ким да баарыттан адьас тардыммакка (ол
биһигини

киһи

диэбэтэ

сөп)

түүлээх,

суп-суон

тарбахтарын

одеколонунан биһэ-биһэ, кип-киэҥ таныытын үүтүн, кулгааҕын
хастан тахсара. Кини доппуруоска үксүгэр сэнээн, үгэргээбиттии,
күлүү-элэк оҥостубуттуу саҥарара.
—

Якутский народ — очень хороший народ, мы, славяне, настолько

уважаем, что даже он празднует тридцатилетие своей автономии,—
хараҕынан имнэнэ-имнэнэ бөөҕүнүүрэ.— Мы, славянө, великодушны,
сперва воспитываем, а непокорных строго караем. Ты лучше
подписывай, нам дано право применять и другие средства, которыө
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делают людей более сговорчивыми. Ты, Яковлев, не думай, что это
угроза, нет, действительно мы сделаем так. Близок локоть, да не
укусишь, когда начнешь кровью срать на карачках будешь ползать...
Филиппов да, Березовскай да доппуруостарынааҕар кини
доппуруоһа ордук кимиилээх, ордук ыарахан, хайдах эрэ уодаһыннаах
буолара.
—

Не высказанное убеждение — не преступление. Но дело в том,

что ты, Яковлев, будучи враждебно настроенным к русским,
неоднократно высказывал свои антисоветские националистические
соображения: так, например, якобы Якутия была присоединена к
русскому государству насильственным путем вопреки желанию
якутского народа.
-

Мин

нууччалары

абааһы

көрөн

эппэтэҕим

уонна

ол

семинардарга санааны атастаһыы быһыытынан Токарев, Окладников,
Ионова үлэлэригэр олоҕуран...
—

Брось ты выкручиваться, Яковлев, тоҕо эрэ атын студеннар

инньэ диэбэтэхтэр. Төттөрүтүн, бииргэ үөрэнэр доҕотторуҥ эн
өстөөхтүү сирэйгии саралыыр көрдөрүүнү биэрбиттэрэ.
—

Кинилэр мин доҕотторум буолбатахтар...

—

Билигин инньэ диэминэҕин, ол өйдөнөр. Эт эрэ эн, дьэ,

үөрэхтээх, сайдыылаах уолгун, суут кими итэҕэйиэн сөбүй? Ким
көрдөрүүтүн ордук объективнай дии саныай? Соҕотох эн, бэйэҥ
тириигин харыстаан мэлдьэһэр киһи, көрдөрүүгүн дуу? Биитэр
туораттан объективнайдык көрдөрөр атын студеннар көрдөрүүлэрин
дуу?
—

Мин

ханнык

даҕаны

антисоветскай

националистическай

агитацияны ыыппатаҕым..,— мин эппиппин эрэ этэбин. Онтон атын
көмүскэнэрбэр туох да хаалбат.
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—

Факт фагынан хаалар: «факт — упрямая вещь» дииллэр

англичаннар.
Опыттаах МГБ полковнигын логикатын ап-чарай ситимэ
хамнаппат гына улам хам ылан иһэр. Кырдьык, кинилэр буолан
туораттан көрдөххө, оннугар тахсар: мин хаайыыга түбэһимээри
мэлдьэһэрим — буолуохтааҕын курдук — суут даҕаны инньэ диэн
өйдүө. Оттон атын студеннар туораттан кырдьыгы кэпсииллэрин
курдук тахсыа. Кими итэҕэйиэхтэрин сөбө — чуолкай. Мин,
оччотооҕуга тугу барытын чиэһинэйдик ылынар эдэр студент, МГБ
үлэһиттэрин уодаһыннаах ньымаларын — сымыйа дьыаланы,
бассыыбайдааһыны (фальсификация) хайдах оҥороллорун билбэт
этим.
Билигин

юристар,

журналистар

бассыыбайдаааһын

диэн

аатырар МГБ органнарын ньымата хайдах оҥоһулларын сөбүн
арыйдылар, кини схемата бэрт судургу. Сымыйа дьыаланы оҥорон,
тыл иһин дьону түбэһиннэрэргэ улахан оруолу РСФСР ХК 58—10
ыстатыйата ылбыта — кинини хаһан баҕарар ханнык баҕарар киһини
утары туттуохха сөптөөх этэ. Көннөрү дьон икки ардынааҕы кэпсэтии
агитация диэн өйдөбүлгэ кубулуйбута. Өстөммүт киһи хобулааһына
кими баҕарар хаайарга додо курдук сылтах буолара. МГБ үлэһиттэрэ
ити ыстатыйанан сатаан дьыала оҥорорго бэркэ диэн үөрэммиттэрэ.
Антисоветскай агитация, биитэр тылга киһини иҥиннэрии дьыалата
маннык оҥоһуллар: өстөөх киһи хобун-сибин атын киһини ыгантүүрэн бигэргэттэрэллэрэ — өстөөхтүү кэпсэтиини кистээбит
аатыран, буруйга-сэмэҕэ түбэһэриттэн куттаммыт «туоһу» туора
киһини

тугун

буруйдааһыныгар
«көрдөрүүлэри»

харыстыай,
илии
ылар

следователь

баттыыра.
өссө
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дьон

«көрдөрүүлэрин» хайаан мэлдьэһиэхтэрэй? Оччотооҕу суостаах МГБ
үлэһиттэрин дибдийиитин ким тулуйуой? Оттон ону тулуйан дьону
уган биэрбэтэх оттүлэрин көрдөрүүлэрэ букатын да сурукка киирбэт,
доппуруос боротокуола оҥоһуллубат этэ. Доппуруостана сылдьыбыт
дьонтон

аны

«государственнай

кистэлэҥи»

кэпсээбэт

гына

баппыыска ылан таһаараллара. Ол курдук наар буруйдааһыны эрэ
хаалларан, дьиҥнээх баар чахчыны токурутан, дьону антисоветскай
агитация дьыалатыгар буруйдууллара.
Ити барыта кэнники өйдөнөр. Оттон оччоҕо Немлихер таппыт
ситимиттэн босхолонор кыах суоҕун курдуга.
—

Ты поддакивал националистическим выступлениям Иванова. Из

националистических побуждений защищал книжку националиста
Башарина. Ты восхвалял злейших врагов, буржуазных националистов
Кулаковского, Софронова, Неустроева.
—

Мин националист диэн Иванов этиитин өйөөбөтөҕүм, мин

националист

диэн

үс

суруйааччылары,

Башарин

кинигэтин

хайҕаабатаҕым, мин инньэ диэбэтэҕим, атыннык эппитим...
—

Ты, Яковлев, не вертись как... на сковородке, подписывай,—

Березовскай күргүйдүүр.
—

Мин этиим атын этэ...— утарсыым улам мөлтүүр.

—

Подпиши. Не заставь нас прибегнуть к другим средствам,—

Немлихер таҥнары өҥөйөн туран сүбэлиирдик бөөҕүнүүр.
—

Не

ломайся

как

проститутка,—

Березовскай

ыгар.—

Подписывай!
Сулустардаах

погоннардаах

икки

байыаннай

тыыммын

хаайардык үрдүбэр саба нөрүйэллэр.

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

89

—
ол

Мин инньэ диэбэтэҕим, мин нууччалары абааһы көрбөппүн...—
эрээри

тугу

суруйбуттарыгар

илии

баттыыбын.

Бэйэбэр

бириигэбэр сурунабын.
Немлихер,

бадаҕа,

олус

үөрүйэҕэ

суох

следователлэргэ

хаайыылаахтан хайдах билиннэриини ыган ылары көрдөрбүтэ.
Педагог тылынан эттэххэ, көрдөрүүлээх уруок биэрбитэ. Онтон ыла
доппуруостар итинник хабааннаахтык барбыттара.
Немлихер туһунан ситэри эттэххэ, бииргэ үлэлиир дьоно
кинини олус куттаҕас киһи этэ дииллэр. Түүн үлэтиттэн дьиэтигэр
барарыгар соҕотоҕун барбата, хайаатар даҕаны аргыстаах сылдьара
үһү. Ол иһин эдэр үлэһиттэри үлэһэн, илдьэ баралларыгар, атааран
биэрэллэригэр мэлдьи наадыйар эбит.
Кини ол сэрэниитэ оруннаах эбит быһыылаах: олус наһаалаан
кэбиһэн дьоҥҥо өһө-сааһа үксээбитин, атаҕастаммыт дьон киниттэн
ситиһэ сатыылларын билэрэ эбитэ буолуо. Якутскайтан Москваҕа
барбыт этэ. Хайдах барбытын — уһуллан дуу, үрдээн дуу — билбэтим.
Бука, итинник үлэһиттэри биир сиргэ табыллыбатахтарына атын
сиргэ көһөрөллөрүн сиэринэн бардаҕа. Онно тиийбитин баһын хайа
охсон

баран,

муоста

анныгар

бырахпыттар

үһү

диэн

сурах

иһиллибитэ. Сурах кырдьык буоллаҕына, айыыта таайбыта дуу?
ОСНОВОПОЛОЖНИКТАР УОННА ПОПУЛЯРИЗАТОРДАР
Сталин саҕана өй-санаа сүрүн күүһэ, норуот интеллектуальнай
энергията идеологическай охсуһууга туһаайыллара. Ол курдук
партийнай, государственнай аппарат дьону биир халыып, биир
хайысха өйгө-санааҕа — марксистскай идеология диэн ааттаан,
Сталины, кини режимин хайҕааһыҥҥа, арбааһыҥҥа, кини сөптөөҕүн
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дакаастааһыҥҥа иитэрэ. Онтон атын варианнаах өй-санаа өстөөхтүү
идеологиянан ааҕыллара.
Мин аан бастаан философ буолар баҕалаах этим.
Бөлүһүөк

диэн

саха

норуотугар

олус

өйдөөх

киһини

ааттыыллар. Былыр Бороҕоҥҥо Сэһэн Ардьакыап диэн улуу өйдөөх
киһи олорон-үөскээн ааспыта үһү. Кини өйүн, инники олоҕу өтө
көрбүтүн туһунан норуокка тарҕаммыт үһүйээн кэпсээннэри мин
баттаһа

улааппытым.

Саха

норуотун

кэнники

кэмнээҕи

философтарыттан ордук А. Е. Мординов сураҕырара. Ол аатырар
киһини мин аан бастаан 1945 сыллаахха Чурапчыга Кыайыы ыһыаҕар
илэ бэйэтин көрбүтүм. Оскуола директора Г. Д. Ефимов ыһыахха
мустубут дьоҥҥо ыалдьыттар төбүрүөннээн олорор сирдэригэр биир
ачыкылаах бэрт нүһэр көрүҥнээх киһи олорорун ыйан көрдөрбүтэ.
Мин оҕо өйбөр ачыкыта уонна ымыттыбат холку, нүһэр көрүҥэ
умнуллубаттык олорон хаалбыт.
Нууччалыы өйдүүр буолуохпуттан олус ымсыыран-баҕаран
туран, аан дойду чулуу өйдөөхтөрүн кинигэлэрин, кинилэр онно тугу
суруйалларын

ааҕан

барбытым.

Оччотооҕуга

билиигэ-көрүүгэ

тардыстыы уххана өссө да ааһа илигэ: «Учиться, учиться и учиться!»,
«Коммунистом можно стать лишь только тогда, когда обогатишь
свою память всем тем знанием, которое выработало человечество» —
Ленин ити этиилэрэ лозунг курдук сир аайы ыйаналлара. Дьолбор,
мин үөрэммит Чурапчым педучилищета олус баай библиотекалааҕа.
Быһыыта, былыргы политссыльнайдар кинигэлэрэ кытары баара.
(Культ өрөгөйдөөһүнүн саҕана, библиотека кинигэлэриттэн анал
испииһэк быһыытынан «буортулаах» литератураны суох гыныыга, ол
кинигэлэри бөх кутар сиргэ тиэйтэрбиттэр этэ). Мин онно «Об уме»
диэн Гельвеций кинигэтин аахпытым, онтон олус үөрбүппүн
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өйдүүбүн. Ол эрээри Ницше «По ту сторону добра и зла», «Так говорил
Заратустра»
Шеллинг

диэн

кинигэлэрин,

трансцендентальнай

Шопенгауэр

идеализмын

сочинениеларын,
өйдөөбөккө,

олус

кыһыйбытым. «Свобода — есть тюрьма» ити, бадаҕа, Ницшеҕа баара.
Ол да иһин пединститукка киирээт, куорат баай, улахан
библиотекатыгар тиийэн хаһыспытынан барбытым. Ол гынан баран,
пединститукка философия диэни үөрэппэттэр эбит этэ. Оттон кинини
солбуйар марксизм-ленинизм төрүттэрэ эдэр дьоҥҥо биһиэхэ,
сайдыыбытын, билиибитин-көрүүбүтүн сүрүннүөхтээх предмеккэ,
ханнык даҕаны атын философияҕа наадыйбат этилэр. Биһиги
көлүөнэбит

арҕааҥҥы дойдулар

үөрэппэтэҕэ,

билбэтэҕэ.

чулуу өйдөөхтөрүн

Үрдүттэн

буржуазнай

үлэлэрин

диэн

сапсыйан

кэбиһиллэрэ. Биһиги көлүөнэбит үөрэппэтэҕэ уонна билбэтэҕэ
илиҥҥи дойдулар муударай дьоннорун үөрэхтэрин. Биһиги тугу да
билбэт этибит тыһыынчанан сылларга сүүһүнэн мөлүйүөн дьон
сүгүрүйбүт улуу үөрэхтэрии: христианствоны, исламы, буддизмы.
Билбэт

этибит

билиҥҥи

философтар,

экономистар

үлэлэрин,

социологияны, футурологияны, кибернетиканы... Аан дойду киһитин
аймаҕын чулуу өйдөөхтөрүн өркөн өйдөрө биһиги көлүөнэбит
сайдыытын таһыгар хаалбыта. Өссө ону билиэн баҕарар киһи
улаханнык

уорбаланара,

кэтэбилгэ

түбэһэрэ,

хаайыллан

суох

оҥоһуллара.
Өй-санаа
«БСК(б)П

саамай

историятын»

чыпчаалынан
кылгас

бүтүн

курса,

Советскай

«Ленинизм

Союзка

төрүттэрэ»,

«Социализм экономическай төрүттэрэ», «Марксизм уонна тыл
үөрэҕин боппуруостара» диэн Сталин үлэлэрэ, кини дакылааттара,
этиилэрэ, кини кылгас биографията буолбуттара. Ити үлэлэри
үөрэтии тотальнай государственнай характердаммыта: советскай
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дьон

бары

кимиттэн-тугуттан,

баҕарарыттан-баҕарбатыттан

тутулуга суох партийнай аппарат күүһүнэн уонунан сылларга биир
халыыбынан ыытыллара. Аан дойдуга соҕотох Сталин өйүттэнсанаатыттан,

кини

эппит

тылларыттан,

кини

суруйбут

кинигэлэриттэн муударай, өйдөөх, үтүө суоҕун курдук. Кырдьаҕас
коммунистар

уоннуу

сыл

устата

биир

кинигэни

—

партия

историятын кылгас курсун үөрэппиттэринэн киэн тутталларын
биһиги көлүөнэ истэ улааппыта. Итини барытын биһиги, эдэрдиинэмэнниин

буолуохтааҕын

курдук

ылынарбыт

эбээт!

Өй-санаа

муомуруута, моҥкурууттааһына диэн илэ-чахчы дьэ, ити буоллаҕа!
Пединститукка

үөрэммит

сылларбар

улам-улам

билиигэ-

көрүүгэ тардыһыым — аан дойду улуу өйдөөхтөрүн өйдөрүнэн
интэриэһиргээһиним умуллан, оччотооҕу студеннар сиэрдэринии,
кинилэр уопсай маассаларын курдук, наар үөһэттэн ыйыллыбыт
хайысханан баран испитэ.
Марксистскай-ленинскэй
основоположниктар

үөрэх

кинигэлэрин

туһунан

лекциялар,

конспектааһын,

семинардарга

илдьиритии — олортон бириэмэ, күүс оппот этэ. Уонна олорго зачет
ылбатаххына, экзамен туттарбатаххына стипендияҕыттан матарыҥ
— үөрэнэр кыаххыттан тахсар кыһалҕа тирээн турара.
Оччотооҕу кэм идеологическай установкатын схематын бэрт
кылгастык, ол эрээри бэрт чуолкайдык МГБ следователэ Березовскай
миэхэ быһааран биэрбитэ.
— Ты, Яковлев, дурак! (Маатыра). Ничего не понимаешь
(Маатыра). Есть основоположпики, есть популяризаторы. МарксЭнгельс-Ленин-Сталин — основоположники. Они выдумывают что-то
новое. А остальные, так называемые, ученые-популяризаторы. Они
разжевывают народу идеи, положения осповоположников.
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Судургу уонна өйдөнүмтүө этэ. Санаан көрдөххө, кырдьык да
оннук тахсара: оччотооҕу ученайдар ханнык да санааны Маркстан,
Энгельстан,

Ленинтэн,

Сталинтан

цитатата

суох

эппэттэрэ.

Төрүттээччилэр этиилэриттэн таһырдьа тахсар «отсебятина» диэн
булгуччу бобуллара. Ордук Сталин гиэниттэн. Олус кутталлаах да этэ.
Биир маннык холобуру аҕалабын. Иванов Миша студеннартан саамай
сытыы өйдөөхтөрө этэ, преподавателлэр бары инньэ дииллэрэ.
Биирдэ семинарга кини маннык ыйытан барыбытын соһутта: «Аҕа
дойду сэриитин кэнниттэи аан дойдуга үгүс социалистическай
дойдулар үөскээтилэр. Социалистическай система аан дойдуга үс
гыммыттан биирин ылла. Билигин капиталистическай төгүрүмтэ
(капиталистическое окружение) суох буолла диэххэ сөп дуо?»
Преподаватель (А. А. Избекова быһыылааҕа) адьас улаханнык
моһуогурбута: Сталин хаһан эрэ сэрии иннигэр бэйэтин үлэтигэр аан
дойдуну капиталистическай система соҕотох социалистическай
дойдуну төгүрүйэн олорор диэн кэбиспит эбит. Сэрии кэнниттэн,
бокуой булбатаҕа дуу, ол туһунан тугу да этэ илик буолан биэрбитэ.
Көннөрү, боростуойдук толкуйдаан көрдөххө, сир шарын үс гыммыт
бииригэр

социализм

туругурбут

буоллаҕына,

хайдах

да

ону

төгүрүктээһииҥҥэ олорор дииргэ олуона. Оттон Сталин социализм
дойдутун капиталистическай дойдулар төгүрүктээн олороллорун
туһунан эппит этиитин уларыта илик эбит. Преподаватель ол
моһуоктаах балаһыанньаттан хайдах тахсыбытын умнубуппун. Ол
эрээри ити ыйытыы биһиги дьыалабыт буруйдуур түмүгэр «...Иванов
своих выступлениях извращал учение одного из руководителей
ВКП(б) и советского правительства о построении комму- низма в
нашей стране...» диэн киирбитэ.
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Саҥаны

бэйэттэн

толкуйдааһын

ол

курдук

бобуллара.

Капитализм төгүрүктээһииин туһунан өйдөбүл, бадаҕа, Сталины
кытта бииргэ өлбүтэ.
Березовскай

биһикки

основоположниктар

уонна

популяризатордар диэн боппуруоска балачча мөккүспүппүт.
—

Хайдах

оннук

буолуой?

—

диибин

мин

следователи

өһүргэтимээри, маатыратын аччатаары, албыннаһар куоласпынан.—
Профессордар,

академиктар

буолуохтарын

сөбүй?

хайдах

Марксистскай

популяризатордар
философияҕа

эрэ

сүүһүнэн

страницалаах үлэлэри суруйаллар.
—

Читал их? (маатыра).

—

Изучали.

—

Изучал

да

ничего

не

попял

(маатыра).

Ол

онно

основоположниктар этиилэриттэн ордук, атын туох баарый? Кинилэр
эппиттэрин халаачык курдук эргитэ сылдьан, ыстаан биэрэллэр
буолбат дуо? Кинилэр эппиттэрин кэнниттэн ким туох саҥаны
киллэрдэ? Тугу айда?
Березовскай быһаарыыта кырдьык этэ. Бу манна киирэн олорон
толкуйдаан көрдөххө, аатырар академиктар, профессордар марксизм
классиктарын этиилэриттэн ордук саҥаны тугу да киллэрбэтэхтэр
эбит. Киллэрэ сатаабыт өттүлэрэ сөбүлэммэккэ араас сүүрээннэр,
халыйыылар аатыран, уҥа-хаҥас охтууларга буруйданан, ааттыынсуоллуун сүппүттэр. Мин следователь үөҕүүтүттэн-мөҕүүтүттэн,
түүрдэриититтэн улам саҥам-иҥэм мэлийэн иһэр.
—

Ишь ты (маатыра)! Ты очень умный, да? (маатыра). Твой Иванов

вообразил себя критически мыслящей личностью (маатыра). Видимо,
ты тоже. Тоже мне народники! (маатыра).
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Березовскай, бадаҕа, народниктар тустарынан үөрэтэн кэлбит
этэ. Биһигини кинилэргэ холбообута. Кини көрүүтүгэр оннук эбит
буоллахпыт дуу? Баар олоҕу критическэйдик көрөбүт, ким да оннук
көрбөт, биһиги эрэ. Объективно таһыттан көрдөххө, баҕар, оннук
тахсара буолуо. Ол эрээри биһиги, холобур мин, студеннар,
үөрэхтээхтэр эрэ, биһиги, олоҕу уларытыахтаахпыт, биһиги эрэ
билиэхтээхпит диэн хаһан да түөспүтүн охсуммуппун өйдөөбөппүн.
Арай ол-бу туһунан мөккүһэр буоларбыт. Ол биһиги хоспутугар
куруутун буолар диспуттар хайдах эрэ оҕолору олус бэйэлэригэр
тардаллара,

өйү-санааны

буруустууллара.

Ол

интеллигенция,

олус

кырдьык.

бары

өрүкүтэллэрэ,
Ол

гынан

боппуруоһу

тылы-өһү

баран

биһиги

быһаарыахтаахпыт

наһаа
эрэ,
диэн,

народниктар курдук, улахан түмүк даҕаны, ол туһугар түмсүү даҕаны
оҥостунар санаа күөрэйбитэ суоҕа. Оттон следователь онно иэҕэрэ.
— Критически мыслящие личности двигают историю, двигают
толпу. Вы решили стать этой силой.
Биһиги В. И. Ленин «Что такое друзья народа»... диэн үлэтин
уонна онно «геройдар» уонна «толпа» диэни конспектаабыппыт ахан.
Народниктар кимнээхтэрин билэрбит. Ол да гыннар Березовскай саба
быраҕан, быһаччы онно буруйдаабыта. Бэйэтиттэн тугу эмэни
толкуйдуур

киһини

барытын

оннук

буруйдуохха

сөп

эбит

быһыылааҕа. Основоположниктар, кинилэр этэн, күрүөлээн кэбиспит
өйдөрүн-санааларын далыттан тахсар табыллыбат, онтон тахсыбыт
киһи критически мыслящая личность диэн ааттанар, хаайыллар, суох
гыныллар

кэмэ

эбит

этэ.

Основоположниктар

популяризатордар кэмнэрэ.
ЛИТЕРАТУРА УОННА ИСКУССТВО ТУҺУНАН
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уонна

БСК(б)П Саха сиринээҕи обкомун секретара С. 3. Борисов
республика үрдүнэн 1952 сыллаахха Г. П. Башарины уонна саха
интеллигенциятын утары ыыппыт хампаанньатыгар литературнай
нэһилиэстибэ сылтах буолбута. Саха литературатын, искусствотын
деятеллэрин

эккирэтии

саҕаламмыта.

Следователлэр

доппуруостарын үгүс өттө эмиэ ити боппуруостары тула барбыта.
Филиппов,

Березовскай,

Немлихер

саха

литературатын

айымньыларын, оннооҕор нууччалыы да тылбаастаммыт да өттүн,
адьас

аахпатах

этилэрэ,

туох

туһунан

сурулларын

туһунан

ойдөбүллэрэ ончу суоҕа. Ол эрээри олус судургутук санааларыгар
оҥорон

көрөн,

саха

националистарынан

суруйааччыларын

ааҕаллара:

сорохторо

—

барыларын

националистическай

айымньыны хайыы-үйэҕэ суруйан националистическай агитацияны
ыыппыт, сорохторо — саҥа суруйаары сылдьар дьоннор курдук
көрөллөрө. Кинилэр ону манныктан таһаараллара, логикалара
маннык этэ: бастатан туран, саха суруйааччылара — барылара
сахалар. Сахалар буоллулар да — сахалыы өйдөөхтөр, ол аата
нациолалистическай.
быһыытынан

Өйдөрө-санаалара

айымньылара

эмиэ

националистическайын
националистическай.

Антисоветскай националистическай санааларын айымньыларыгар
этэн, ону бэчээтинэн тарҕатан дьону иирдэллэр, агитациялыыллар.
Түмүк бэйэтэ бэйэтиттэн тахсан кэлэр: кинилэри МГБ органнара
ылгыах тустаахтар. Дьэ, киһи бэркиһиир логиката буолбат дуо?
Литературнай айымньы диэни букатын аахпатах, кини дууһаны
эймэнитэр күүһүн хаһан да эттэринэн-хааннарынан билбэтэх, дьүлэй
куҥ дууһалаах, сахалары барыларын сахаларын эрэ иһин абааһы
көрөн олорор дьоҥҥо, эн кырдьыккын дакаастаан көр. Норуот
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национальнай культуратын — литературатын, искусствотын адьас
өйдөөбөт уонна өйдүү да сатаабат следователлэри кытта мөккүһэн,
кырдьыккын дакаастыыр олус ыарахан этэ — халыыҥ-халыҥ
истиэнэни төбөҕүнэн дьөлөөрү гынары санатара.
БСК (б)П Саха сиринээҕи обкомун бастакы секретара С. 3.
Борисов Л. Климовиһы, А. Сурковы кытары 1951 сыл ахсынньы ый 10
күнүгэр «Правда» хаһыакка бэчээттэппит ыстатыйата, 1952 сыл
олунньу 6 күнүгэр таһаартарбыт обкомун бюротун уурааҕа, эмиэ ол
дьыл кулун тутар 20 күнүгэр ыытыллыбыт V пленумҥа оҥорбут
дакылаата

—

барылара

Саха

литературатын

төрүттээбит

үс

суруйааччылары А. Е. Кулаковскайы, А. И. Софроновы, Н. Д.
Неустроевы уонна кинилэр айымньыларын үлтү критикалаан
тимирдиилэрэ, Г. П. Башарин «Саха үс реалист-сырдатааччылара»
диэн кинигэтэ бобуллуута — Саха сиригэр интеллигенция чулуу
представителлэрин национализмҥа буруйдаан эккирэтэргэ олус
тоҕоостоох усулуобуйаны үөскэппитэ дии саныыбын.
Бэйэтин норуотун культурнай нэһилиэстибэтин олус дьулуһан
туран суох гына сатаабыт — олорор мутугун кэрдиммит бу С. 3.
Борисов диэн кимий, туох киһи этэй?
Борисов — орто үөрэхтээх, литератураҕа, искусствоҕа ханнык да
сыһыана суох киһи этэ. Кини — сэрии-сут сылларыгар Чурапчы
оройуонун хоту көһөрүү курдук тыһыынчанан киһи сиэртибэлээх
Саха сирин салалтатын олус хоромньулаах, табыллыбатах акциятын
биир

активнай

кыттыылааҕа.

(Мин

төрөөбүт

нэһилиэкпин,

Кытаанаҕы, оҕолорун, кырдьаҕастарын хайдах курдук ньылбы үүрэн
киллэрэн,

туох

да

бэлэмэ

суох

Бэстээх

кыһыл

кумаҕар

бырахтарбытын туһунан кыратык да буоллар, урут суруллан турар).
Мин оччоттон ыла баччааҥҥа диэри итиччэ эппиэттээх дьыаланы,
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дьиҥэр, тохпут салайааччылартан биирдэстэрин обком секретарын
курдук улахан дуоһунаска таһаарбыттарын бэркиһиибин.
Обком

секретара

интеллигенциятын

буолаат,

чулуу

Борисов

саха

национальнай

представителлэрин

сойуолаан,

интеллигенцияны хайытан, норуот фольклорун, үгэһин тэпсэн,
умуннаран, литературатын, искусствотын үлтү сынньан барбыта. Ол
түмүгэр саха норуотун культурнай сайдыыта уонунан сылларга
кэнники быраҕыллыбыта.
Мин

С.

3.

Борисов

секретардыыр

сылларыгар

райком

секретарын талар партийнай конференцияҕа Чурапчыга тахса
сылдьыбытын өйдүүбүн. Оччолорго орто оскуолаҕа учууталлыырым.
Оройуон коммунистарын баҕаларын бэйэтин былааһынан бүк
баттаан Е. М. Филиппов оннугар атын киһини күүһүнэн таллара
сатаабыта. Ону делегаттар сөбүлээбэккэ ССКП КК тиийэ үҥсэн, айдаан
буолбута. С. 3. Борисов кыайтаран баран, Одьулууҥҥа тахсан, оройуон
саамай

улахан

коммунистарын

совхоһун

Эрилик

конференцияҕа

Эристиин
утары

аатынан

туруора

совхоз

сатаабыта

кыаллыбатаҕа. Ол курдук Хрущев саҥа кэмэ да буоллар, былыргы
Сталин ньыматынан үлэлиир, ону ыһыктыбатах киһи эбит этэ. Ол
иһин буоллаҕа, кини иннинэ үлэлээбит обком секретара И. Е.
Винокуровы дьон- норуот олус аһыйан, ытыктаан ахтар. Оттон
Борисов аата саха норуотугар суту-сутурҕаны, өлүүнү-алдьаныыны,
көһүүнү күн бүгүҥҥэ диэри санатар. Кини таһаартарбыт 1952
сыллааҕы БСК(б)П Саха сиринээҕи обкомун уурааҕа сыыһанан
ааҕыллан, 1989 сыл ыам ыйын 10 күнүгэр эрэ силистэри-мутуктары
түөрүллүбүтэ, көтүрүллүбүтэ.
С. 3. Борисов «Капитализм хаалынньаҥа ханнык да атын
салаалардааҕар

дьон

өйүгэр-санаатыгар
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боппуруос уобалаһыгар сүтэн-оһон биэрбэт» диэн Сталин сыыһа
тезиһинэн салайтарара. Кини Г. П. Башарин «Саха үс реалистсырдатааччылара»

диэн

кинигэтин

ол

оннук

хаалынньаҥ,

националистическай өйү-санааны тарҕатар үлэнэн ааҕара. «Башарин,
Кулаковскай, Софронов, Неустроев буржуазнай национализмнарын
сөбүн дакаастыыр. Биллэрин курдук, ити суруйааччылар бэйэлэрин
айымньыларыгар нуучча норуотун холуннараллара, кинини абааһы
көрөллөрө, нууччалар уонна сахалар икки ардыларынааҕы утарыта
турсуу баарын тоһоҕолоон бигэргэтэллэрэ» — ити өрдөөҕүтэ өлөн
хаалан, киниэхэ утарыласпат, бэйэлэрин көмүскэммэт буолбут
бэйэтин төрөөбүт литературатын төрүттээччилэрин баһааҕырдан,
балыйан этии С. 3. Борисов дьиҥнээх бэйэтин тыллара. Үс
суруйааччылар кэннилэриттэн кини саха советскай литературатын
атаҕар туруорсубут улахан үтүөлээх-өҥөлөөх норуот тапталлаах
суруйааччыларын Н. Е. Мординов — Амма Аччыгыйын, Д. К. Сивцев —
Суорун Омоллоон, В. М. Новиков — Күннүк Уурастыырап үрдүлэригэр
түспүтэ. Саха биллиилээх суруйааччылара: Тимофеев-Терешкини,
Таллан Бүрэни, Н. Золотарев — Н. Якутскайы, С. Васильевы, Семен
уонна Софрон Даниловтары, Л. Попову уо. д. а., ученайдары И. М.
Романовы, С. Ф. Попову,
И. М. Корниловы, В. П. Чемезовы уо. д. а., партийнай советскай
улэһиттэри И. Е. Винокуровы, В. А. Протодьяконовы, П. В. Аммосовы,
П. И. Корякины, И. И. Михайловы, 3. П. Саввины уо. д. а. олус
улаханнык критикалаабыта, үлтү тэпсибитэ. Республика оччотооҕу
бэрт

үксэ

суох

биллэр-көстөр

интеллигенциятын

представителлэриттэн бүттэлээх киһи да ордубатаҕа диэххэ сөп.
Обком секретара С. 3. Борисов айар интеллигенция уонна
салалтаҕа олорор саха үөрэхтээхтэрин утары тэрийэн ыыппыт
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ыһыылаах-хаһыылаах хампаанньата, ол уххана бэл обществоттан
изоляцияламмыт дьоҥҥо — хаайыыга тиийэрэ: уголовниктар
түөстэрин охсуналлара: «Почему такое отношение ко мне: я
башаринец что-ли, я — честный вор!» Республикаҕа оннук атмосфера
үөскээһинэ алдьархайга түбэспит дьоҥҥо, биһиэхэ, ханнык да
көмүскэнэр кыаҕы таһыччы мэлиппитэ.
МГБ следователлэрэ үс суруйааччылары — Кулаковскайы,
Софроновы, Неустроевы быһаччы буржуазнай националистарынан,
Советскай былаас хаан өстөөхтөрө бандьыыттарынан ааҕаллара.
«Билигин бааллара буоллар, биһиги кинилэри ээхтэрин этитиэ
этибит»

диэн

Суохтарын,

эрдэ

маатыралыы-маатыралыы
өлөн

куоппуттарын

кыбдьырыналлара.

быһыытынан,

кинилэри

көмүскээччи Г. П. Башарины хаайан бычыгыратар санаалаахтара:
«Хаайдыбыт, олорор!» — диэн киһиргэнэллэрэ, С. 3. Борисов
дакылаатыттан ылбыт цитаталарынан миигин сирэйгэ-харахха
анньаллара. Кинилэр олус абааһы көрөр айымньылара А. Е.
Кулаковскай «Ойуунун түүлэ» этэ. Оттон ордук таптаан аҕалар
цитаталара С. 3. Борисов дакылаатыгар ахтыллар эмиэ А. Е.
Кулаковскай

1910

сыллаахха

суруйбут

«Письмо

к

якутской

интеллигенции» диэн суругуттан: «Богачи-кулаки, высасывая у
голытьбы всевозможное и тем самым держа в черном теле, делали
бессознательно доброе дело ей...» Оттон мин ол сурук туһунан аан
бастаан истэрим. Хаайыыттан тахсан эрэ баран, соруйан ирдэһэн
булан аахпытым уонна Березовскайдаах сүрдээн-кэптээн этэллэрин
курдук туох да өстөөхтүү санааны ол революция быдан иннинэ
суруллубут суруктан булан ылбатаҕым: арай, үгүһү эргитэн өйдүүр
интеллигент киһи төрөөбүт норуотун ыар дьылҕатыттан ыксааһына
уонна онтон хайдах тахсар туһунан санаата эрэ баара. Киһи барыта
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наар табаны эрэ этэр пророк буола төрөөбөт, сыыспыт да
буоллаҕына, онно улахан буруй баар буолуо дии саныахха сөбө суох.
Березовскайдаах
дииллэрэ.

Ол

«Ойуун

эрээри

ол

түүлүгэр»
уустук

мальтузианство

боппуруоска

«киһи

баар
олус

үөскээһиниттэн сэрии буолар» диэнтэн уратыны следователлэр
даҕаны, мин даҕаны билбэт этибит. Инньэ гынан онно олус тэнийэ
барбатахтара.

Хата,

ол оннугар чугастыы саха фольклорунан

үлүһүйүү, былыргы олоҕу киэргэтии диэн буруйдааһыҥҥа маатыра
быыһыгар

следователлэр

үгүстүк

буолбакка,

Башаринынан

эрэ

дакылаатыгар

ахтыбыт

бары

тохтууллара.

муҥурдаммакка,
дьонун

Биһигини
С.

барыларын

3.

эрэ

Борисов

үөҕэллэрэ,

барыларыгар сааналлара.
—

Эһиги сахалар диэхтээн, саах иһинээҕи үөннэр эмиэ туох

культуралаах баҕастаах буолан чолоҥноспута буолаҕыт,— диирэ
Березовскай.— Эһиги кирдээх куораккытын, Якутскайы, уматан
кэбиспит киһи!
—

Якутский народ вымирал от взаимных раздоров,— Немлихер

миэхэ өйдөтөрө.— Только приход русских спас его, за что вы должны
кланяться им в ноги.
Саха норуота ханнык эмэ культуралааҕар, киһи аймах туһатыгар
туох эмэ буоссалааҕы оҥорбутугар дуостал итэҕэйбэттэрэ. Оччотооҕу
саха норуота, республика барытын да олоҕо, С. 3. Борисов
дакылаатыттан, кини ыыппыт хампаанньатыттан МГБ органнарын
үлэһиттэригэр оннук көстөрө.
НАЦИОНАЛЬНАЙ БОППУРУОС
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Биһигини буруйдуур түмүккэ баар 59-7 ыстатыйа: «Пропаганда
и

агитация,

направленная

к

возбуждению

национальной

и

религиозной вражды или розни, а равно распространение или
изготовление и хранение литературы того же характера» диэн
этиллэрэ, түбэһэр буруйа ХК кээмэйинэн букатын дуона суох, икки
эрэ сылга диэри, олус кыра этэ. Ол эрээри ити ыстатыйаҕа 58-10, 5811 ыстатыйалары эптэххэ доруоһаламмыт курдук уоҕуран тахсара —
10 сылтан 25 сылга тиийэ хаайыыга түбэһиннэрэрэ. Ытылларга да
тиийиэн сөптөөҕө.
Ол кэмҥэ национальнай боппуруоска Наркомнаһы салайбыт И.
В. Сталинтан ордук киһи суоҕунан ааҕыллара, кини барытын билэрэ.
Сталин

народность,

нация

туһунан

үлэлэрин

нойосуус

эрэ

үөрэттэрбэттэрэ. Кини нация түөрт бэлиэлэрин туһунан үөрэҕин
бүтэһиктээх быһаарыы курдук онон салайтараллара. Ол эрээри мин
оччоҕо даҕаны нация бэлиэлэрэ тоҕо үс биитэр биэс буолбатаҕый?
дии санаан ылаттыырым, биллэн турар, бэркэ кистээн. Сталин
автономията норуокка көҥүлү, дьолу биэрбитинэн ааҕыллара.
Саха сирин ученайдара Сталин этиилэриттэн таһааран, Саха
норуотун нация дуу, народность дуу диэн мөккүһэллэрэ. Биһигини
үөрэппит А. А. Избекова айаҕыттан күүгэн тахсыар диэри саха
норуота нация буола илигин биһиэхэ дакаастыыра, нация буоллубут
диэбит сахалары национализмҥа буруйдаталыыра. Биһиги студеннар
эмиэ ол дискуссияларга кыттарбыт. Ону санаатахха, былыргы
схоластар биир иннэ төбөтүгэр хас абааһыны дуу, аанньалы дуу
батарыахха сөбүй диэн мөккүөрдэриттэн бэрики уратыта суох эбит.
Ол эрээри ити барыта МГБ органнарын сэргэх кулгааҕар букатын
атын өҥнөнөн тиийэрэ: сахалар нация буолаары чарбачыһаллар, ол
аата

арахсаары

тииһэллэр.
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олорор

государствоҕа, Японияҕа, барыахтаахтар. Кинилэр инициативнай
группа тэринэр буолуохтаахтар. Ол онно саамай сөптөөх сиринэн
пединститут,

кини

хайы-үйэҕэ

үөскүү

охсубут

антисоветскай

националистическай тэрилтэтэ. Логичнай, ол эрээри онно суох
сымыйа этэ.
Түүҥҥү

доппуруостарга

национальпай

боппуруос

таарыллыбатах түбэлтэтэ диэн суоҕа. Ол эмиэ толору өйдөнөрө —
дьыала барытын сүнньэ национализмҥа буруйдааһынтан тахсара: ол
иһин үөҕүү, дибдийии омуккар, сахаҕар кэлэн иҥнэрэ, онтон
саҕаланара, ис хоһоонунан буолара, онон түмүктэнэрэ. Националист,
ол аата саха буолан нууччалары абааһы көрөҕүн, националист, ол аата
саха буолан Советскай былааһы олохтообут нууччалары абааһы
көрөргүттэн Советскай былааһы абааһы көрөҕүн, саха буолан нуучча
культуратын аанньа ахтыбаккын: «восхваляли злейших врагов
советского

народа,

произведения

якутских

буржуазных

националистов; оспаривали приоритет русской науки, клеветали на
русский народ, на его язык и культуру охаивали великих русских
полководцев, храбрость и мужество русских солдат...»
Киһиэхэ расизм кыратык да быган кэлиитэ — ынырык, түктэри
көстүү.

Биһиги

доппуруостарбыт

расовай

характердаахтара.

Следователлэр ол иһин ордук биһигини ис истэриттэн кыллыйан
туран абааһы көрөллөрө. Кинилэр биһигини көннөрү буортулаах дуу,
кутталлаах эрэ дуу социальнай элемент курдук көрбөккө, хайдах эрэ
биһиги икки ардыбытыгар биологическай антогонизм баарыныы
личнэй өстөөхтөрүн курдук көрөллөрө. Ол этэ ордук куһаҕана,
ыарахана. Л. Разгон «Непридуманное», А. Жигулин «Черные камни»
диэн бэйэлэрин эрэйдээх- буруйдаах олохторун туһунан бэртээхэй
сэһэннэригэр биһиги оннук түгэни булан аахпыппыт. Оттон Е.
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Гинзбург «Крутой маршрут», Я. Рапопорт «Воспоминание о «деле
врачей» диэн айымньыларыгар МГБ следователлэрэ еврейдэргэ эмиэ
оннукка майгынныыр сыһыаннара көстөн ааһыталыыр. Биһиги
дьыалабытыгар расистскай түгэн олус улахан миэстэни ылбыта.
Мин МГБ түрмэтигэр түбэһиэхпэр диэри саха буоларбын
букатын да болҕойбокко сылдьыбытым. Пединститукка араас омук
оҕолоро үөрэнэрбит да, онно эрэ болкомто уурбат этибит. Ким да,
кими да омугунан сыҕайбытын биирдэ да истибэтэҕим. МГБ
түрмэтигэр мин саха буоларбын, онон обществоҕа ханнык миэстэни
ылыахтаахпын олус дьаныһан туран өйдөтө сатаабыттара. Үйэбэр аан
бастаан

саха

ийэттэн-аҕаттан

төрөөбүппүттэн

кэмсиннэрэн

ытаппыттара. Ол да гыннар аан дойду саамай үтүө дууһалаах дьоно —
литература

улуу

классиктарын

кинигэлэриттэн

эппэр-хааммар

иҥэринэн хаалларбыт омуктар тустарынан сырдык өйдөбүлбүн
сатаан өлбөөрдүбэтэхтэрэ.
Мин оччоттон баччаҕа диэри омугунан көрөн киһини абааһы
көрүүнү хайдах да сатаан өйдөөбөт суолум. Ханнык да норуокка
дьиккэрдэр

бааллар,

ханнык

да

норуокка

үтүөкэн

дьоннор

кинилэрдээҕэр үгүстэр. Оччотооҕу да кэмҥэ мин саамай таптыыр,
олус убаастыыр дьоннорум иһигэр нуучча дьоно эмиэ бааллара:
таптыыр кыыһым, физмат студентката — нуучча кыыһа Алехина Яна,
олус убаастыыр, ытыктыыр киһим — педучилищем директора
Самарин Федор Зиновьевич. Мин билигин даҕаны кинилэр курдук
үтүө дьоннору көрсө иликпин. Ол гынан баран ити дьоннор
тустарынан, кинилэри харыстаан, МГБ следователлэригэр, бука,
өлөрдөллөр даҕаны этиэм суоҕа эбитэ буолуо.
МГБ следователлэрэ Филиппов, Березовскай, Немлихер (төһө да
«Мы славяне, великий народ...» диэбиттэрин иһин сорох сорохторо
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нуучча буолалларыгар саарбахтыыбын) ханна эрэ, Африкаҕа дуу,
Америкаҕа дуу баар кыракый омук киһитин тутар-хабар расистары
кинигэҕэ суруйалларын, киинэҕэ көрдөрөллөрүн курдук туттан,
биһигини сордообуттара-муҥнаабыттара.
Үөҕэллэрин-мөҕөллөрүн саамай сүрүн ис хоһооно: «Эһиги баҕас
эмиэ

норуот

чыыбырҕаспыт

дуома

буолаахтаан,

буола-буолаҕыт»

төбөҕүтүн

диэн

этэ.

өрө

көтөҕөн

Буруйдааһыннара

буоллаҕына — онно суоҕу ойо быһан — «арахсаары тииһэҕит» диэн
этэ.
Оттон дьиҥин ылан көрдөххө, арахсан барыы, бэл автономия
быраабын эҥин туһунан Сталин тиһэх сылларыгар тоталитаризм
муҥутуурдук күүһүрбүт кэмигэр, ким да мыык да диэбэт этэ. Диэх
курдук киһи даҕаны хаста да ыытыллыбыт политическай геноцид
түмүгэр ордубатаҕа. Сталинтан атыннык толкуйдуур имириир
тыыннаах барыта эстибитэ, революцияттан саҕыллыбыт өй-санаа
көҥүл кыыма умуллубута, альтернативнайдык толкуйдааһын Саха
сиригэр буолуохтааҕар, бүтүн Советскай Союз үрдүнэн даҕаны,
сүппүтэ. Сталин автономизация туһунан сыыспытын В. И. Ленин
көннөрбүтэ диэн үөрэтэрбит. Ол гынан баран, Сталин автономията
эмиэ кини конституциятын, бары да сокуоннарын курдук, сымыйа,
көрүнньүк этэ. 20—30 сылларга репрессияламмыт дьон үгүстэрэ
Сталин сымыйа автономиятын кырдьыктанан, ырааһынан өйдөөн
кэбиһэн, коренизация эҥин ыытабыт диэн иэдэйбиттэр эбит.
Биһиги, эдэр дьон, студеннар, автономия дьиҥнээх историятын,
бэл автономия диэн дьиҥэ тугун да букатын билбэппит, автономия
диэни Сталин киэниттэн уратытык, атыннык да өйдөөһүн баар
буолуо дии санаабаппыт. Бэл саҥа үүнэн-сайдан эрэр дьон өйдөрөсанаалара, хор, ол курдук татым, чычырбас буола иитиллибитэ.
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Уопсайынан, хоспутугар буолуталыыр мөккүөрдэргэ ол боппуруос
биирдэ да таарыллыбытын мин өйдөөбөппүн: Саха сирэ Россияттан
арахсан, туһунан бэйэтин ииттинэн сатаан олорор кыаҕа суоҕун
туһунан санаа студеннарга барыбытыгар дакаастана барыллыбат
аксиома этэ. Оттон автономия, федерация диэннэр норуоттар
бэйэлэрин бас билинэн салайыналларыгар араас кэрдиис дэгэттэрин
өйдүү

сатаныллыбат

федералистар

диэн

буолара.
туох

Федерацияны

программалаахтарын,

туруорсубут
туох

иһин

охсуспуттарын букатын да билбэппит. Оччотооҕу терминологиянан
боруоста

бандьыыттар

көлүөнэлэр

биһиги

эрэ

оннук

диэн
тугу

биһиэхэ
да

иҥмитэ.

билбэппитин

Кэнники
бырастыы

гыныахтара дии саныыбын: национальнай боппуруос саҥалыы
өйдөнөн, социалистическай автономия норуоттары муомурдубутун,
кинилэр

сайдыыларын

кэҕиннэрбитин,

икки

ардыларынааҕы

сыһыаннарын уустугурдубутун, национальнай боппуруос саҥалыы
көтөҕүллэн эрэрин сибилигин эрэ биһиги билэбит.
Березовскайдаах Немлихер национальнай боппуруоска бэрт
судургу

өйдөбүллэрин,

эмиэ

основоположниктар

уонна

популяризатордар диэни өйдөппүттэрин курдук, туох да эгилитэбугулута суох, малтаччы ууран биэрбиттэрэ: кинилэр автономия эҥип
диэни букатын да билиммэттэрэ, сымыйанан, оҕону албыннааһын
курдук албынынан ааҕаллара. Ол санааларын тардыммакка адьас
аһаҕастык этэллэрэ.
—

Какая еще автономия? Область, Яковлев, область, как все

остальные

области,—

маатыралыырын

быыһыгар

Березовскай

быһаарара.— Ваша... автономия — фикция!
Оттон Немлихер элэк оҥостон үгэргиирэ:
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—

Яковлев, у вас, у якутов, ведь автономия: свой Верховный Совет,

Совет Министров, так сказать, целое правительство. Чего вам еще
захотелось?
Сталин саҕана кыра норуоттар туохха да ууруллубаттара. Крым
татаардара, калмыктар, Чечено-Ингушетия, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия

көһөрүллэн,

сыылкаҕа

ыытыллан

норуот

аатыттан ааспыттара, сүүһүнэн тыһыынча киһи өлбүтэ-сүппүтэ. Ол
биһиги кыракый сахабыт норуота диэхтээн уонна кини үс эдэр
уолаттарын дьылҕалара — муораҕа хааппыла буолаахтаатаҕа дии.
Оччотооҕу МГБ следователлэрин бары туттунууларын, кинилэр
дьайыыларын мин билигин толору өйдүүбүн. Ол гынан баран, МГБ
органнарын үлэһиттэрин сирэйэ-хараҕа суох атаҕастабыллара, өссө
төгүл чиҥэтэн этэбин, миэхэ кыайан нуучча норуотугар, атын да
норуоттарга антипатияны ииппэтэҕэ. Ол онно аан дойду улуу
суруйааччыларыгар мин олус махталлаахпын — кинилэр өркөн
өйдөрө миэхэ иҥэрбит киһилии майгы-сигили төрүттэрин кинилэр
уодаһыннаах сабыдыаллара кыайан тулхадыппатахтара.
ОЧНАЙ СТАВКА
Сахалыыта сирэй көрсүһүннэрии диэн эбитэ дуу, буруйу
мэлдьэһэр

киһини

туоһуну

сирэй

көрсүһүннэрэн,

сирэйгэ

кэрэһэлэтэн биэрии. Мин билиҥҥэ диэри өйбөр түспэт Миша Иванов
биһиккини очиай ставка оҥорбуттарыгар хайабыт хайабытыгар
туоһу буолбутун. Уонна ол очнай ставка туохха наадалаах эбитин.
Арай, оччотооҕу МГБ үлэһиттэрэ былаастарын-күүстэрин, өстөрүнкырыктарын көрдөрө сатааһыннара, түбэлтэнэн туһанан сыгаан
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оҥостон хаалбыттарын курдук сыаналыахха сөп. Көмүскэлэ суох, охто
сытар киһини тэбиэлээһин билиҥҥэ диэри баар.
Биһиги көлүөнэбит кырыктаах кэмҥэ олорон ааста. Бэйэтин
иитиллиитэ да оннук кырыктаах, аһыныгас санаа сыстыбатах этэ
диэтэххэ да син. Сааһырдах ахсын олох боппуруостарын араас
өттүттэн көрөр дэгэт үксээн иһэр. Биһиги көлүөнэ иитиллиитигэр,
быһыыта-майгыта, өйө-санаата сайдыытыгар олус улахан оруолу Н.
Островскай

«Ыстаал

хайдах

хатарыллыбыта»,

М.

Шолохов

«Тиэриллибит кырыс» уонна итини сэргэ, итиниэхэ маарынныыр
айымньылар уонна кинилэр геройдара улахан суолталаммыттара.
«Как служишь революции? Жа-ле-е-шь? Да я... тысячи станови зараз
дедов, детишек, баб... Да, скажи мне, что надо их в распыл... Для
революции надо... я их из пулемета... всех порешу...» диэччи Макар
Нагульнов. Билигин кэлэн санаан көрдөххө, ынырык өй-санаа
буолбатах дуо? Ол эрээри олох сайдыытын дьиҥнээх практиката
итини аһара барбыта. Павел Корчагин... Павлик Морозов... Кинилэр
идея иһин фанатическай бэриниилээх, аһыныгаһа суох образтара
социализмы

тутар

үтүө

киһи

собус-соҕотох

оскуолалар

ыскамыайкаларыттан

хайдахтаах

обраһын

курдук

дьаныардаахтык

биһиги нуулдьаҕай өйбүтүгэр-санаабытыгар иҥэриллибиттэрэй?!
Тоталитарнай режим атыннык толкуйдааһыны тыын тахсыбат
гына бобон, ханна да халбаҥнаабат биир хайысха биэрэн, ыччаты
бэйэтин сыалыгар иитэр-үөрэтэр күүһэ олус улахан этэ: биһиги бары
ити геройдар кырдьыктарыттан атын кырдьык суоҕунан ааҕарбыт.
(Аан дойду алтаттан бииригэр биһиги эрэ үчүгэй олоҕу тутарбыт).
Кинилэр ол иһин охсуһар охсуһуулара саамай сөптөөх суол курдук
көстөрө (Аан дойду революциятын биһиги оҥоруохпут, баайдартан
дьадаҥылары быыһыахпыт). Кинилэр аһыныгаһа, эйэлэһимтиэтэ
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суох кырыктаах быһыылара-майгылара биһиэхэ эталон буолара.
(Биһигини кытта барсыбат киһи, биһигини утарар).
Мөлүйүөнүнэн

ахсааннаах

араас

норуоттар

тыһыынчанан

сыллаах историческай опыттарын аахсыбакка, соҕотох киһи өйүгэр
оҥоһуллубут искусственнай схемаҕа кинилэр олохторун сайдыытын
киллэрэ сатааһын, ол онно репрессивнэй аппарат оруола, дьону
итиннэ сөп түбэһэр гына идея, мораль өттүнэн иитии — ити барыта
коммунистар олохтообут системалара этэ. Биһиги даҕаны, МГБ
оччотооҕу үлэһиттэрэ даҕаны ол система сиэртибэлэрэ этибит.
Букатын кэнники, бу биһиги кэммитигэр, медицинскэй наука
доктора, профессор А. И. Белкин ол туһунан маннык этиэҕэ:
«Многочисленные материалы свидетельствуют о том, что Сталин,
скорее всего интуитивно, понял общие социальные законы, которые
быстро превращают целые народы в безликую массу. Геббельс в
общих чертах повторил многие сталинские приемы, и прогрессивный
немецкий народ в еще более короткие сроки был передан в общество
послушных фанатиков».
Мин студенныы сылдьан Башарин куруһуогар ити темаҕа —
государственнай аппарат норуокка хайдах сабыдыаллыырын туһунан
— реферат суруйан турабын. Ол онно конкретнай холобурунан Россия
Саха сирин сэриилээн ылыытыгар олоҕурбутум.
С. А. Токарев Москва уонна Ленинград архивтарын үөрэтэн аан
бастаан ким да билэ илик үгүс матырыйаалларыгар олоҕуран, «Очерк
по истории якутского народа» диэн 1940 сыллаахха кинигэ суруйан
таһаарбыта. Ол кинигэтигэр кини царизм Саха сирин сэриилээн
ылбыта диэбитэ. Ону бигэргэтэр чахчылар манныктар этэ:
—

1631 сыллаахха Ивап Галкин Бодочь уонна Тынин диэн

тойоттору халаабыта.
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—

1632 сыллаахха Петр Бекетов Бөтүҥнэр кинээстэригэр Семен

Ултаҕа уонна Камыкка саба түһэн кыргыһан, Докой диэы Камык
уолун билиэн ылан, бэриннэрбитэ, дьаһаак ылбыта, аны утары
көрбөт гына ыар андаҕарынан андаҕаппыта.
—

Ол кэнниттэн Баатылы тойонун Ногойу сэриилээн кыайап,

андаҕаппыта, дьаһаах ылбыта.
—

Онтоп Мэҥэ тойонун Буруханы сэриилээн 20 киһитин өлөрөн,

бэриннэрбитэ, дьаһаах ылбыта.
—

1633

сыллаахха

Дүпсүн

тойонун

Өспөҕү

сэриилээн,

бөҕөргөтүнүүлээх, острогтарын ылбыта, 20 киһини кыргыһан
өлөрбүтэ, 80 киһини острокка умаппыта.
—

Бөтүҥнэр кинээстэрин Камыгы букатыннаахтык бэриннэриигэ

300 киһини острокка уматан өлөрүү туһунан даннайы Токарев
бэйэтин кинигэтигэр киллэрэр.
—

Итилэри

таһынан

колонизатордары

утары

кэнники

буолуталаабыт сахалар восстаниелара...
«В чем были причины такого сравнительно легкого успеха
завоевания?

Во-первых,

завоеватели

обладали

более

высокой

военной техникой - огнестрельное оружие, которое якутам не было
до этого даже известно...» — диир Токарев.
Мин билигин даҕаны ити фактар логикаларыттан тахсан,
төттөрүтүн кыайан дакаастаабаппын. Атыттар даҕаны киһи ылынар
гына

дакаастыахтара

историческай

диэн

да

дии

ааттанар

санаабаппын.
наука

Маныаха

күннээҕи

диэри

политикаттан

тутулуктанара ситинтэн олус бэркэ көстөр; «завоевание» диэн
термин

кэнниттэн

«присоединение»

диэн

буолта.

Онтон

«присоединение» «вхождение», онтон «добровольное вхождение»
диэнинэн солбуллубутта.
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Ол кэмҥэ «присоединение» диэн термин саҥа киирэн эрэрэ.
Оччотооҕуга туохха үөрэтэллэрин барытын итэҕэйэрим курдук, мин
ону олус итэҕэйэрим. Ол эрээри миэхэ моһуок үөскээбитэ: сэриилээн
ылыы матырыйаалларын тутан олорон, ону сэриитэ суох холбооһун
диэн дакаастыахтаах этим. Толкуйдаан-толкуйдаан баран мин
маннык санааҕа кэлбитим: XVII үйэтээҕи бэйэлэрин сирдэрин
оҥостон букунаһар нуучча бааһынайдара — Иваннар, Федордар,
Сидордар ханна эрэ ыраах Сибиир улаҕатыгар баар норуоттары бас
бэриннэрэргэ кыһаммыттара буолуо дуо? Суох. Сибиири сэриилээн
ылыы нуучча государствотын инициативата буолуохтаах. Нуучча
норуотун киэнэ буолбатах. Оттон государство диэн бас билэр,
баттыыр кылаас массыыната. («Машина в руках господствующего
класса»).

Ол

эрээри

нуучча

норуота

Сибиири,

Саха

сирин

колонизациялааһыҥҥа син кыттыбыта ээ. Ону хайдах быһаарыахха?
Мин итиннэ государство былааһын уонна норуот туһунан, былаас
норуот маассатын хайдах хамсатарын, хамаандалыырын туһунан
бэйэм толкуйбун суруйбутум: нуучча норуота атын норуоту баттыанатаҕастыан, сэриилиэн төһө да баҕарбатаҕын иһин, көлөһүннүүр
кылаастар

государстволара

түмүктээбитим.

Эбиитин

кинини

ити

инньэ

түмүкпүн

Аҕа

гыннарбыта
дойду

диэн

сэриитин

саҕанааҕы немец норуотун холобурга аҕалбытым: государственнай
былааһы, былаас машинатын былдьаабыт фашистар немец норуотун
Берлиҥҥэ диэри охсуһуннарбыттара диэн. Рефераппар сэриитэ суох
холбоһуу диэн тезиһи төһө да кыайан дакаастаабатарбын, бэйэм
санаабар, марксизм-ленинизм кылаастар, государство, былаас эҥин
тустарынан үөрэхтэригэр олоҕуран син үчүгэй аҕай теоретическай
санаалары эппитим. Оччотооҕу оҕотук санаабар, курспутугар МГБ
донуосчуттара баалларын, бэйэттэн саҥаны толкуйдуу сатааһын

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

112

сатамматын, хайа баҕарар токурутан баайсыахтарын, букатын
атыннык этэн таһаарыахтарын өйдөөбөтөҕүм. Биллэн турар, МГБ
донуосчуттара хобулуу охсон биэрбиттэрэ, МГБ следователлэрэ;
«будучи

враждебно

антисоветскую

настроенным,

националистическую

националистическими

среди

студентов

агитацию

измышлениями

о

—

проводил

выступал

с

насильственном

присоединении Якутии к русскому государству» диэн рефераппын
быһаччы сыаналаабыттара.
Силиэстийэҕэ бэйэм кырдьыкпын дакаастаһан мин иккис
улахан сыыһаны оҥостуммутум. Следователлэр мин эрэ этиибэр
кыһамматтара, ханнык да быһаарыыны истэ барбаттара — кинилэр
хайаатар да өстөөх оҥорон сууттатыахха диэн сыаллаах олороллорун,
мин буруйа суохпун дакаастаннахпына кинилэр үлэлэригэр «брак»
буоларын мин билбэт этим. Мөккүһүү, дакаастаһыы, быһаара
сатааһын өссө үгүс үөхсүүнү, күлүү-элэк оҥостууну эрэ үөскэтэрэ.
Үгүһү саҥарбакка, бэриллибит эрэ ыйытыыларга төһө кыалларынан
кылгастык, чуолкайдык хардара- хардара, саҥата суох олоруохха баар
этэ: «молчание — золото».
1952 сыллаах муус устар 30 күнүгэр күнүс миигин очнай
ставкаҕа таһаарбыттара.
МГБ дьиэтин иккис этээһин уҥа диэки муннук хоһугар,
следственнэй

отдел

начальнигын

көмөлөһөөччүтэ

старшай

лейтенант Березовскай кабинетыгар киллэрбиттэрэ. Көдөллүбүт
суон, улахан следственнэй отдел начальнига полковник Немлихер
баара. Баттаҕа кыргыллыбыт, дэлби кубарыйбыт, ол гынан баран
эрдээх санаатын букатын сүтэрбэтэх Миша Иванов өйөнүүтэ суох
олоппоско хос ортотугар олороро. Икки следователь мөрөйдүүрүгэр
харса суох хардарсара.

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

113

Таһырдьа диэни көрдөрбөт гына хаптаһын түптүр — намордник
сабыылаах түннүктээх дьөлө лүҥкүрбүт Ис түрмэ камератыгар
холуйдахха кабинет иһигэр күн уота күндээрэ тыган турара.
Сэгэтиллибит түннүгүнэн таһырдьаттан бырааһынньык иннинээҕи
бэһиэлэй тыас-уус уонна сибиэһэй салгын сайа охсоллоро. Ол ордук
киһи санаатын ыаратара: бачча үтүөкэн кэмҥэ, бачча дьоллоох эдэр
сааска хаайыы камератыгар олорор диэн...
Березовскай боротокуол суруйардыы остуолугар олороро. Оттон
Немлихер

полковник

туора

дьон

баарыттан

кыратык

да

тардыммакка, киэҥ таныылаах сантаҕар муннун одеколону тарбаҕар
биһэ-биһэ хастара.
— Ты, Иванов, вместе с Яковлевым, будучи враждебно
настроены к великому русскому народу, высказывали различные
националистические измышления, как например, о насильственном
присоединении Якутии к России.
—

Куруһуок занятиетыгар, семинардарга бэйэ мнениетын этии

ханнык да өстөөхтүү агитация буолбатах...
—

Давай, Иванов, рассуждать логически,— Немлихер бөөҕүнүүр.—

Эн атын дьоҥҥо бэйэҥ мнениеҕын ылыннараары этэҕин. Оннук дуо?
—

Оннук. Ол эрээри семинарга мөккүөргэ...
Немлихер ситэ саҥарпат, салгыы бөөҕүнүүр.

—

Ол аата эн атын студеннарга бэйэҥ националистическай өйгүн-

санааҕын тарҕатаҕын. Объективно ылан көрдөххө, ол — агитация,
антисоветскай националистическай агитация. Оннук буолбатах дуо?
—

Эһиги барытын соруйан искусственно оҥороҕут. Холобур, Саха

сирэ диэни «земля якутов» диэн тылбаастыыгыт. Дьиҥэр Якутия
диэн тылбаастанарын билэ билэҕит. Арай урут казактар «якутская
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землица» диэн суруйаллара... Билигин эмиэ атыннык эргитэн
таһаардыгыт.
Доппуруоска Березовскай кыттыһар:
—

Иванов боится ответственности, куттанан куота сатыыр.
Миша өһүргэнэр.

—

Буруйу оҥорбут да буоллахпына, бэйэм олоруом, эһиги

олоруоххут суоҕа.
—

Конечно ты, а не твой дядя,— Березовскай хабыгыр гыннарар,—

он давно отсидел свое.
Мин

туораттан

көрдөхпүнэ,

улахан

опыттаах,

киитэрэй

полковник Мишаны бэйэтин угаайытыгар уган киллэрэн иһэр.
Илимигэр

түбэспит

сахсырҕаны

эрийэр

ооҕуй

оҕустуу,

МГБ

полковнига киһибин улам бэйэтин логикатынан хамсаабат гына
кэлгийэн кэбиһэр. Онтон сөп буолла диэтэҕэ дуу, мин диэки эргиллэр:
—

Яковлев

в

своем

реферате

написал

о

насильственном

присоединении Якутии к русскому государству. Не отрицаешь?
—

Суох. Мэлдьэспэпиин. Куруһуокка...

—

Ханната ол суолтата суох. Рассуждал точно как Иванов.

Сговорились? Когда? Где?
—

Киксибэтэхпит. Мин этиим, боруоста. Иванов этиитигэр сөп

түбэһэр. Ол эрээри ону нуучча норуотун абааһы көрөн эппэтэҕим.
—

Ол эһиги туох дии санаабыккыт суолтата суох,— диир

Немлихер.— Факт то, что высказывали свои националистические
убеждения...
Иккиэн кини ситимэр киирэн биэрэбит — кини баҕатын
толоробут. Бүгүн ол иһин Немлихердээх Березовскай санаалара, олус
астыммыт, дуоһуйбут көрүҥнээхтэр. Бадаҕа, ол иһин маатыра, үөҕүү
суох. Биһиги эр ылан доппуруос быыһыгар сахалыы тыл бырахсабыт.
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Миша передача ылар эбит. Мин туга да суох олорорбун истэн, кини
очнай ставка бүтүүтүгэр Березовскайтан передача аҕалар астарыттан
миэхэ бэрдэрэригэр көрдөһөр.
— Посмотрим на ваше поведение,— Березовскай хардарар.
Передача үллэһиннэрэллэрэ диэн кэлиэ дуо.
Итиниэхэ диэри хайдах балаһыанньаҕа түбэспиппин соччо
итэҕэйбэккэ сылдьыбыт бэйэм, хайаатар да сууттанар буолбуппун
диэн,

Пиэрэбэй

Маай

бырааһынньыгын

иннигэр

Березовскай

кабинетыттан иэдэйэн тахсыбытым.
Кэнники биһиги курдук хаайыллыбыт дьон кинигэлэрин ааҕан,
бэйэ толкуйдаан тугун-ханныгын биллэххэ, МГБ следователлэрин
буруйдааһыннарын

логикатыттан

кинилэртэн

атыннык

эрэ

толкуйдаатахха тахсыллыахтаах эбит. Кинилэр соҥнуур толкуйдарын
координаттарын

систематыгар

хаайтардаххына

Немлихердээҕи

сатаан утарбат эбиккин. Холобур, саманнык.
Марксистскай-ленинскэй
учение)

дииллэр.

теория

Капитализм

саамай

эстиитэ,

таба

(передовое

социализм

кыайыыта,

коммунизм өрөгөйдөөһүнэ — история сокуона. Өскөтүн итиннэ
сөбүлэстэххинэ

ол

теория

быһыытынан

кини

логическай

сайдыытыгар сталинизмҥа тиийэриҥ булгуччу. Оччоҕо МГБ сөпкө
гынар, сөпкө хаайбыт, буруйдаахпын дииргэр тиийэҕин.
Суох, атыннык көмүскэнэр суоллар бааллар эбит. Сүүрбэһис
сыллар дьонноро Россияҕа Рютин, Саха сиригэр Ксенофонтов курдук:
«Эһиги социализмы сыыһа тутаҕыт, Ленин этиититтэн туоруугут.
Советтартан эһиги коммунистар былааһы былдьыыгыт» диэн.
Биитэр, марксистскай-ленинскэй үөрэх сыыһа, ханнык эрэ киһи
төбөтүгэр киирбит искусственнай схеманан киһи аймах сайдыытын
ыыта сатыыр сатаммат: олох оннооҕор быдан уустук диэн.
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Оччоҕуна Немлихердээҕи кытары хайа талбыт тэҥ муостаҕа
туран тэҥҥэ аахсыахха сөп эбит. Оттон кинилэр толкуйдуулларын
курдук толкуйдаан туран кыайан утарсыа суохтаах эбиккин. 1937—
38 сыллардааҕы, онтон да кэлин 58 ыстатыйанан түбэспит дьон
иннин-кэннин булбакка ытаабыт ытааһыннара сити.
Мин ис дууһабынан итини оччоҕо даҕаны таайбытым. Ол эрээри
бу диэн чуолкайдык өйдөөбөтөҕүм. Уонна итини билии өлөр кутталга
тэҥнээҕэ.

СТАЛИН ФЕМИДАТА
Каждый человек, для определения его прав и
обязанностей и установления обоснованности
предъявленного ему уголовного обвинения, имеет
право, на основе полного равенства, на то, чтобы его
дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований
справедливости независимым и
беспристрастным судом.
(Всеобщая декларация прав человека. С т а т ь я 10)
САБЫЫЛААХ СУУТ
Былыргы

гректэр

дьүүл

таҥаратын

икки

хараҕа

саба

баайыылаах, илиитигэр бэски ыйааһыны тутан турар хотун хаан
дьахтар гына оҥороллоро. Ким да диэки сирэй көрбөх буолбатын,
аныгылыыта, объективнай буоллун диэн хараҕын саба баайаллара.
Оттон бэскитигэр айыыны- буруйу ыйаан, дьүүллүөхтээҕэ. Дьүүл
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таҥаратын

Фемида

ити

көрүҥэ

аан

дойду

норуоттарыгар

кырдьыктаах үтүө дьүүл символа буолбута.
Сталин саҕанааҕы Фемиданы скульптор оҥороро эбитэ буоллар,
хайдах дьүһүннүө-бодолуо эбитэй? Өйүм хоппот. Дьоҥҥо көстүүтүгэр,
таска кимтэн да тутулуга суох көрүҥү ылына сатаабыт, («Судьи
независимы, подчиняются только закону»), ол эрээри хараҕын
баайыытын быыһынан уоран, куттаммыттыы, тугу да билбэтэхкөрбөтөх буолан, быар куустан, аттыгар турар Берияҕа олус
маарынныыр киһи илиитин-атаҕын кэтэһэр, хотун хаан дьахтар
буолбакка, Ульрихтыҥы судьуйаны оҥороро эбитэ дуу?
Якутскайга

Орджоникидзе

аатынан

уулуссаҕа

эргэ

икки

этээстээх мас дьиэ турар. Билигин онно оҕо музыкальнай оскуолата.
Урут кини суут дьиэтэ этэ. Билигин оҕолор онно үтүөкэн үөрэххэ
үөрэнэллэр. Урукку кэмҥэ манна дьону 10—25 сылга хаайыыга,
ытылларга уураллара. Билигин оҕолор музыкаҕа оонньууллар. Харах
уута уонна музыка — олох метаморфозата! Хайдах эрэ соруйан
оҥорбут курдук. Эмиэ МГБ Ис түрмэтин күрдьэн, суох оҥорон
кэбиспиттэринии:

уруккуну

өйдөөмөҥ,

умнуҥ,

урут

туох

да

буолбатаҕа, олох үүт-турааннык үчүгэйдик устубута, туох да куһаҕана
суоҕа диэх курдук.
Ол эрээри тустаахтар биһиги умнубаппыт, мин умнубаппын. Хас
күн аайы үлэбэр барабын уонна ол дьиэ таһынан ааһабын. Хас күн
аайы саныыбын. Сталин Фемидатын атаҕастабыллаах, сымыйа
буруйа киһи дууһатыгар олус да сүппэттик-оспоттук, олус да
дириҥник олорон хаалар эбит! Биһиги дьолбутугар сотору Сталин
өлөн тыыннаах хаалбыппыт. Киһиэхэ олох биирдэ бэриллэр, оттон
сүүрбэһис, отутус, түөрт уонус, биэс уонус сыллардааҕы репрессиялар
саҕана туох да буруйа суох суорума суолламмыттар туох дии санаан,
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хайдахтаах

хомойон-

хоргутан

анараа

дойдуга

барбыттара

буолаахтыай?
Ис түрмэҕэ хаайан сытыаран икки ый кэриҥэ үөҕэн- мөҕөн,
дибдийэн, сүрбүтүн-куппутун тоһуттахпыт дии санаан, дьэ тиһэҕэр,
бэс ыйын 5, 6 күннэригэр сууппут буолбута. Сайыҥҥы чэмэлкэй,
үтүөкэн да күннэр тураллара! От-мас ситэн силигилээн, көтөр-сүүрэр
кэлэн,

айылҕа

чыычаах

ырыатынан

эйээрбит

кэмигэр,

МГБ

түптүрдээх түрмэтиттэн таһааран сууттаабыттара. Хаайыылаахтары
таһарга аналлаах дьон олус куттанар «Черный ворон» диэн хара
кырааскалаах тимир массыынаҕа уган аҕалбыттара. Суут иннигэр
ыскамыайкаларга

олорон,

кэннибитигэр

харабыллаах

биһиги

көрсүбүппүт. Үһүөн баттахпыт киччэччи кыргыллыбыт, кубарыйбыт
уонна көтөхтөрбүт этибит — бэйэ-бэйэбитин атыҥыраабыттыы
соһуйа көрбүппүт. Иванов Миша биһигиттэн икки төгүл уһуннук,
түөрт ый кэриҥэ да сыттар,

кинини биһигиттэн ордук да

сордоотоллор, улаханнык санаата түспэтэх, уруккуттан сытыы-хотуу
көрүҥүн ыһыктыбатах этэ. Оттон Федоров Афоня эрэйдээх өссө
кыччаабыкка-оччообукка дылы буолбут, көтөхтөрөн, чоҕулуччу
көрбүт хараҕа эрэ хаалбыт. Доҕорум харахтара... Куруутун күүтэр
кутталтан олус да уларыйбыттар: ыт тутаары ыксатан сойуолуур
куобаҕын хараҕа, арай, итинник ини. Мин хаайыыга бэрт үгүс
итинник харахтары көрбүтүм. 25 сыллаах кырдьаҕас хаайыылаах
миэхэ ону быһаарбыта: «Бу дойдуга түбэспит киһи бастаан хараҕа
уларыйар» диэн. Афоня хараҕа олус уларыйбыт этэ. Ол да буоллар
көрсүһүү омуна ааспытыгар, кини бастаан өйдөнө охсубута.
—

Буруйбутун ончу билинимиэҕиҥ,— диэбитэ кини.

—

Силиэстийэҕэ билинэн баран, хайдах аккаастаныахпытый? —

Иванов соһуйбута.
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— Күүстэринэн билиннэрбиттэрэ. Күүстэринэн моһуйан ылбыт
көрдөрүүлэриттэн аккаастаныаҕыҥ.
- Кэбис,— Миша сөбүлэммэтэҕэ,— хата, ол оннугар көрдөһөрбүт
ордук буолуо, помилованиеҕа. Эдэрбит бэрт, баҕар, аһыныахтара.
— Суох, мин буруйбун билиммэппин,— Афоня булгуччу эппитэ.
Оттон мин дьонум кэпсэтиилэрин истэ олороммун, туох-ханнык
диэхпин билбэтэҕим. Афоня этиитэ саамай сөпкө дылыта: кырдьык,
следователлэр бэйэлэрин санааларын доппуруос боротокуолугар
суруйа-суруйа,

күүстэринэн

илии

баттаппыттара

—

үһүөн

көрдөрүүлэрбититтэн аккаастаннахпытына, баҕар, дьыала көтүллэн,
хат көрүллүөн сөп. Оччоҕо иккистээн силиэстийэ буолар, биһигини
иккистээн

МГБ

Ис

түрмэтигэр

төнүннэрэллэр.

Дьыалалара

табыллыбатаҕыттан кыһыйбыт следователлэр хат өссө кытаанахтык
силиэстийэлииллэр, өссө абаран туран сордууллар-муҥнууллар, МГБга утарсан киһи буолбаккын. Ол да иһин Миша Афоня этиитигэр
утардаҕа. МГБ түрмэтигэр эрэ төннүбэтэх киһи, ханна баҕарар
ыыттыннар.

Ол

да

гыннар,

мин

дууһам

түгэҕэр

органнар

этиилэриттэн суут тахсан, кинилэр оҥорбут дьыалаларын көтүрэрин
саарбахтыырым. Оннук мунаара олордохпуна суут киирбитэ, мин
саҥарбакка хаалбытым.
Суут састааба — МГБ органнарын сценарийдара быһыылааҕа,
олус «интернациональнай» этэ: судьуйа Кучин — нуучча, икки
заседатель нууччалаах саха дьахталлара — Шеметова уонна Арефьева,
саха прокурора Мыреев буруйдуура, нуучча адвоката Кулгинскай
көмүскүүрэ.
Мин суут иннинээҕи түүн аанньа утуйбатаҕым, толкуйдаан
тахсыбытым. Мин оччотооҕу оҕотук, көнө санаабар биһиги сууппут
аһаҕас буолуохтаах этэ. Оччоҕо биһиги сууппутугар бииргэ үөрэммит
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студеннарбыт бары кэлиэхтээхтэрэ. Кинилэр ортолоругар таптыыр
кыргыттарбыт

эмиэ.

Пединститут

оҕолоро

барылара

истэн

олордохторуна, суут процеһа барыахтааҕа, хайдах эрэ Башарин
кинигэтин кириитикалыыр айдаан саҕанааҕы мунньахтар курдук.
Оччоҕо биһиги — Миша да, Афоня да, мин да туох да буруйа суох
сууттанарбытын

суут

дакаастыахтаахпыт.

саалатын

Дьэ,

уонна

толору

мустубут

публикаҕа

буруйдаан

холоон

көрдүннэр!

Ыраахтааҕы саҕанааҕы Петр Алексеев суутунуу бэйэбэр уонна
доҕотторбор героическай оруолу өйбөр оҥорон көрө, уоттаахтөлөннөөх этии бэлэмнии хоммутум. О, святая простота! Олус тугу да
билбэт акаарыбыттан, кэнэммиттэн билигин бэркиһиибин. Суукка
кураанах сааланы, сабыылаах ааны көрөн, олус да соһуйбутум: биһиги
сууппут

сабыылаах

этэ.

Общественностан,

норуоттан

кистээн

сууттаабыттара. Буруйа суохпут олус ырылхайа бэрдэ эбитэ буолуо —
сааппыттара, тардыммыттара.
Сталин Фемидатын дьүүлэ саҕаламмыта.
Сууппут «Особка» биитэр «тройка» буолбатах, прокурордаах,
көмүскээччилээх, туоһулардаах этэ. Ол эрээри МГБ органнарын
сценарийынан барара өтө көстөро. Оччотооҕуга кинилэр оҥорон
киллэрбит дьыалаларыгар икки эрэ болдьох баара — уон биитэр
сүүрбэ биэс сыл хаайыы. Биир да киһи быыһаммат этэ: «Биһиги
ылбыппытын

ыһыктааччыбыт

суох»,—

диэн

следователлэр

кураанахха киһиргэммэттэрэ.
Суут чахчы фарс этэ, ханнык эрэ мөкү спектаклы санатара. Ол да
буоллар, биһиги суукка өстөөхтүү санаабыт суоҕун, нуучча норуотун
абааһы көрбөппүтүн харса суох дакаастаһа сатаабыппыт. Кучин ону
истэ да барбат этэ. Кини Сталин режимэ үөскэппит, онон ол режими
ис сүрэҕиттэн көмүскүүр судьуйалартан биирдэстэрэ быһыылааҕа.
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Атын

туоһулары

докумуоннары

ыҥыттарар,

холбуур

биитэр

туһунан

эҥин

дьыалаҕа

ханнык

ходатайство,

эмэ

көрдөһүү

киллэрдэхпитинэ, Кучин: «Где ваши документы, давайте сюда. А если
их нет, мы — не посыльные вам и не будем искать их»,— диэн
күргүйдээн кэбиһэрэ. Кучины рабочайтан үүммүт киһи дииллэрэ.
Баҕар буолуо, эчи литератураҕа элементарнай да суолу өйдөөбөтө
бэрдэ: саҥа суруйан эрэр Федоров Афоня «Даллан хаан» диэн
псевдоним

ылыммытын

«Русская

фамилия

Федоров

ему

не

понравилась, потому что произносится хорошо по-русски, что для
него неприемлемо. Непременно ему нужна националистическая
фамилия «Даллан хаан» диэн суукка дэлби мөхпүтэ. Ол эрээри
«оробуочай судьуйа» «Нарком хамнаһа оробуочай киһи орто
хамнаһыттан ордуо суохтаах» диэн тыллары истэн баран, ким
эппитин билбэккэ, эмиэ кыыһыран тымта түспүтэ: «Как можно
сравнить работу наркома тяжелой промышленности с каким-то
рабочим?» Уопсайынан эттэххэ, Кучин оччотооҕу кэмҥэ оруобуна сөп
түбэһэр судьуйа эбит этэ. Оттон сэтээтэллэр икки күнү быһа
хамсаабакка да, саҥарбакка да олороллоруттан салҕан утуктаан
тахсыбыттара. Биирдэстэрэ утуктаан олоппоһуттан охто сыспыта.
Туоһулартан саамай кэлэйбит киһим А. А. Избекова этэ.
Преподавателлэртэн кини эрэ кулун тутар 5 күнүгэр Ивановы
түбэһиннэрэр

гына

көрдөрбүт

этэ.

Суукка

буруйдуур

туоһу

быһыытынан ыҥырыллыбыта. Сууттана олорон мин киниттэн олус
сааппытым: Августа Алексеевна суукка ыйытылла тахсыбытыгар
адьас чоххо баттаабыт курдук кып-кыһыл буолан хаалбыт уонна тугу
саҥарарын дьүүлүн-дьаабытын билбэт буола долгуйбут этэ. «Мин
сааһырбыт киһибин, төбөбүнэн ыалдьабын, психически нормальнайа
суохпун»,— эҥин дэтэлээбитэ. Сотору-сотору: «Я
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человек»,— диирэ. Көрөн олорон: «итинник да киһиэхэ үөрэнэн,
итинник да киһиттэн билии-көрүү ылбыт муҥмут дуу?» — диэн саата
санаабытым. Ол да гыннар биһигини буруйдуур, түбэһиннэрэр гына
көрдөрүүнү

биэрэрин

умнубатаҕа.

Бадаҕа,

Иванов

Миша

семинардарга кини билбэт араас моһуоктаах боппуруостарын биэрэн,
эрэйдиирин өс туттар эбит этэ.
Ол оннугар, төттөрүтүн, Канаев Н. П. уонна Семенов В. А.—
Күүстээх Бааска суукка бэйэлэрин букатын атыннык туттубуттара.
Н. П. Канаев — 1952 сыллаах айдааны тарпыт, Башарины, кини
кинигэтин кириитикалаабыт, Саха литературатын төрүттээбит үс
суруйааччыны холуннарбыт дьоннортон биир саамай активнайдара
этэ. Мин кини ол сылларга хайдахтаах өрө күүрэн туран, бэйэтин
төрөөбүт литературатын төрүттээччилэри үлтү сынньарын, араас
дьаралык баайарын истибитим. Онтон 1975 сыллаахха кини, сүүс
аҕыс уон кыраадыс төттөрү эргийэн, урукку этиилэриттэн таһыччы
аккаастанан, Башариннааҕар өссө аһары түһэн, Кулаковскайдааҕы
хайгыырын эмиэ истибитим. Итинник литературнай критиктэр,
кинилэр иэччэҕэ суох сыанабыллара литература сайдыытын олус
харгыстыыллара. Ол эрээри Канаев биһиги сууппутугар ыҥырыллан
баран, Федоров Афоня туһатыгар көрдөрүү биэрбитэ. Кинилэр ол
кэмҥэ издательствоҕа бииргэ үлэлээбиттэр эбит этэ. Эмиэ да дьикти:
биир өттүнэн — биһигини алдьархайга тэппит айдааны кини
тарпыта, иккис өттүнэн — көмүскэспитэ.
Эмиэ оннук көрдөрүүнү суукка туоһу буолбут В. А. Семенов —
Күүстээх

Бааска

биэрбитэ.

В.

А.

Семенов

биһиэхэ

нуучча

литературатыгар лекция аахпыта. Суукка саха киһитигэр диэтэххэ
олус бэлиэтик, маанытык көстөр сиэрэй көстүүмүн кэтэн кэлбитэ.
Баҕар, ол иһин эбитэ буолуо, соруйан киэптэһэ таарыйа дии
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санаабытым, судьуйа, прокурор, адвокат киниэхэ балачча эриирдээх
боппуруостары биэрбиттэрэ. Василий Алексеевич ол боппуруостарга
эрэллээхтик хоруйдаталаан эмиэ биһиги туһабытыгар көрдөрбүтэ.
Оттон кини эмиэ Канаев курдук Башарины утаран, үгүс дьону
национализмҥа

буруйдааччылартан

биирдэстэрэ

этэ

эбээт!

Хаайыллыахпыт иннигэр биирдэ преподавательскайга Иванов Миша
биһиккини көрөн, төбөтүн хамсата-хамсата: «Уолаттар, эһиги сыыһа
Башарины

көмүскэһэҕит»,—

диэбиттээх.

Онно

мин:

«История

рассудит»,— диэн бэрт муударайдык (хантан ылбытым эбитэй?)
хардарбыттааҕым. Киһи диэн уустуга, араас өрүттээҕэ олоҕу
интэриэһинэй оҥорор.
1952 сыллаахха тахсыбыт айдааҥҥа төһө даҕаны сирэй
буруйдаахтарын иһин, ити икки киһи тустаах биһиги дьыалабытыгар
чиэһинэйдик сыһыаннаспыттара. Ол оннугар өстөөх дьоммут дьэ,
кэһэйдигит дуо диирдии күлэн ымаҥнаһа олорбуттара.
Туоһулары силиэстийэлээһин кэнниттэн прокурор Мыреев
Иванов биһигини уоннуу сылга, Федоровы сэттэ сылга хаайыыга
уурарга көрдөспүтэ. Мыреев этиэр диэри, мин сууту хайдах эрэ ис
сүрэхпиттэн дьиҥнээхтик ылыммакка, ама буруйдуохтара дуо? дии
саныы олорбутум баара. Прокурор сууттан уон сыл хаайыы, биэс сыл
быраап быһыыны көрдөспүтүгэр сирэйим итий, сүрэҕим мөҕүл гынан
ылбыта: бу ханнык да комедия, фарс буолбатаҕын, олох ыар илиитэ
миигин хам баттаан, мин дьылҕабар саба тайанап эрэрэ дьэ, сүрэхпэр
тымныынан халыйан тиийбитэ.
Адвокаты биһиэхэ күүстэринэн соҥнообуттара, бадаҕа, суут
көмүскээччитэ суох барара сатаммат эбит буоллаҕа: Кулгинскай диэн
үйэлээх сааспытыгар көрбөтөх нууччабыт киһитэ адвокат оруолун
толорбута. Суукка кини туох да туһата суоҕун бэркэ диэи билэн
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олорор быһыылааҕа. Кини хараҕар биһиги, үс саха уолаттара, бары
биир дьүһүннээх буолан көстүбүппүт эбитэ буолуо, тыл этиитигэр
биһиги буруйбутун тус-туһунан араара барбакка, барыбытын биир
чөмөххө мунньан, судьуйаҕа көмөлөспүтэ. Дьигинэн, 58-11 ыстатыйа
— буруйдааһын саамай кэбирэх миэстэтэ этэ: биир чөмөхтөн
үһүөммүтүн

тус-туһунан

араардахха,

«буруйбут»

күүгэннии

уостуохтааҕа. Ол да гыннар Кулгинскай мин дьоммуттан 500 солк.
туура тутан ылбыт этэ. Аҕам, ийэм эрэйдээхтэр кыайан төлүүр
харчылара суох буолан, тастыҥ балтым Дьячковская Е. И. төлөөбүт.
Уолларын хаайыыга ыыппыт

манньаларыгар өссө тиийиммэт

колхозтаахтар эрэйдээхтэртэн харчыларын тутан ылыы — төгүрүччү
атаҕастабыл!
Тиһэх тылы Кучин бастаан миэхэ биэрбитэ. Мии түүнү быһа
толкуйдаабыт санаабын тоҕо тэбээбитим: буруйум ончу суох —
Советскай былааһы, нуучча норуотун утары ханнык даҕаны агитация
ыыппатаҕым диэн. Суруйан ыыталаабыт бэрт үгүс үҥсүүлэрбэр —
РСФСР Верховнай суутугар ааһыныыбар, РСФСР прокуроругар, ССРС
Генеральнай прокуроругар, ССРС Юстициятын Министригэр, ССРС
Верховнай суутугар, Н. С. Хрущевка уо. д. а. ону угүстүк хатылаабыт
буоламмын, өйбөр сотуллубакка олорон хаалбытын быһа тардан
манна аҕалабын: «Приписываемые мне слова, будучи тесно связаны с
основным занятием, учебой, были высказаны в учебной аудитории на
семинарах. Хоть немного разбирающемуся в педагогическом процессе
должно

быть

ясным,

что

они

носят

не

агитационный,

а

познавательный характер. Студенты на семинарах не выступают с
целью агитации. Лишить свободы студента за выступления на
семинаре не совпадает с принципом цивилизации и социализма...
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Я никогда не был врагом Советского строя. И нет для этого
никаких причин. Я родился в советское время, никто из моих
родственников не запятнал свое имя никакими преступлениями
против власти. Я только и учился: из четырнадцати лет три года жил
в интернате, семь лет на стипендии — всего десять лет на
государственные средства. Мое прошлое, собственно мое социальное
поло- жение никак не могут быть почвою для зарождепия преступных
убеждений. Утверждение о том, что советская действительность сама
породила стихийно, не имея на то, никаких объективных причин из
своего выкормленника, врага в высшем степени несуразно...»
Буруйданааччы тиһэх тылын быспат идэлээхтэр быһыылааҕа,
Кучин мэһэйдээбэтэҕэ. Ол эрээри букатын да истэ сорумматаҕа.
Истиэнэҕэ саҥарар курдук истибэт дьоҥҥо санаабын барытын
эппитим. Мин кэннибиттэн Афоня Федоров, онтон Миша Иванов
эппиттэрэ. Кинилэри да истибэтэхтэрэ.
Кучин аахпыт бириигэбэрэ салгымтыалаах этэ. «Именем
Российской Советской Федеративной Социалистической республики»
диэн

формуланан

саҕаланара.

Бары

«айыыбытын-харабытын»

барытын МГБ органнара хайдах суруйбуттарын уларыппакка бүүсбүтүннүү устан ылбыттар этэ. Бириигэбэр түмүгэ манныга: «На
основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 319 и 320 УПК РСФСР
судебная коллегия приговорила:
Иванова

Михаила

Спиридоновича,

Яковлева

Василия

Семеновича и Федорова Афанасия Игнатьевича лишить свободы по
ст. 59-7 ч. I УК РСФСР на два года каждого и по ст. ст. 58-10 ч. I, 58-11
УК РСФСР на 10 лет каждого, с поражением в избирательных правах
на 5 лет, а по совокупности совершенных ими преступлепий в силу ст.
49 УК РСФСР к отбытию меры наказапия считать 10 лет лишения
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свободы с отбытием в ИТЛ с поражением в избирательных правах на
5 лет каждого».
Кучин бириигэбэрин ааҕан бүтэрбитигэр Иванов Миша бары
истэллэрин курдук улаханнык хаһыытаабыта:
— Это не суд, а расправа!
СУУТ КЭННИНЭЭҔИ ТҮҮН
Суут кэнниттэн тута «Черный ворон» массыынаҕа олордон,
биһигини эмиэ олус дьулайар сирбитигэр — МГБ Ис түрмэтигэр
төттөрү илпиттэрэ. Биһиги суолбутун урут солообут дьонтон
иһиттэххэ, уурааҕа ууруллубут киһини тута уопсай түрмэҕэ аҕалаллар
эбит. Ис түрмэҕэ хаттаан төнүннэрбит биричиинэлэрэ, бадаҕа,
ааһыныыбытын күүттэрии этэ: биһиги РСФСР Верховнай суутугар
бириигэбэри кытта сөбүлэспэппит туһунан ыытар үҥсүүбүтүгэр туох
диирбитин ааҕан, билэн эрэ баран, илиилэрин далыттан таһаарар
санаалаахтара. Буруйдаабыт буруйдарын бигэтигэр эрэммэттэрэ
эбитэ дуу? Мин ону хайдах эрэ дууһабынан сэрэйбитим, ол иһин
буруйдуур бириигэбэри сыыһа диир дакаастабылларбын барытын
аспакка, кылгастык, тардына, буруйа суоҕум туһунан эрэ ааһынар
үҥсүүбэр суруйбутум. Үҥсүүбүн син-биир МГБ следователлэрэ
ааҕаллара

биллэрэ.

Кинилэр

түрмэлэриттэн

атын

сиргэ

ыыттахтарына, хайдах эмэ гынан кинилэри тумнар ньыманы
буллахпына, тугу саныырбын барытын суруйан Москваҕа үрдүкү
сууттарга ыыта турарга быһаарыммытым. Ол санаам саамай сөптөөх
эбит этэ.
Суут кэннинээҕи түүн Кривальцевич Николайдыын камераҕа
иккиэ этибит. Лиис кумааҕы, сурунар тэрил биэрбиттэрэ. Мин
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үҥсүүбүн

суруйарбар

«дьукааҕым»

мэһэйдээбэккэ

кыһаллара,

санаатыгар сүбэ-ама буолара.
Үҥсүүбүн суруйан истэҕим аайы тубэспит иэдээннээх суолум,
дьэ, сүрэхпэр-быарбар тиийэн испитэ — олох диэни букатын
олорбокко сылдьан эмискэ олохтон туораатаҕым хомолтотун диэн.
Саамай үтүө сааһым күөгэйэр күннэрин хаайыыга атаарар буолбутум
ынырык этэ. 10 сыл, аата уһунун! Онно киһи буолан тахсыам үһү дуо?
Онтон өссө биэс сыл бырааба суох киһибин. Ким миигин киһи диэй?
Олох олорон бүттэҕим...
Этэргэ дылы, мин бастакы да, тиһэх да буолбатах этим.
Коммунистическай режим арыычча ону-маны өйдүү сатыыр сайаҕас
ыччат өттүн ыраастаан, ылҕаан иһэрин кэнники өйдөөбүтүм. Сэрии
бастакы

кыһыныгар

педучилищетын үһүс

Владимиров
курсун

Миша

диэн

бастыҥ үөрэнээччитин

Чурапчы
ийэтигэр

суруйбут суругуттан баайсан хаайбыттара. Сэрии кэминээҕи хаайыы
ынырык усулуобуйатын кыайан тулуйаахтаамына, ол оҕо барахсан
хаайыыга өлбүтэ. Сэрии сылларыгар биһиги сайылыкпыт оҕолорун
үтүө

доҕорун

педучилищетын

Чепалов
бүтэрэн,

Илья

Ильич

учууталлыы

диэн

эмиэ

тахсыбыт

Чурапчы
уолчааны

хаайбыттара. Кини сэрии лааҕырын муҥун тулуйан, уон сыл толору
олорон, тыыннаах тахсыбыта. Мин кинини олус үчүгэйдик өйдүүбүн.
Кыра эрдэҕиттэн оҕолорго наһаа сыстаҕас этэ. Мин үөрэнэ иликпинэ,
ити 1933 с. этэ, аҕабынаан биирдэ Чурапчы Сэкэйиэм оскуолатыгар
сылдьыбыпыт. Ол онно бэрт үгүс оҕо киэҥ баҕайы көрүдүөргэ
оонньуу сылдьаллара. Чепалов Илья ол оҕолор быыстарыгар эмиэ
баара. Кини кыра оҕо баҕарар баҕатын тута таайа охсон, сүтүө диэн
моонньуга кэтэр быалаах харандааһы уонна тэтэрээти биэрбитэ. Ол
онно үөрбүппүн эриэхсит! Бука, үтүөкэн да учуутал тахсыа эбитэ
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буолуо,

кини

онно

айылҕаттан

талааннааҕа.

Чепалов

Илья

педучилищеҕа үөрэнэ сылдьан, хоһоон суруйар эбит этэ. Сайылыгын
сайыҥҥы киэһэтин туһунан Күннүк Уурастыыраптан таптаан ааҕара,
мин маннык строкалары өйдөөн хаалбытым:
Тымныы чыбдах
Кимиэл киэһэ
Тыына баттаан
Ыган кэллэ.
Чепалов Ильяны хаайыыттан тахсыбытын кэннэ көрсөн мин
кэпсэппитим. Урукку поэт Ильяттан туох да хаалбатах, букатын атын
киһи этэ: литература эҥин диэнинэн тугунан да интэриэһиргээбэт
буолан тахсыбыт. Бэл, учууталлыыр идэтигэр төннүөн баҕарбатаҕа.
Дьонтон туһунан тэйэ сылдьара. Хата, ол оннугар бултуура —
айылҕаны кытта уопсай тылы булара. Мин кини туһунан өссө
сиһилии кэпсиэм. Кэнники мин эмиэ хаайыллыым содулугар
хаайыыттан тахсан баран, сүүрбэччэ сыл интеллектуальнай эйгэттэн
тэйэн сылдьыбытым, киһи обществотынааҕар хара тыа кыылынсүөлүн ордорор буолбутум...
МГБ Ис түрмэтин бастакы түүнэ ынырык этэ. Ол эрээри онно
хоммут тиһэх түүн өссө оннооҕор ынырыга. Бастакы түүн өссө хайдах
буолар, инники миигин туох күүтэрэ биллибэт этэ. Оттон тиһэх түүн
барыта чуолкайдаммыта:инники олоҕум

туора

сотуллубута

—

ханнык да бырааба суох кулут курдук күлүҥнээһин хаалбыта.
Ийэм, аҕам эрэйдээхтэр! Уол оҕо торөтөн, иитэн-аһатан, көрөнистэн туох да туһата суох сүтэрдэххит, мүччү туттаххыт ити!
ТУОРА ДЬОН ХАРАҔЫНАН
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Биһиги үстэн уонна Федосеев Ваняттан ураты пединститут
атын студеннарыттан, преподавателлэриттэн да, дьолго, ким да
хаайыллыбатах этэ. Г. П. Башарин кистээн Москвар көппүтэ, инньэ
гынан тыыннаах хаалбыта. Ол да гыннар репрессия тыҥааһыннаах
атмосферата
бүрүүкээбитэ.

Саха

государственнай

Биһигини

пединститутун

хаайбыттарын

кэнниттэн

үрдүнэн
студеннар

ортолоругар дьиксиниилээх ыар чуумпу сатыылаабыт. «Аны ким
уочаратай? Кими кэлэн илдьэ бараллар?» дэһэллэр эбит студеннар
кистээн. Тус-туһунан омуктарын дьэ өйдөөн, тула көрүнэр, ким да
кими да итэҕэйбэт кэмнэрэ тиийэн кэлбиттэр.
Эмиэ итиниэхэ майгылыыр быһыы-майгы букатын кэнники,—
1986 сыллааҕы айдаан кэнниттэн үөскээбитэ. Билиҥҥи тылынан
эттэххэ, «национальностар икки ардыларынааҕы тыҥааһыннаах
быһыы-майгы». Сөп буола-буола, соруйан хатыланар норуоттар икки
ардыларынааҕы сыһыаны итинник уустугурдарга туһаайыллыбыт
провокационнай дьайыылар кимнээҕинэн, туох сыаллаах, тоҕо
оҥоһуллаллара эбитэй? Мин билигин да ону сатаан өйдөөбөппүн.
Биһиги сууппут сабыылаах буолан, ким да билбэтинэн барбыта.
Интэриэһиргиир тустаах эрэ дьон истибиттэр. Пединститукка ол
кэмҥэ экзамен этэ: студеннар үгүстэрэ, экзамен туттара сылдьар
буолан,

билбэккэ

да

хаалбыттара.

Туоһуга

ыҥырыллыбыт

студеннартан ураты, биһиги сууппутугар аҕыйах киһи аан быыһынан,
түннүгүнэн быгыалаһар этилэр. Ол эрээри МГБ харабыллара кими да
чугаһаппатахтара. Дьонум билсэр кыргыттара эрэйдээхтэр биһиэхэ
передача

биэрэ

сатаабыттарын,

бэрдэрбэтэхтэрэ.

Биһигини

харабыллыыр эдэр нуучча младшай лейтенана кыргыттар биэрбит
суумкаларыттан лиис кумааҕы уонна харандаас тоһоҕоһун булан
ылан, буомбаны да булбуттааҕар ордук үөрбүтэ, былдьаан ылбыта.
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Мишалаах Афоня доҕор кыргыттарын кытта суут дьиэтин
ааныттан

«Черный

ворон»

массыынаҕа

эрэ

диэри

кэккэлэһэ

хаамсыбыттара. Мин, кыыһа суох киһи, олус тиэтэйэн дьоммуттан
кыргыттарын

үүртэлиир

младшай

лейтенаны

суолун

бүөлүү

бытааннык хааман, мэһэйдэһэ сатаабытым. «Твоим друзьям бабы
носят передачи. А ты... неужели ни одну бабу.., чтоб она носила тебе
передачу»

Березовскай

сидьиҥник

туоһулаһара.

Оттон

мин

буоллаҕына, «Аны доппуруоска ыҥыран эрэйдии сылдьыахтара»
диэн, Янам аатын кистиэхпинэн кистээбитим.
Биһиги сууппут бүтэрин кэтэһэн, хойутаан, нөҥүө күнүгэр
экзамен

туттарыахтаах

кумааҕыларын

барытын

дьон,

кыргыттар,

библиотекаҕа

конспектарын,

хаалларан,

хататан

кэбиспиттэр этэ. Инньэ гынан экзамеҥҥа туга да суох тиийбиттэрин,
хата, П. М. Корнилов экзамен туппут. Сирэйдэриттэн-харахтарыттан
сэрэйдэҕэ...
Оччотооҕу

юридическай

оскуола

үөрэнээччитэ,

билигин

биллиилээх суруйааччы И. Ф. Семенов, букатын тастыҥ киһи, биһиги
сууппут туһунан маннык кэпсиир:
«Пединститукка улахан түрүлүөн буолтун истэ олорорбут.
Оттон «Башарины бэйэтин партияттан, үлэтиттэн устубуттар»,
ардыгар «хаайыллыбыт үһү» диэн сурахтар иһиллэллэрэ.
Ол хаайыллыбыт үс киһиттэн мин Афанасий Федоровы билэр
этим. Оттон кини икки табаарыһын оччолорго билбэт этим.
Онтон сайын, бадаҕа, бэс ыйыгар этэ, «Башаринец- уолаттар:
Федоров, Иванов, Яковлев силиэстийэлэрэ бүппүт. Верховнай суут
холуобунай коллегията көрөр буолбут»,— диэн сураҕы истибиппит.
Сабыылаах суутунан. Урут биһигини, юрист-студеннары, ардыгар
сабыылаах суут процестарыгар сырытыннарар этилэр. Ол иһин. «Бу
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дьыала суутугар сырытыннарыахтара дуо?» диэн, завучпутуттан
Ольга Венедиктовна Ивановаттан ыйытан көрбүппүтүм, «Суох,
саараҥнаамаҥ»,— диэн чугаһаппатаҕа.
Суут буолар күнүтэр, ыраас баҕайы куйаас күн, мин эбиэт
кэнниттэн Орджоникидзе уулуссатыгар турар Верховнай суут
дьиэтигэр тиийбитим. Борук-сорук көрүдүөргэ аҕыйах билбэт
дьоннорум сылдьаллара.
Алын этээскэ суут мунньахтыыр саалата иһиттэн хатыылаах
этэ. Суут буола турара. Иһиллии сатаабытым да, дуоннааҕы
истибэтэҕим. Аан күлүүһүн хайаҕаһынан көрбүтум: судьуйалар үс
этилэр.

Түннүк

аннынан

прокурор

Мыреев

М.

Е.

олороро.

Председателлээччи судьуйаны — мин Кыхалов дии санаабытым. Ону
Кучин этэ дииллэр. Оттон адвокат көстүбэт этэ.
Үс сууттанааччы — А. И. Федоров, М. С. Иванов, В. С. Яковлев
баттахтара киччэччи кыргыллыбыт этэ. Афанасий Федоров олус
дьүдьэйбит, куччаабыт көрүҥнээҕэ. Үһүөн да кубаҕай этилэр. Суут
силиэстийэтэ бара турар этэ. Суут ааныгар биир туоһуну ыйыта
тураллара. Ол урут хам-түм көрөр киһим этэ: намыһах соҕус, хатыҥыр
киһи этэ. Кубаҕай, бадаҕа, көбүркүөт көстүүмнээҕэ. Ыарыһахтыы
хатаал көрүҥнээҕэ. Кинини кэлин сураһан билбитим Попов Роман
диэн эбит этэ. Туоһу Попов тугу саҥарара иһиллибэт этэ. Арай
сууттанааччы Михаил Иванов олус сытыытык-хотуутук туттан туран,
ачыкытын көннөро-көннөрө туоһуттан тугу эрэ ыйыталыыра. Арай:
«В наших теоретических разногласиях...» диэн тылларын быстахостох истэн хаалбытым.
Мин тугу да кыайан истиэ суох буолан, суут дьиэтиттэн тахсан
иһэн, тротуарга Бучугасова Маша (кэлин Афанасий Федоров кэргэнэ
буолбута) биир дьүөгэ кыыһыныын бэркэ санаарҕаабыт көрүҥнээх
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суукка кэлэн иһэллэрин көрбүтүм. Бучугасованы урут билэрим, кини
профсоюзтар дуобакка хамаанданан күрэхтэһиилэригэр учууталлар
союзтарын хамаандатыгар кыттара.
Бу үс студены сууттаабыт этилэр. Мин үөрэхпин бүтэрэн,
Булуҥҥа

киирэн

үс

сыл

үлэлээн

тахсан

баран:

«Башарин

дьыалатыгар» түбэспит үс студент хаайыыттан босхоломмуттар,
реабилитацияламмыттар» диэн исти- битим.
Биһиги ити юридическай оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан «культ
личности», «репрессия» диэн туохтарын, туох суолталаахтарын
адьаһын да билбэт этибит. Ол курдук, олох оччолорго олус ыар,
дьэбир хаппаҕынан хаппахтанан олороро».
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УОПСАЙ ТҮРМЭ
- Көҥүл — баҕа санаа.
Былыргы тюрк тылдьыта
- Свобода есть осознанная необходимость.
Марксистскай категория

- ҮҺҮӨН ТҮМСЭБИТ
- КАРЦЕР
- СВИДАНИЕ
- И. Н. СОРОКИН
- БАЛЕРИНА
- СМЕРТНИК
- ТӨРӨӨБҮТ ТЫЛ
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ҮҺҮӨН ТҮМСЭБИТ
СИЛИЭСТИЙЭ ТУҺУНАН КЭПСЭТЭБИТ
Кассационнай үҥсүүбүтүн бастаан Афоня Федоров бэс ыйын 9
күнүгэр, Миша Иванов — 10 күнүгэр, саамай кэнники мин — 11
чыыһылаҕа

туттарбыт

эбиппит.

Билигин

ааҕан

көрдөхпүнэ,

хайабытыттан даҕаны үксү мип суруйбуппун. МГБ ис түрмэтин
иһигэр кэтээн олорон суруйтарбыт дьон эгэ копия эҥин диэни
оҥотторуохтара
тэриллэрин

баар

сонно

суруйбуппутун

дуо,

тута

биэрбит
былдьаан

бэрэбиэркэлээн

ааҕан

кумааҕыларын,
ылбыттара.
баран

сурунар

Туох

(бука,

диэн

бэйэлэрин

сымыйанан соҥнообут буруйдарын түөрэҥнэтэр дакаастабыллары
көрбөтөхтөрө эбитэ буолуо) биһигини, дьэ, приговордара тахсыбыт
политическай хаайыылаахтары ыытар сирдэригэр — уопсай түрмэҕэ
утаарбыттара.
«От тюрьмы и сумы не зарекайся», «Раньше сядешь — раньше
выйдешь», «Входишь — широкие ворота, выходишь — узенькие
калитки» — хаайыы, түрмэ диэни сахаларга аҕалбыт нуучча норуотун
өһүн хоһооно. Көҥүл сахаларга урут хаайыы, түрмэ, острог, карцер
эҥин диэн суоҕа, ол туһунан өс хоһооно эмиэ айыллыбатах.
Якутскай куоракка хаайыылаахтары тутар сирдэрин острог
диэн

ааттыыллара

тыа

сахалара

уонна

киниттэн

былыр

былыргыттан улаханнык салла, куттана үөрэммиттэр этэ. Ол куттал,
бадаҕа, ыраахтааҕы воеводаларыттан ыла үөскээбит быһыылааҕа.
Куорат түрмэтэ киин уулуссалартан биирдэстэригэр Дзержинскэй
аатынан уулуссаҕа турара. Кини урут уһуктаах остуолба маһы
кэккэлэппит үрдүк олбуордаах буолара. Онно острог абааһыта
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үөлүллэн ытыыра үһү диэн кэпсииллэрэ кэнэн тыа дьоно. Кэнники
сайдыы буолан түрмэ олбуорун үрдүнэн хатыылаах боробулуоха
тардыллыбыта,

харабыллар

турар

үрдүк

вышкалардаах,

электрическэй лаампалардаах, сырдык прожектордаах этэ. Кини ыкса
таһыгар Ис Дьыала Министерствота баара. Уопсай түрмэ МГБ ис
түрмэтин курдук биллибэккэ-көстүбэккэ, киһи хараҕыттан саһан
турбатах, кини таһыттан да көрдөххө саллыылаах көрүҥнээҕэ.
«Манна киирэргэ баҕарымаҥ, ырааҕынан тумнуҥ» диир курдук.
Биһигини үһүөммүтүн «Хара Суор» («Черный ворон») диэн
норуот дэлэҕэ ааттаабатах массыыналарыгар угуталаан аҕалан, икки
этээстээх мас түрмэ бэрт үгүс камераларыттан биирдэстэригэр үөһээ
этээскэ хаайан чып гыннаран кэбиспиттэрэ. Мантан инньэ приговор
тахсыбыт,

уураах

ууруллубут

дьоно,

биһиги,

буруй-сэмэ

боруостуохтаахпыт — уон сыл устата хаайыллан, биэс сыл устата
бырааппыт быһыллан.
Сүүрбэ түөрт саастаах — сааһын муҥутуур өрөгөйүгэр сылдьар
адьас нормальнай сайдыылаах, үтүөкэн диэн настроение бөҕөлөөх,
туох даҕаны буруйу оҥорбутун букатын билбэт эдэр киһини көҥүл
босхо сырыттаҕына тутан ылан, эмискэ дьиикэй кыыл курдук, модьу
тимир эрэһиэҥкэлээх түннүктэрдээх, хатыылаах ааннаах хаайыыга
уган кэбиспиттэрэ — олус даҕаны олуона, айыллыбыт айылгыттан
тосту да туора этэ! Ол гынан баран, хайдах даҕаны халбарытыллыбат
чахчы, Российскай Советскай «Федеративнай Социалистическай
республика сокуонунан олохтоммут суол буолан биэрбитэ. Биһиги
түбэспит

балаһыанньабыт

киһи

сүрэҕинэн-быарынан

букатын

ылыммат, хайдах эрэ киһиэхэ олус бэккиһиэх, бэккиһээн баран
сонньуйуох санааны үөскэтэрэ. Эдэр сааһын айар-тутар үгэнигэр
сылдьар тоҥ маһы тосту тардар доруобай киһини түөрт сыл
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государствоны ороскуоттаан ылбыт идэтинэн үлэлэппэккэ, общество
туһатыгар тугу даҕаны туһаммакка хаайа сытыаран босхо аһаталлара
— мин оччотооҕу өйбөр-санаабар адьас баппат, букатын таһынан
тосту-туора быһыы этэ. Төһө даҕаны эрэйи, аччыктааһыны көрөн
улааттарбын, социальнай атаҕастабыл диэни эппинэн- хааммынан
саҥа билэн эрэр эдэр-эмньик киһиэхэ биһиги олохпут аан бастаан ыы
муннуга ыга анньан көрдөрбүт киһи кулгааҕар-хараҕар баппат олуона
быһыыларыттан бастакылара эбитэ буолуо.
«Человек есть существо, ко всему привыкающее» диэн турар
улуу Достоевскай «Мертвый дом» диэн нуучча хаатыргатын суруйбут
айымньытыгар. Ол чахчы. Киһи барахсан туохха барытыгар олус
түргэнник үөрэнэр буолар эбит. Ордук эдэр эрдэххэ. Бастакы соһумар
алдьархайдар ааһаннар мин эмиэ түбэспит балаһыанньабар үөрэнэ
быһыытыйан испитим. Өскөтүн тулабар баарга соччо итэҕэйбэт,
күлүү-элэк гынар икки ардынан сыһыаннаһыыбын бороҕодуйуунан
ааҕынар эбит буоллахха.
Үгүс киһи күүгээнинэн ньиргийэн олорор, модьу тимир
эрэһиэҥкэлэрдээх,

таһырдьаны

көрбөтүннэр

диэн

известканан

биһиллибит улахан түннүктэрдээх уопсай түрмэ барахсан букатын
атыи сир этэ. Киһи кутун-сүрүн, дууһатын ыга баттыыр туох да
көстүбэт кыараҕас түптүрдээх түннүктэрдээх, сибигинэһэн эрэ
кэпсэтиннэрэр МГБ ис түрмэтигэр холоотоххо, камералардыын
киэҥэ, салгынныын ырааһа, түннүктэрдиин сырдыга — биһиги иин
иһиттэн көҥүлгэ тахсыбыт курдук санаммыппыт.
Аан бастаан уопсай түрмэ харахха быраҕыллара — дьон көннөрү
саҥалара-кэпсэтиилэрэ

улахана,

камера

иһигэр

туттунуулара-

хаптыныылара көҥүлэ биһигини сөхтөрбүтэ. Хас эмэ ый сибигинэһэн
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кэпсэппит, МГБ следователлэрин маатыратыттан атын киһилии
саҥаны истибэтэх дьон, биһиги, үөһэ тыына түспүппүт.
Камерабытыгар уонча буолбуппут: биһиги үс— Федоров Афоня,
Иванов Миша уонна мин, курбачыйбыт уһун, сытыы-хотуу, кубаҕай,
бааһынайдыы

хааннаах

олус

улахан

саҥалаах

уол

(кэнники

билсибиппит Аллайыахаттан түбэспит Слепцов Коля) уонна биэс-алта
нуучча дьоно. Олортон биирдэстэрэ икки хараҕа суох киһи. Бука бары,
ол хараҕа суох нууччалыын, политическайдар — 58 ыстатыйанан
түбэспиттэр. Хаайыылаахтар быһаччы ааттааһыннарыыан «айаҕа
суохтар» — «болтуннар». Кэнники санаатахха, уголовниктарга,
уркаларга түбэспэтэхпит, көннөрү дьонтон атын туох да ураты иҥэдьаҥа суох, бэйэбит курдук дьоҥҥо түбэспиппит биһиги дьолбутбааппыт, хаайыыга этэҥҥэ сылдьыыбыт бастакы хардыыта эбит.
Ис түрмэҕэ сытан Кривальцевич Николай камераҕа бастаан
киирдэххинэ атаҕыҥ анныгар соттор быраҕан биэрэллэр үһү диэн
кэпсээбитэ. Ону киһилии тумнубакка, атаххын соттон баран, киэр
тэбиэхтээх үһүгүн. Инньэ гымматаххына уркалар мөлтөх фраергын
билэн хайа талбыт атаҕастыахтаахтар. Оттон бэйэлэрин курдук
тутуннаххына,

сөбүлээн

үчүгэйдик

сыһыаннаһаллар

үһү

диэн

сүбэлээбитэ.
Мин

уопсай

түрмэ

камератыгар

бастаан

киирэрбэр

ол

Кривальцевич кэпсээнин өйдөөбүтүм. Ол гынан баран, ба- рыта
чыҥха атыннык тахсыбыта: ким даҕаны биһиги атахпыт анныгар
сотторун быраҕан биэрэр киһи көстүбэтэҕэ, оннук да санаалаах киһи
биллибэт этэ.
Иванов Мишабыт ис түрмэҕэ сытан, киһи бэрдэ диэн, билсибит
кыргыттарыттан передача ылар буолан, куул кэриҥэ суухара хатаран
муспут, онтукатын соһон кэлбитэ. Кини, бадаҕа, уон сылга уурбут
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буруйдарын чахчы чиэһинэйдик боруостуурга санаммыт көрүҥнээҕэ.
Оттон Афоня биһиэхэ туохпут да суоҕа. Үһүөн бииргэ түбэспит дьон
көрсүбүт

үөрүүбүтүгэр

Миша

суухаратын

кирэн

хачыгырата-

хачыгырата кэпсэппитинэн барбыппыт. Биллэн турар, бастаан МГБ
следователлэрэ хайдах муҥнаабыттарын-сордообуттарын туһунан
кэпсэппиппит.
—

Хайдах даҕаны киһи кырдьыгынап этэрин истэ барбат дьон

эбит, наар буруйдуур эрэ санаалаахтар,— диэн саҕалаабыта Афоня,
дьүдьэйэн өссө синньээбит кубаҕай сирэйигэр хап-хара харахтара
кылахаччыйа-кылахаччыйа.— Ол иһин мин ыксаан тугу эппиттэригэр
барытыгар илии баттаан истим.

Онтукабыттан суукка кэлэн

аккаастанар санаалааҕым.
—

Илии баттаан баран хайдах аккаастаныаҥый? — Иванов Миша

утарбыта.
—

Күүстэринэн

билиннэрдэхтэрэ,

күүстэринэн

илии

баттаттахтара.
—

Оттон мин эппиппин мэлдьэспэтэҕим.

Ол гынан баран,

следователгэ өстөөхтүү санаан оннук эппэтэҕим диибин. Филиппов
следователь ону туох да иһин ылыммат, өстөөх буолан соруйан
агитациялаабыккын диэн кэлиилии кэбэр,— диэн мин дьоммор
кэпсээбитим.— Протоколга наар буруйдуур эрэ гына бэйэтин
туһатыгар суруйар.
Атын дьон истибэттэрин курдук гына биһиги көрсүһүү омуна
ааһыар диэри бэрт өр хардарыта тугу билбиппитин-көрбүппүтүн
үллэстибиппит. Афонябыт доруобуйата мөлтөөбүтүн Миша биһикки
билбиппит. Афоня бэйэтин буруйдааҕынан ончу ааҕыммат этэ.
Доруобуйата олус мөлтөөн, күнэ хараараары гынан, следователь туох
дииригэр барытыгар илии баттыырга күһэллибит. Кини суукка кэлэн
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онтон кыккыраччы аккаастаммыта. Афоня тактиката, бадаҕа, саамай
сөптөөх быһыылааҕа. Прокурор Мыреев тоҕо эрэ киниэхэ сэттэ сылы
биэрэргэ көрдөспүтэ. Ол гынан баран, оччотооҕуга 58 ыстатыйанан
буруйдаммыт дьоҥҥо уонтан итэҕэс сылы биэрбэттэрэ. Прокурор
тылын минньпппитэ эбитэ дуу... Оттон мин буруйа суохпар Афоня
курдук чахчы эрэнэрим. Киниттэн атыным дууһам түгэҕэр сууту
даҕаны, прокурору даҕаны, адвокаты даҕаны итэҕэйбэт, кинилэр МГБ
тылыттан тахсыахтара дии санаабат этим. Суут көннөрү фарс эрэ
буоларын өйдүүрүм.

Бадаҕа, чыкаалар,

гупуулар,

энкэбэдэлэр,

энгэбэлэр норуокка иҥэрбит кутталлара билбэппинэн сүрэхпэр
бөҕөтүк уйа туттубут быһыылааҕа.
Ордук ыар эрэйи Иванов Миша көрсүбүтэ кини тас да
көрүҥүттэн тута биллэрэ. Мишаны түөрт ый МГБ түрмэтигэр
сордообуттара. Березовскай, Немлихер, министр Речкалов бэйэтэ
эмиэ доппуруостаабыттара. Миша урукку студент саҕанааҕытын
курдук

буолбатах,

улаханнык

уларыйбыт

этэ.

Мин

кинини

ньиэрбэтигэр оҕустарбыт дии санаабытым: илиитэ салҕалыыр,
туттара-хаптара быһымах, майгыта-сигилитэ быһыттаҕас буолбут
этэ. Мишаны түүннэри-күннэри биири дьаҥсайан «Эн дьайыыларыҥ
Советскай былааска буортулаах, онон чахчы буруйу оҥостунуу
буолар» диэн өйүгэр-сүрэҕэр иҥэрбиттэр, киһибит уларыйбыт,
бэйэтин дьиҥнээх буруйдаахпын диэн саныырга тириэрпиттэр дии
санаабытым.
Кэнники ырыта санаан көрдөххө, Миша бэйэтин буруйдааҕынан
билиниитигэр

туох

коммунистическай
коммунистар

даҕаны
партия

төһөҕө

киһи

муодаргыаҕа

чилиэнэ

даҕаны

биһиги

этэ.

суоҕа.

Хаайыыга

буруйбут

Кини

түбэспит

суох,

алҕаска

олортулар, сотору таһаарыахтара дииллэр эбит. Ол иһин сорохтор
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кинилэри

хаайбыт

дьоҥҥо

көмөлөһө,

илии-атах

буола,

чиэһинэйдэрин, партияҕа бэриниилээхтэрин көрдөрөн албыннаһа
сатыылларын туһунан үгүстүк араас ахтыыларга, мемуардарга
суруллар. Табыллыбыт түбэлтэҕэ хаайыыга сылдьалларыгар улахан
чэпчэтиигэ түбэһиэхтэрин, дэҥ курдук тахсыахтарын даҕаны сөп
эбит.

Ити

барыта

коммунистическай

идеология

уонна

кини

пенитенциарнай систематын алтыһыыларыттан тахсар хаһан даҕаны
көстүбэтэх

дьикти

сыһыаннар

этэ.

Биһиги

Мишабытынааҕар

буолуохтары киһи аатыттан ааһа үлтү мэлийбит, ээхтэрин этиппит
тэрилтэ буоллаҕа...
Букатын эдэр сааһыттан учуутал буолбут, үөрэтэр оҕолорун
үрүҥү үрүҥ, хараны хара диэн үөрэппит, кырдьык уонна сымыйа,
үчүгэй уонна куһаҕан диэннэри туох баарынан бэйэтэ эмиэ ылына
үөрэммит

оҕочоос

учуутал-

сүрүн-кутун

МГБ

следователлэрэ

тоһуталлара кинилэргэ — бу сыттаҕа дии. Бүтүн аан дойдуга
адаҕыйан турар коммунистическай системаны, күн-Сталины, МГБ-ны,
Коммунистическай партияны утары барда диэһин киниэхэ, кытарар
кыһыл коммунист киһиэхэ, олус улахан ыар суол буолуохтааҕа
сэрэйиллэр. Онуоха эбии өскөтүн киһи бэйэтин буруйдааҕынан
ааҕынар

эбит

буоллаҕына,

срогун

боруостууругар

чэпчэки

буолуохтааҕа.
Өй-санаа кулуттуйуута, өйү-санааны бохсуу баар эбээт саамай
куһаҕан бу Орто Аан Ийэ дойдуга! Кини физическэй өттүнэн кулут
буолуутааҕар өссө куһаҕан, өссө ынырык!
Коммунистическай режим дойдуну онуоха тириэрдибитэ. А.
Волков «Изумруд куорат аптааҕа» диэн кинигэтигэр боростуой
өстүөкүлэ таас изумруд буолан көстөр гына Гудвин диэн баһылык,
аптаах киһи, дьонугар күөх ачыкы кэтэрдэрэ. Коммунистическай
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идеология эмиэ оннук этэ — ханна да быктарбакка таттарыллыбыт
сиринэн, хас эмэ хос хатыылаах боробулуоханан төгүрүтүллүбүт сиргэ
— ССРС-ка хаайталаан олорон хараны үрүҥ, сымыйаны кырдьык
дэтэрэ. Быстар дьадаҥытык олорон байылыат олоххо кэллибит
диирбит, күн көҥүлүн көрбөккө олорон көҥүлү туттубут диирбит,
партийнай номенклатура аҥардастыы айбардыыр кэмигэр олорон
бары

тэҥ

бырааптанныбыт

диирбит.

Коммунистар

кэтэппит

оруосабай ачыкыларын устар сатаммат этэ. Онтон босхолонуу
тулаҕын кырдьыксыт киһи хараҕынан көрүү, биллэн турар, норуокка
даҕаны, ону итэҕэйбит биирдиилээн даҕаны дьоҥҥо ыарыылаах
буолара дьэҥкэ этэ.
Афоня биһикки Мишаны кытары сөпсөспөтөхпүт: бэйэбит
даҕаны

ситэ-хото

сыыһатын

өйдөөбөтөрбүт

социалистическай

эппитинэн-хааммытыпан

-система

сабаҕалаабыппыт

уонна

оччолорго бэйэбит даҕаны билбэтэрбит олус кутталлаах өйдөөһүн
аанын сэгэппит этибит. Инники түһэн эттэххэ, Иванов Миша кэлин
эмиэ биһиэхэ холбоспута уонна бэйэтин толлугаһа суох характерын
быһыытынан биһигиннээҕэр быдан инники түһэн, биһигиннээҕэр
быдан күүскэ коммунистар тоталитарнай режимнэрин утары харса
суох охсуспута.
КОЛЯ СЛЕПЦОВ
Слепцов

Коля

камерабытыгар

төттөрү-таары

хааман

чиккэҥэлии сылдьан ыллаан доргутара, кини бэттээхэй ырыаһыт
эбит этэ. Түрмэҕэ киирэн блатнойдар ырыаларыгар үөрэнэ охсубута.
Как никогда весной на волю хочется
И сердце просится в простор полей...
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эбэтэр:
Гвоздики алые, багряно пряные
Вздыхая вечером дарила мне ты.
А ночыо снились сны небывалые —
Мне снились алые цветы, цветы....
Камера иһинээҕилэргэ барыбытыгар Коля хаһаайын курдук
туттан барбыта. Улахан куоластаах, сытыы-хотуу, турбут-олорбут
блатнойга маарынныыр уолу биһигини кытта олорор нууччаларбыт,
көҥүлгэ эрдээҕилэрин букатын даҕаны ыһыктыбатах, оннооҕуттан
туох да атыннык туттубат дьон, истибэтигэр «саха урката» диэн
истэригэр киллэрбэккэ толло көрөллөрө. Мин даҕаны эмиэ хаайыыга
киирээт, киһи быһыытын-сиэрин умнаары гынар Коляны соччо
сөбүлүү көрбөтөҕүм да, тугу даҕаны саҥарбатаҕым. Аллайыаха
кыргыттарын судураайдаары гынар нуучча саллааттарын утары
көрөн охсуһарын иһин хулиганнааһыны политическай дьыала гынан
дарбатан, үс сыл оннугар уон сылы биэрбит киһилэрэ Коля даҕаны
нууччалары олус таптаабат быһыылааҕа. Оннук сыһыанын биһиэхэ
эмиэ көһөрүөн баҕартаан ылара. Ол гынан баран, сотору тохтообута.
Ол манныктан буолбута.
Коля Слепцов хачааскы, кыра Афоняны букатын сэнээбитэ.
Хатыҥыр Мишаны даҕаны эмиэ тиэрдэ сыаналаабатаҕа. Коля, бадаҕа,
тутуһан көрүөххэ сөптөөх уол бу быһыылаах диэн наар бара-кэлэ
миигин

тыытан

көрөр

идэлэммитэ.

Доп-доруобай,

муҥутуур

өрөгөйүгэр сылдьар киһи кып-кыараҕас камераҕа хаайтарбыта туох
аанньа буолуой?! Мин бастаан дьукаах нууччалары дьулаппытын
сөбүлүү, өссө кыратык киэн тутта көрбүтүм баара. Онтон киһим
аспытын кини илиитинэн үллэрэн, сотторбутугар сыыҥын соттон,
биһиэхэ

тойон

курдук

туттан-хаптан

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

барбытыгар

143

санаам

уларыйбыта. Хаайыы да буоллар күөмчүлэнэр абалаах, өссө буолан
баран бэйэ киһититтэн.
Педучилищеҕа үөрэнэ сылдьан мин Протопопов Степа диэн
Хатылы уолунаан тустан, биһиэхэ, тэҥнэһэр киһи суоҕа. Киһим
атаҕынан бастыҥ, сымсаҕай этэ. Ол эрээри тустууга миигиттэн
дьулахаччыйара. Оо, оччолорго эр киһилии күүс саҥа киирэн
эрдэҕинэ,

олус

даҕаны

хамсаныаҕы-имсэниэҕи

баҕарыллара!

Училище оҕото барыта сыынгалаан, олордохпутуна нэһиилэ көнөн
турарбыт

—

тобуктарбыт

сүһүөхтэрэ

киһи

тулуйбат

гына

ыалдьаллара. Ону ол диэбэккэ, саҥа ситэн-сайдан эрэр эт-хаан
айылгыта барахсан син биир сүүрүөҕүн-көтүөҕүн баҕарара. Ыарахан
американскай бачыыҥканы нэһиилэ да соһо сырыттарбыт, өсөһөөсөһө кылыйса, куобахтыы оонньуурбут. Мин этим-хааным тэнийиэр
диэри үҥкүрүйэ сытан илиибинэн-атахпынан эрийсиэхпин, эппинхааммын имитэн араастаан хамсаныахпын баҕарарым. Ол кэмҥэ
билиҥҥи спортивнай оонньуулар бааллара эбит буоллар даа...
Ол гынан баран, Чурапчы педучилищетыгар военрукпут М. Г.
Беляев

салалтатынан

гимнастиканан

дьарыктанарбыт.

Чулуу

гимнаст Михаил Георгиевич биһигини олус бэркэ эрчийбитэ: биһиги
син балачча ситиһиилэммиппит. Холобур, мин «улахан эргиир»
биитэр оччотооҕуга биһиги көннөру ааттыырбытынан «солнцены»
холкутук оҥорорго үөрэммитим.
Пединститукка киирэн үөрэниибэр эт-хаан сайдыытын бастакы
үлүһүйүүтэ ааспыта быһыылааҕа: хара күүһү хайдах эрэ соччо
ахсарбат, өй-санаа күүһүгэр тириэрпэт өйдөбүл олохсуйбута. Күлүү
гынан «сила есть, ума не надо» диир курдук физическэй күүһү
кэнники тутар санаа кыайбыта, мин наука аартыгын ордорбутум.
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Коля Слепцов миигиттэн уонча сантиметр үрдүк — миэтэрэ
аҕыс уоннаах уһун уол камерабыт иһигэр күүһүргээһинэ, күүһүнэн
киэптээһинэ миэхэ урукку училище саҕанааҕыбын уһугуннарбыта.
Биирдэ Коля ааһан истэхпинэ соруйан үтүрүйбүтүгэр, биһиги хапсан
ылбыппыт. Камера иһигэр ыгыта тардыллыбыт «хоруоптар» диэн
ааттыыр халыҥ мас былаахыларынан ханнык да бэйэлээх эр бэрдэ
алдьаппат гына тигэн оҥоһуллубут, кырдьык даҕаны хоруоптарга
маарынныыр дьааһыктыҥы ороннорбут икки ардыларыгар, бэрт
кыараҕас сиргэ, тустуу (тустуу диэн буолуо дуо, ыбылыта тутуһуу,
хам баттаһыы, баччыктаһыы) алдьархайдааҕа саҕаламмыта. Бадаҕа,
ол онтон бу дойдуга, хаайыыга, дьонтон атаҕастаммат буолуу
тутулуктанара. Инньэ гынан харыс суох буолбута.
Коля илиитэ — атаҕа уһун, киниэхэ барыстаах этэ. Ол эрээри
мин киниттэн намыһах буолан ордук тирэхтээҕим уонна эрчиллибит
эттээх-сииннээх

этим.

Бэрт

өр

силигирэтиһэн

баран,

Коля

сабырыттарбыта: миигин кыайан хам баттаабатаҕа, аҕылаабыта,
сылайбыта. Мин кинини сиһиттэн хам ылан, хаста даҕаны охтортоон
ылбытым.
— Коля, аны биһиэхэ, сахаларга, киэбирбэт буол! — диэбитим
мин бүппүппүтүгэр. Киһим саҥарбатаҕа.
Онтон ыла кини биһигини сэниирдии туттарын уураппыта.
Коля

Слепцов

атаҕастаабытын
куттаналлара.

колонияҕа

да

көрбөтөҕүм.
Сотору

сылдьан
Оттон

кинини

биир

атын

маҥнайгы

даҕаны

омуктар

Коляттан

колонияҕа

атаарбыттара.
АФОНЯНЫ ФИЛОСОФИЯҔА ҮӨРЭТЭБИН
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этапка

Түрмэ усулуобуйатыгар үөрэнэ охсубут эдэр дьон, биһиги,
аччыктаан барыах эбиппит. Хата, ону Миша суухарата абыраабыта.
Хантан өй ылбыта эбитэ буолла, биитэр чахчы уон сылы олорон
срогун боруостуурга санаммыта эбитэ дуу? Студент майгытынсигилитин илдьэ сылдьар элэккэй уол суухаратын камера иһин дьоно
бары сииллэрэ. Ордук олус көтөхтөрбүт, ырбыт, дьүдьэйбит уһун
кубаҕай белорус уола Новик Тимофей абыраммыта. Атын белорустар
курдук кини өйө суоҕа, көҥүлгэ харчы өлөрбөтөх быһыылааҕа,
передача ылбат этэ. Түрмэ балаандата уонна хара килиэбэ доруобай
уолга туох дуоннаах аһылык буолуоҕай? Кини Миша суухаратын үгүс
өттүн сиэн, сотору килэриччи анньан букатын атын киһи буола
түспүтэ. Ону кытары майгыта-сигилитэ уларыйбыта...
Белорустар, уонча сыл сэрии, хаайыы, сыылка ыарын тулуйбут
дьон, кырдьаҕас өттүлэрэ бааһынайдардыы киитэрэй, ол эрээри өс
киирбэх этилэр. «Себе на уме» диэччилэр оннук дьону нууччалар.
Оттон Тима Новик, эдэр, саҥа социалистическай формация киһитэ,
кинилэртэн арыый атын быһыылааҕа. Биһиги Мишабыт «кыралаан
өйүнэн тиийиммэт дуу?» диэн уорбалыыра.
Тима суухара сиэн тоттоҕуна хараҕын иччитэ суох мээнэнэн
көрөн олорор түбэлтэлэрэ үгүс буолара. Оччоҕо кини айахха угартан
атыҥҥа туохха даҕаны наадыйбат, туох даҕаны санаа-оноо баттаабат
ханнык эрэ харамайыгар кубулуйан ылара. Мин ону көрдөхпүнэ, аны
уон сылынан срокпун бүтэриибэр эмиэ ити курдук буолуох сорум дуу
диэн этим тардан ылара. Суох, суох итинник эрэ буолумуум... Ол
санааны киэр кыйдыы сатыырым.
Ол курдук инники өттүгэр туох даҕаны үчүгэй күүтүүтэ суох, ол
гынан баран, эдэр буолан санаа соччо түспэккэ, хонуктар, түрмэ
хонуктара, устан испиттэрэ.

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

146

Оскуолаҕа

—

интернакка,

институкка

—

студенческай

уопсайдарга — Советскай былаас дьону биир өҥнүүр-дьүһүннүүр,
биир маассаҕа кубулутар тэрилтэлэрин барбыт буолан биһиги үгүс
дьонноох

камера даҕаны усулуобуйатын олус

ыарырҕаппакка

ылынан, кэми аһаран испиппит.
Үһүөн бииргэ күннээн олоруубут уһаабатаҕа: биир күн Мишаны
«Собирайся

с

вещами!»

диэбиттэрэ

уонна

ханна

эрэ

илдьэ

барбыттара. Куустуһан, уураһан арахсыбыппыт. Афоня биһикки
иккиэн хаалан баран таайа сатаабыппыт, үчүгэй өттүн талан, баҕар,
дьыалабыт көтүллээри гыммыта буолуо, хаттаан силиэстийэҕэ
иттэхтэрэ

дэһэн

күлүкпүтүгэр

имнэммиппит.

Хаайыыга

киһи

кыракый да буоллар сымыйа эрэлинэн олорор.
Камераҕа тугу да гынар кыаҕыҥ суоҕа, баһы кырбааһын диэн
чахчыта манна баара. Афоня, суруйар кыдьыкка ылларбыт киһи,
кумааҕы, харандаас суох буолан төһөлөөх тыына-быара хаайтарбыта
буолла? Оттон мин туох даҕаны ааҕарым, үөрэтэрим суох буолан,
аччыктыырдааҕар ордук эрэйдэнэрим.
Мин сэрии, сут сылларыгар Кытаанах оскуолатын интернатыгар
олорон тыыннаах хаалбытым. Оо, онно тоҥор, аччыктыыр да этибит!
Интернат оҕолоро таракаан курдук биир халааҥка оһохпутун тула
туран онно сыста сыстабыт наар ас туһунан кэпсэтэрбит: сэрии
иннинэ хайдах дьоммут арыылаах алаадьы, сыалаах эт сииллэрин
туһунан. Мин оччолорго ол киһи иҥсэтин көбүтэр, сыҥааҕын уутун
сүүрдэр кэпсэтиилэртэн быыһанар биир албастаах этим. Ол — уусуран кинигэни ааҕыы этэ. Оччотооҕуга төһөлөөх таттаран туран
Виктор Гюго «Отверженные» диэн кинигэтин таптаан аахтым этэй?!
Бастаан

мин

нууччалыы

кинигэлэри

ааҕары

«Арабтар

остуоруйаларыттан» саҕалаабытым. Туохтан эбитэ буолла, кытыы
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сир Кытаанах оскуолатын библиотеката олус баай этэ. Тоталитарнай
режим өрөгөйүн саҕана ол кинигэлэри үгүс өттүн буортулаах диэннэр
суох оҥорбуттар.
Ааҕар дьаллыкка кыра эрдэхпиттэн ылларбыт киһи, мин, эмиэ
олус муунтуйарым.
Хаайыллыам аҕай иннинэ «Историческай материализм» диэн
предмеккэ

экзамен

туттарбытым.

Биһиэхэ

«Диалектическай

материализмы» И. М. Романов үөрэппитэ. Миигин философскай
өйдөөх диэн биирдэ хайҕаан улаханнык санаабын көтөхпүттээҕэ.
Оттон «Историческай материализмы» С. С. Сюльскай, уруккута үөрэх
министринэн үлэлээн баран уурайбыт киһи үөрэппитэ. Кини
миигиттэн экзамен туппута уонна тоҕо эрэ «үс» сыананы туруорбута.
Башарин

диэки

диэн

сөбүлүү

көрбөтөҕө

дуу?

Хаайыллаары

сылдьарбын билэрэ эбитэ дуу? Оттон мин экзамеҥҥа олус бэркэ
бэлэмнэммитим, үчүгэйдик биллим дии саныырым. Уопсайынан
даҕаны институту бүтэрээри сылдьан, «последний разгон перед
финишем» диэн лозуннааҕым, харса суох ааҕарым, үөрэтэрим. Курсум
да оҕолоро «үһү» ыллым диэбиппэр итэҕэйбэккэ, зачеткабын ылан
көрбүттэрэ. Оттон мин Сюльскайы букатын даҕаны билбэт киһим этэ.
Хатааллаах сирэйдээх, күөкэгэр кус курдук уһун моойдоох, улахан
киһини «Эһиэхэ аахпыт биллиилээх философ оннугар букатын
биллибэт киһи, мин мантан ыла философияҕа ааҕыам...» диэн
кэмчиэрийбитэ буолан курсун саҕалаабытын өйдүүбүн.
Биирдэ Афонялыын кэпсэтиибитигэр Сюльскай баттаан миэхэ
«үһү» туруорбутун туһунан үҥсэргээбиппин истэн баран, тугу да
гынара суох буолан киһим «Миигин философияҕа үөрэт» диэн хаайан
турбута. «Мин көҥүлгэ, кырдьыга, суруйарбыттан ордон соччо тугу да
аахпатах киһибин» — диэн өссө бэйэтин түһэриннэ. «Чэ, сөп. Фи-
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лософияҕа «үһү» ылбыт киһи, бука, онтон ордук билиини биэрбэтим
чахчы. Онуоха сөбүлэһэр буоллаххына»,— диибин Сюльскайтан
баттаммытым диэн санаам ситэ-хото ааспатах киһи мин. «Үскэ»
даҕаны билии миэхэ билигин додо курдук сөп». Инньэ гынан
камераҕа сытан Афоняҕа мин марксизм-ленинизм философиятыгар
тугу билэрбин кэпсээбитим.
Биһиги

студеннар

диалектическай,

историческай

материализмнары, кинилэр категорияларын, кылаастары Ленин
быһаарыытын, Маркс формацияларын биэс көрүҥнэрин, Сталин
биэрбит нация түөрт бэлиэлэрин курдук өйдөбүллэри өйбүтүгэр
кытаанахтык хатаабыппыт. Үгүс сыллаах олус кичэйэн үөрэтии
түмүгэр

сорохтор

партия

историятын

үһүс

главатыгар

баар

диалектическай уонна историческай материализм туһунан киллэһиги
нойосуус билбиттэрэ. Мин биир оннук уолу сирэй билэрим. Ол иһин
мин оччолорго Афоняны марксистскай философияҕа туох даҕаны
конспега,

кинигэтэ

суох

өйбүттэн

үөрэтиим

ханнык

даҕаны

киһиргээһин буолбатах.
Ол гынан баран, кэнники санаан көрдөххө, биһигини «научнай
социализм» диэн ааттаан үөрэппит үөрэхтэрэ ханнык даҕаны научнай
буолуон сөбө суох, кини бэйэтин төрдүттэн сымыйа үөрэх эбит...
Афоня мин кэпсээбит ол үөрэхпиттэн төһөнү туһанаахтаабыт үһүө.
КАРЦЕР
ХАРАҔА СУОХ КУОЛУҺУТ
Биһигини, 58 ыстатыйалаахтар камераларыгар олорооччулары,
МГБ следователлэрэ «төннүбүт төрүөхтэр», «социализм дьыалатын
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таҥнарыахсыттар»,

«норуот

өстөөхтөрө»,

«националистар»,

«контрреволюционердар» эҥин диэн быстар мөкү тылларынан төһө
да үөхпүттэрин иһин, киһилии майгы-сигили быһыытынан туох
даҕаны биллэр-көстөр итэһэҕэ суох көннөрү нормальнай дьон этибит.
Хаайыыга киирдим диэн буойар-хаайар сиэр-майгы хааччаҕыттан
аккаастанар отуордара алдьаммыт дьон суохтара. Бэйэ-бэйэбитигэр
биһиги көҥүлгэ бииргэ гостиница нүөмэригэр олорор курдук
убаастабыллаахтык сыһыаннаһарбыт. Хараҕа суох антисоветчикпыт
сүрдээх куолуһут, түбэлтэ эрэ көһүннэр хообурҕаабытынан барар
киһи буолан биэрбитэ. Кини олох уонна дьон туһунан судургу соҕус
толкуйун сэрэнэн кистии соруммакка таһыгар таһаарарын биһиги
үгүстүк

истэрбит.

Сороҕор

ханна

баарбытын

умна

охсон,

куолубутунан мөккүһэн да барарбыт. Ол мөккүөрдэргэ үксүгэр үһүөн
көмөлөөн хараҕа суох контрреволюционертан социализм сырдык
идеяларын көмүскүүрбүт. Онно арай Слепцов Коля кыттыспат этэ.
Кини политиканы букатын даҕаны интэриэһиргээбэтэ.
Хараҕа

суох

биһигини

хараҕа

суохтар

алфавиттарыгар

үөрэппитэ, тэһитэ анньан точкаларынан суруйарга. Шмонтан кичэйэн
кистиир хантан эрэ булбут быыкайкаан харандааспыт төрдүгэһинэн
миигин тутан илдьэ баралларыгар МГБ опера Блейдер оҥорбут
ньэҥньиирин боротокуолун копиятыгар оччотооҕуга суруйбут хараҕа
суохтар алфавиттарын билигин көрө-көрөбүн, билиэҕи-көрүөҕү
баҕарыы

кыыма

миигиттэн

адьас

арахсыбатаҕыттан

олус

бэккиһиибин.
Хараҕа суохпут биирдэ еврейдэри үөҕэн турда. Мин хаайыыга
сылдьан

нууччалар

еврейдэр

тустарынан

кэпсиир

олус

үгүс

анекдоттарын истибитим. Билигин даҕаны туох баар олохпут
куһаҕанын барытын еврейдэргэ түһэрэри, кинилэртэн тахсыбытын
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курдук саҥаны истэбин. Ол кэпсэллэри адьас итэҕэйбэппин уонна
иһиттэхпинэ, еврей да буолбатарбын, көмүскэһэр идэлээхпин. Мин
санаабар, еврейдэри холуннарыы, буолан баран аан дойдуга биир
саамай

эрэйдээх-буруйдаах

историялаах,

саамай

муударай

норуоттартан биирдэстэрин түһэрэ сатааһын, дьон киэнэ өй-санаа
өттүнэн хаалбыт араҥатыттан тахсар. Оннук санааттан атын
норуоттары абааһы көрүү сиэмэта ыһыллар, фашизм араскыта үүнэр.
Биирдэ хараҕа суохпут ботугуруу-ботугуруу төттөрү- таары
хаамыталыыр идэлэннэ. Онтон, арай, туох эрэ саҥаны арыбыт
өрөгөйдөөх куолаһынан дакылааттаата:
—

Я наконец-то расшифровал Немлихера!
Туох эрэ улахан суолталааҕы этэрин истээри бары чөрбөс

гынабыт.
—

Что? Что?

—

Что ты сказал? — дэһии буолла.

—

Немлихер означает: нем — немецкий, лих — лиходей, е-..., р -

русских!
- Ха-ха! — Бары күлүстүбүт — МГБ следственнэй отделын
начальнигын көмүскэһэр киһи көстүбэтэ. Арай ким эрэ биһигини
барыбытын сордообут киһиттэн ситиһэ сатыырбытын тохтото түстэ:
—

Немлихер немец буолбатах, еврей эбээт!
Чочумча мунаара түстүбүт. Онтон өссө иккис киһи:

—

Березовскай эмиэ нуучча буолбатах, еврей,— диэн эбэн биэрдэ.
Следственнэй

отдел

начальнигын

көмөлөһөөччүтэ

эмиэ

нууччаҕа маарыннаабат этэ.
—

Бары еврейдэр... Иудалар...

—

Ол гынан баран Березовскай тыла наар: «Мы, славяне,—

великий народ!» диэн ээ,— диибин мин.
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—

Да он «великий славянин»,— Афоня миигин бигэргэтэр.—

Немлихери даҕаны нуучча диэбэтэххинэ өһүргэнэр киһи буолуо.
Камера иһинээҕилэр нууччалыын, сахалыын, белорустуун, МГБ
следователлэриттэн тэҥҥэ үөҕүллүбүт-мөҥүллүбүт дьон, санаабыт
биир буолан таҕыста.
—

Билэҕит

дуо,

Октябрьскай

революцияны

еврейдэр

оҥорбуттара,— хараҕа суох философпыт өссө ааһа түстэ. Биһиэхэ
үөрэппит историческай чахчыны ити курдук толоостук балыйыыны
мин, историк киһи, тулуйбатым:
—

Кэбис, оннук буолбатах. Революцияны оҥорбут Ленин, Сталин

ханнык даҕаны еврей буолбатахтар.
—

Суох, революцияны Троцкай, Зиновьев, Каменек, Антонов-

Овсеенко,

Урицкай,

Луначарскай

онтон

да

атын

еврейдэр

оҥорбуттара. Ленин даҕаны еврей хааннаах.
—

Сымыйа,—

Афоня

улуу

генийгэ

күлүк

түһэттэрэн

олус

өһүргэннэ.— Хата, азиат хааннаах дииллэр.
—

Саатар Сталин еврей хаана суох ини,— мин эпсэбин, биһиги

хараҕа суоҕу көмөлүүбүт. Ол да гыннар хараҕа суоҕу бэриннэрэр
уустук этэ.
—

Ленин ийэтинэн еврей хааннаах. Оттон Сталин кэлин бэлэмҥэ

кэлбитэ. Саамай бастаан революционнай үөрэҕи айбыт киһи Карл
Маркс, кини — еврей. Оттон ол еврей үөрэҕин олоххо киллэрбит дьон
— еврейдэр. Кинилэр соруйан өһөөн улуу Россияны алдьаттылар.
—

Россия революцияттан алдьаммыт аатырдаҕай. Революция

кэнниттэн өссө сайдан-кыаҕыран аан дойдуга бастыҥ күүстээх
социалистическай держава буоллаҕа дии. Киһи аймахха коммунизмҥа
суол үктээччи.
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—

Социалистическай держава ааттаах ээ... Коммунизмҥа суол

үктээччи... Большевиктар Россияны сиэтилэр... Чэ, ол гынан баран,
балаҕаҥҥытыттан быкпатах дьону, эһигини, кытары аахсан да диэн.
Киин Россияны тиийэн көрөргүт эбитэ буоллар...— хараҕа суох
биһиэхэ сапсыйан кэбиспитэ.
—

Сөпкө этэҕин, дьон онно олус куһаҕаннык олорор, — Сорокин

Иван Николаевич диэн хараҕа суохтуун бииргэ кэлбит саас ортолоох,
ыраас хааннаах, бытык сэбириччи үүммүт нуучча киһитэ кинини
кытта сөпсөһөр.— Били отутус сыллардааҕы буолбут алдьархайтан
ыла соҕурууҥҥу дэриэбинэлэр өрүттэ иликтэр.
—

Ол дьылларга дьон аһылыга лебеда буолара...
Дьоммут иккиэн соҕурууттан кэлбит буоланнар бэйэлэрэ эрэ

билэр, биһиги билбэт темабытын кэпсэтэн бараллар. Санааларбыт
манна кэлэн икки аҥы хайынна. Биһиги эмиэ ханна баарбытын,
туохха түбэспиппитин дьэ, өйдөөн ах барабыт. Хаайыыга даҕаны
хобуоччулар үгүстэрэ, иккистээн да сууттанар өртөн буолбат этэ.
УРКА
Хаайыылаахтары барытын сүүрбэ-отут мүнүүтэ устата күн аайы
таһырдьа таһааран прогулкалаталлара. Түрмэ олбуорун иһэ кыараҕас
этэ, камералары тус-туһунан таһааран күүлэйдэтэллэрэ. Олбуор тула
вышкаларга харабыллар тураллара. Самаан сайын илэ бэйэтинэн
тиийэн кэлэн, сатыылаабыт кэмэ этэ. Таһырдьа таҕыстахпытына
били хотонтон чэччилии тахсыбыт борооску кэриэтэ, дьонтон туох
даҕаны итэҕэс санаммакка муҥа-тэҥэ суох барарбыт. Ол курдук
сылдьан Афоня биһикки биирдэ вышкаҕа турар саллааттары
одууластыбыт. Кэнники санаан көрдөххө, ол олус улахан буруй буолар
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эбит: кинилэр биһигини одуулаһыахтаахтар, оттон биһиги кинилэри
одуулаһарбыт сатаммат. Биһиги биир оннук хаайыы суруллубатах
сокуонун билбэт буолан биэрбиппит. Кыһалҕа быатыгар харабылга
ол күн икки олус куһаҕан дьүһүннээх нууччалар тураллара.
—

Көр эрэ, көр, ол кыратын муннун! — Афоня күлэ- күлэ миэхэ

ыйан көрдөрбүтэ.
—

Сэнтэйэн үкчү чооску муннун курдук дии,— диэбитим мин.

Биһиги иккиэн күлсүбүппүт.
—

Биһиги күлэрбитин сөбүлээбэтэ, кыыһырда,— диэбитэ Афоия.

—

Кыыһырдар кыыһырдын, доҕор, тугу гыныай биһигини,— диэн

кэбиспитим мин.
Ол гынан баран, биһиги эдэр оттомо суох, тугу да туохха да
уурбат дьон буолан, обургутук сыыспыппыт: бары былаас барыта
киниэхэ баар киһитэ, надзиратель, илиитин иһигэр баар туох да
быраабыттан барытыттан мэлийбит хаайыылааҕы хайдах баҕарар
гынар, хайдах баҕарар ситиһэр эбит этэ.
Аҕыйах

хонон

баран

миигин

камераттан

ыҥыран

таһаарбыттара. «Забору алдьаппытыҥ иһин сэттэ сууккаҕа карцерга
олороҕун» диэн биллэрбиттэрэ. Тугу да быһааттара барбатахтара —
ааһынар, унтэр кыах суоҕа. Били хаайыылаахтар үгүстүк этэллэрин
курдук «Сила была у них». Сибиинньэ курдук дьүһүннээх надзиратель
тас көрүҥэ куһаҕанын курдук иһэ эмиэ куһаҕан, өһүөннээх санаалаах
буолан биэрбитэ. Экзамеҥҥа субу аҕай туттарбыт марксизмленинизм

үөрэҕин

категорията

—

тас

форма

ис

хоһооҥҥо

дьүөрэлэһиитин курус холобура дии санаан ааспытым мин.
Карцер диэн түрмэ иһигэр түрмэ, баппатах хаайыылааҕы тутар
сирдэрэ, цемент муосталаах, икки миэтэрэ туоралаах, үс миэтэрэ
усталаах кыракый хос эбит. Кыһын түбэспит киһи цемент муоста
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уорааныгар уонна аччыктаан иэдэйииһи: сууккаҕа 300 г килиэп уонна
курууска уу. Хата, миигин, сайын, таһырдьа олус куйаас буолан
абыраабыта — тоҥор диэни билбэтэҕим. Куһаҕана диэн — парашата
хаппаҕа суоҕа, онон сытыттан бастаан олус эрэйдэммитим. Кэнники
үөрэнэ быһыытыйбытым. Мин карцерга түбэһиим «Чооску» (диэн
ааттаабытым миигин өһөөбүт надзиратели) санаабытын курдук
доруобуйабар миэхэ олус улахан охсууну оҥорботоҕо, хата, ол дойду
олоҕун биир өттүн билэргэ көмөлөспүтэ.
Түрмэ

иһигэр

сытааччылар

өссө

буруйу

оҥордохтопуна

киллэрэр карцердара хас даҕаны этэ. Кэккэлэһэ мин аттыбар баар
карцерга биир киһи сытара. Кини үтүөкэн куоластааҕа, мэлдьи
ыллаан тахсара. Бастаан кинини көрбөккө кини ырыатыттан уонна
надзирателлэри кытары үөхсэр саҥатыттан эрэ билбитим. Кини
араастаан дьурүһүтэр ырыалара барылара хаайыылаахтар ыар
дьылҕаларын, уркалар хорсун быһыыларын, чэпчэки дьахталлар
эҥин туһунан буолаллара.
Здесь под небом чужим я как гость нежеланный
Слышу скорбные крики журавлей...
Летят птиц караваны мимо древних церквей,
Больших городов и скорбных распятий.
Прибудут они — им откроют объятия
Золотая весна—Украина моя!
Надзиратель

сүүрэн

кэлэн

ааны

дибдийэр,

хаһыытыыр,

бардьыгыныыр:
—

Прекрати сейчас же! Ишь ты, как заливается. Тоже мне соловей!
Дьукаах истибэт, өссө күүскэ дьиэрэтэр:
Здесь холод и мрак, непогода и слякоть,
Вид угрюмых людей.

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

155

Сердцу больно в груди.
Как мне хочется плакать.
Перестаньте рыдать надо мной журавли...
Камера аана күүстээх дибдийииттэн титириир, ону кытта
маатыра бастыҥа иһиллэр. Ыллааччы дьэ, истибитэ буолар — утары
өссө ордук быдьар маатыра... Ырыа иһиттэн-таһыттан үөхсүүнэн
солбуллар.
Надзиратель тэйэрин кытары киһим мин истиэнэбин тоҥсуйда.
Түннүк чуолаҕаһыгар чугаһаан кэпсэтэн барабыт.
—

Сахаляргын дуо? — кини ыйытар.

—

Суох, ыраас сахабын,— диибин.

—

Нууччалыы бэккэ саҥараҕын. Туохха олороҕун?

—

58 ыстатыйаҕа.

—

Понятно, болтун.

—

Эн туохха олороҕун?

—

Корову украл, теленка оставил.— Онтон киһим ыйытааччы

буолла.
—

Уопсай түрмэ камератыгар өлөрүү туһунан истибэтэҕиҥ дуо?
Улахан булду бултаабыт киһи киэн туттарыныы туон кини

саҥатыгар иһиллэн ааспыта. Кини оннук геройдуу быһыытынан
уопсай түрмэ барыта туолбут буолуохтааҕын курдук. Биһиги
камерабытыгар, холобур, оннук «үтүө» сурах тиийбэтэҕэ, мин
истибэтэх буолан биэрбитим.
—

Кими ол өлөрдүҥ? — мин ыйытабын.

—

Одного суку.
Мин саҥата суох барабын, кэпсэтиэх санаа салгыы кэлбэтэҕэ.
Хаайыыга уоннуу хоно-хоно сууннараллара, таҥаспытын суунар

кэммитигэр дезинфекциялаан «поджарка» диэннэригэр уган бытын
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өлөрөллөрө. Карцерга олордохпуна баанньыктанар кэм кэлэн,
баанньыкка сууннаран тураллар...
Быт... Быт диэн баар сирэйинэн даҕаны, кубулутаҥ даҕаны
эппит иһин иккиэннэрин суолтатыгар кыһыылаах үөн!
Биһиги дьолбутугар манна, хаайыыга, кини суох эбит этэ.
Мөлүйүөнүнэн дьону сүөһү курдук үүрэн аҕалан бииргэ мунньар аан
дойду икки сэриитэ дуу, биитэр концентрационнай лааҕырдар
опыттара

туһалаабыта

эбитэ

дуу,

быттыйыыны

хаайыыга

билбэтэхпит.
Оттон

көҥүлгэ

—

оскуола

интернатыгар,

педучилище

уопсайыгар быт диэн тугун мин бэрт үчүгэйдик билбитим. Кыһыны
быһа уларыппакка кэтэр таҥаспар быт үөскүүрэ: телогрейкаҥ
хонноҕун анныгар, ыстааныҥ сииктэрин батыһа бып-бырылаччы
ыспыт буолара. Эчи төрүөҕэ үксүн, үөскээтэҕэ түргэнин! Кытаанах
оскуолатыгар биир паартаҕа олорор уолум хоонньуттан ылан,
паартаҕа бытын быраҕан баран: «Ок, быт үҥкүрүс-күөлэһис гына
түстэ!» диэбитигэр күлсэн, учууталбыт Михаил Ксенофонтович Попов
уруогуттан кылаастан үүрүллэн турардаахпыт,
Оттон,
кыбыстан

педучилищеҕа,
кистиир

улааппыт

буолбуппут.

дьон,

Ордук

быттыйбыппытын

уруокка,

хамсаммакка

көрсүөтүк олорор кэмҥэ, утарылаһар кыаҕыҥ суоҕун билбиттии ол
үөнүҥ дьэ, көҥүл баран сордуура. Кыргыттары кытары кэккэлэһэ
олорон хайдах тарбаныаҥый? Өссө сөбүлүү саныыр кыыһыҥ көрөн
олорор буоллаҕына? Дьэ, ол эн көмүскэнэр кыаҕа суоххунан туһанан
дьиикэй үөнэ баара көҥүл баран, ханнык баҕарар миэстэҕиттэн тала
сылдьан сытайан туран сиир буоллаҕа үһү... Ордук уйан сиргиттэн...
Ыксаан, ыгыллан, кытаран баран олорон эрэ биэрэргэр тиийэҕин.
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Ол оннугар уруок бүппүтүн кэннэ уопсайга кэлэн, ким да
көрбөтүгэр, кыһыйан-абаран туран кинилэри кытары аахсаҕын,
тосторун биэрэҕин...
Баанньыктата диэн ол урканан, блатнойунан ааттанааччыны
кытары

бииргэ

илтилэр.

Онно

көрбүтүм

мин

саастыыта,

миигиннээҕэр быдан кыра, хатыҥыр, муннун эрэ төбөтө быкпыт
кимистэҕэс сирэйдээх, сүүрэлэс харахтаах нуучча гиэнэ куһаҕана
буолан биэрдэ били уркам. Мин «дегенерат» диэн испэр сиргэнэ
санаатым. Кини курдук киһийдэҕи кэнники «Спрут» диэн киинэҕэ
Каттани кыыһын күүһүлээччи обраһыгар көрөн турабын, оннуктуҥу
тойооску этэ. Колонияҕа тиийэн баран үгүс хаайыылаахтары кытары
алтыһан биллэххэ, итинник дьону «шестеркалар» диэн ааттыыллар
эбит этэ. «Шестеркалар» «блатнойдар тойонноругар илии-атах
буолаллара, киһини өлөрүөхтэрин сөп, ол эрээри «паханнарын»
этиитинэн.
Суунан киирэрбитин кытары карцердарбытыгар тус- туһунан
уган баран, хатаан чып гыннаран кэбистилэр.
Эдьиийим Елена Леонтьевна институкка киирэрбэр тигэн
биэрбит бинсээктээх этим. Баанньыкка барарбар ол бинсээкпин кэтэн
барбытым. Таһырдьа олус куйаас этэ, тоҕо да кэппитим буолла. Уркам
мин бинсээкпин олус

ымсыыра

көрбүт,

дьэ доҕор,

көрдөөн

туймалдьытан киирэн барбат дуо? Мин бастаан соһуйдум даҕаны,
муодарҕаатым даҕаны: ол эргэ бинсээгинэн хаайыыга, киһи олус
киэргэммэт сиригэр, тугу гынар буоллаҕай? — диэн. Киһим олус
уһуннук хаайда, хас да хонугу быһа эгэлгэ тыла баранна, бэл мин
бинсээкпин түүнүн түһээн көрөр аатырда. Толугар араас таҥас
биэрэбин диэтэ.
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Таҥас чааһынан этэр буоллахха, мин даҕаны таҥас күндүтүн
билбэхтээбит киһибин. Ол гынан баран, итинник дириҥник атын
киһи таҥаһыгар иҥсэрэллэрэ буолуо дии санаабат этим.
Кытаанах оскуолатыгар, Чурапчы педучилищетыгар үөрэнэ
сылдьан биһиги аҥардас аччыктаабыт — ааспыт эрэ буолбатахпыт,
таҥаспыт эмиэ суох буолан олус эрэйдэнэрбит. Ол эмиэ улаатан
киэргэниэххин

баҕарар

сааскар

аччыктыыртан

итэҕэс

эрэй

буолбатаҕа. Кыра сырыттахха алдьаммыт таҥастаах оҕону байыаннай
үөрэх диэн ааттаан, хаарга сыыллараллара эчи куһаҕанын! Оттон
улаатан, кыргыттары араара көрөр буолбутуҥ кэннэ, илдьиркэй
таҥаскыттан кыбыстарыҥ кыһыытын эриэхсит!
Мин училище иккис курсугар үөрэнэ сылдьан соҕотох сиидэс
ырбаахылааҕым. Эгэ бинсээк эҥин кэлиэ дуо? Хата, аҕам түүлээхчит
буолан

ылбыт

үп-үрүҥ

американскай

куулунан

тигиллибит

телогрейкалааҕым. Төһө даҕаны харыстаатарбын чараас сиидэс
ырбаахы тулуйаахтыа дуо, кыс ортото бастаан көхсүнэн хайа барбыта,
онтон аны били уоттуйбут сиидэс таҥас курдук дииллэринии,
өрүһүлтэтэ суох барыта тырыттан хаалбыта. Арай саҕата уонна
түөһүм тылынан эрэ оппута. «Золотой теленок» диэн кинигэҕэ баар
Паниковскай манишкатын курдук ырбаахым уолугун эрэ кэтэн,
телогрейкабын устубакка кыстаабытым.
Кыһын

үөрэнэр

сирбит

тымныы

буолан,

оҕолор

бары

телогрейканан сылдьар эрдэхтэринэ, син даҕаны этэ. Саас ичигэс
буолбутугар

училище

дирекцията

студеннар телогрейкаларын,

соннорун уһултарыахха диэн барбытыгар, ыксал миэхэ дьэ, кэлбитэ:
ырбаахыта суох хайдах үөрэнэбин диэн. Оттон үөрэхпэр буоллаҕына
үчүгэй этим, завуһум П. В. Афанасьев «чуть не отличник» диэн
хайгыыра, бэйэм даҕаны үөрэниэхпин олус баҕарарым.
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Хайдах да буоларбын билбэккэ сырыттахпына, биир дойдулаах
уолум Новгородов Гоша абыраабыта. Кини абаҕата арҕаа фроҥҥа
ханнык

эрэ

улахан

командирга

денщигинэн

сылдьара

диэн

кэпсииллэрэ. Немецтэр ол кэмҥэ кыайтарбыт кэмнэрэ этэ, командир
денщигэ дьонугар таҥас бөҕөнү ыыппыта. «Сүүс миэтэрэ солкону
ыыппыт үһү» дэһэллэрин истэрим. Гоша миэхэ бэттээхэй диэн солко
немецкэй

ырбаахы

уларсыбыта.

Мин

аҕам

түүлээҕэр

ылбыт

американскай куулунан тигиллибит ырбаахыны кэтэрдиэр диэри,
мин ыарахан балаһыанньаттан тахсыбытым. Хатырык уутунан
кырааскаламмыт ыстааннаах гимнастерканы, баспыттан атахпар
диэри сабыс-саҥа таҥаһы таҥныбыт субуота киэһэбин, билигин
даҕаны умнубаппын. Кыргыттар сонургуур харахтара миигиттэн
арахпакка дылылара...
Уркам хаайан баран арахсар аата мэлигир! Оо, киһи иҥсэтэ диэн
сүрдээх да буолар эбит! Мин испэр уон сылга хайдах сылдьар
биллибэт, итиччэ ыт курдук ымсыырбыт буоллаҕына ыллар ыллын.
Эчи

түөрт

сыл

устата

бэйэм

даҕаны

биир

таҥастан

салҕа

быһыытыйдым дии санаатым. «Сөп, биэрэбин. Ол гынан баран, хайдах
ылаҕын?» диибин. Уркам миэхэ хаайыыга олорон хайдах «конь»
көмөтүнэн камералар икки ардыларыгар хардарыта бэрсэри үөрэттэ.
«Конь» — хаайыылаахтар жаргоннарынан ааттыыр тэриллэрэ
көннөрү быа. Үксүгэр ханнык эмэ таҥаһы хайыта тыытыллан
өрүллэр. Оннук быаны түннүк тимир решеткатын быыһынан
кэккэлэһэ түннүккэ быраҕыллар. Онуоха ылыахтаах киһи илиитин
быктаран тоһуйар. Быа кэлэн илиигэ эриллэ түстэҕинэ, субуйан быа
төбөтүгэр баайыллыбыты ылаллар. Мин бинсээкпин ол курдук
биэрэн ыыттым.

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

160

Педучилищеҕа үөрэнэр тиһэх сылбытыгар соҕурууттан кэлбит
директор Ф. 3. Самарин, Макаренконы өрө туппут педагог, учуутал
буолар выпускнига кустуур сыгынньаҕын көрөн, аһынан Үөрэх
министерствотыттан харчы көрдөһөн ылан, көстүүм кэтэрдибитэ.
Ону эдьиийим тикпитэ. Ол көстүүммүн пединститукка үөрэнэр
сылбар маанылаан кэппитим. Улахан оонньуу-көр, театрга барыы
буоллаҕына табаарыстарым бары уларсан кэтэллэрэ. Оччотооҕу кэм
өһүн хоһоонунуу «у якутской шпаны на троих одни штаны» диирдии.
Ол эрээри директорым бэлэҕэ миэхэ букатыннаахтык иҥмэтэҕэ.
Көстүүмүм бүрүүкэтин уопсайбыттан түүн түннүкпүтүн алдьатан
киирэн күлүгээттэр уорбуттара. Син үрүк-түрүк бинсээгим ол курдук
түрмэ уркатын таҥаһа буолбута. Федор Зиновьевич, нуучча бастыҥ
интеллигенциятын представителин бэлэҕин эмиэ нуучча, ол гынан
баран, куһаҕан дьоно харайбыттара.
Мин бинсээкпин атастаһан даҕаны олус ночоотурбатаҕым.
Толугар уркам таҥас бөҕөнү биэрбитэ: хаайыыга кэтэр ыстаан диэн,
ырбаахы,

үлэҕэ

кэтэр

сон,

билиҥҥинэн

роба.

Бадаҕа,

мэнэйдэспититтэн иккиэн да астыммыппыт: кини, үлэни үлэлиир
санаата суох киһи, «мааны» бинсээктэннэҕэ (онтуката төһө даҕаны
тоһоҕоҕо ыйаабыт курдук буоллар). Мин хаайыы үлэтин үлэлиэхтээх
киһи, рабочай таҥастаннаҕым. Ордугун уркам «кавур» диэн камера
икки ардыгар тобулу хаһан оҥоһуллубут хайаҕаһынан килиэп бөҕөнү
симмитэ. Кини, кырдьык, түрмэ иһигэр баар уоруйахтардыын үгүс
сибээстээх быһыылааҕа. Карцер сэттэ хонугар били чооску курдук
надзиратель

өһүөнүнэн

аччыктыырым

оннугар

ырҕаччы

тот

таҕыстым.
Мин кэнники ол киһини көрбөтөҕүм. Ол гынан баран, кини
ырыатын тыллара билиҥҥэ диэри дьиэрэһийэллэр.
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Эх, загуляла, заиграла шпана
То и дело баян да гитара!
Я влюбился в одну шансонетку
В ту ночь хмельного угара...
Камерабар Афоня үөрүү бөҕөнөн көрсүбүтэ.
—

Хайа, хантан кэллиҥ? — дии тоһуйбута. Бадаҕа, кини хаттаан

силиэстийэҕэ эҥиҥҥэ илтэхтэрэ дуу диэн санаабыта буолаахтыа.
—

Карцертан,— мин соччо-бачча санаабын түһэрбэккэ туран

хоруйдаабытым уонна туох буолбутун кэпсээбитим. Онуоха киһим
сиргэ силлээбитэ, киэр хайыспыта.
СВИДАНИЕ
АЙМАХ-БИЛЭ ДЬОН
Мин кыра эрдэхпинэ сэрии иннинэ дьонум Быйакый уонна
Быһыттаах диэн сирдэргэ кыстыыллара.
Быйакый — сүрдээх кыракый, биир уһаайбаттан ордубат, хонуу
диэн дуоннаах суох, онон-манан үөһэ аллараа түҥкэл-таҥхал
хоннохтоох-быттыктаах, улаатан баран кэлэн көрдөххө, киһи кутасүрэ соччо тохтуон сөбө суох алааһа эбит этэ. Кыра оҕо эрдэххэ ону ол
диэбэккэ, саамай үчүгэй, мэлдьитин ахтар сириҥ буолара. Кини хас
хонноҕо-быттыга тус-туһунан Кэрэхтээх,

Суордаах,

Сүрэх

тыа,

Соҕуруу Халдьаайы, Арҕаа Халдьаайы эҥин диэн ааттаналлара.
Оттон Быһыттаах — үс кыракый көлүйэлээх от үрэх. Кини төһө
да синньигэс буоллар биэс-алта ыал дал, кыбыы-хаһаа, тиэргэн
тэринэн тус-туһунан буруо таһааран хайа талбыттык кыстыыллара.
Аннынааҕы күөллэрэ быстыбат уулаахтара, үтүөкэн балыктаахтара.

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

162

Биһиги аймах сайынын Дьаарбаҥ Суут диэн сайылыкка
тахсарбыт. Наммара үрэх барахсан киһи кута-сүрэ тохтуох хас
салаатын ахсын үгүс даҕаны бииргэ улааппыт аймах-билэ дьон
сайылыыллара! Булгунньах, Чэймэн, Дьэрбэҥ, Таҥара Күрүөтэ,
Лыппаарыйа, Томтор, Чараҥ, Тоҥустай, Ампаардаах, Түгэх сайылык,
Нама... Ол курдук бардар барамматтык сайылыктан сайылык
салҕанан бара турара. Төһөөҥҥүттэн ол курдук олорбуттарын мин
билбэппин. Аҕам, ийэм кэпсээнинэн кинилэр кыра эрдэхтэринэ эмиэ
оннук эбитэ үһү. Ити барыта сэрии иннинэ этэ.
Мин аймахтарым өллөхтөрүнэ Быйакыйга да, Быһыттаахха да
буолбакка Алаас Эбэҕэ көмүллэллэрэ. Алаас эбэ — дьиҥнээх кэрэ саха
алааһа. Кини киһиэхэ кэпсэммэт былыргы аата Тылбаада диэн эбитэ
үһү. Билигин ону эдэр көлүөнэ билбэт (өбүгэлэр тоҕо эбитэ буолла?)
кистээн кэбиспиттэр.
Алаас Эбэҕэ нууччалар бастаан кэлиилэрин саҕана олоро
сылдьыбыт Кытаанах нэһилиэгин төрдө Кытаанах Баллы сиэнэ Хатан
Хабачча уола XVII үйэ бүтүүтүгэр кинээстээбит Эчиктээн кэргэнин
уҥуоҕа саамай көстүүлээх үрдүк тумулугар сытар. Кини тула сэттэ
кэрэх оҥоһуллубута билиҥҥэ диэри бааллар. Алаас Эбэ арыый
намыһах тумулугар кини сиэнэ Яковлев аймахха араспаанньа биэрбит
Дьаакып оҕонньор, кини уола Үстүүн, 1938 сыллаахха өлбүт мин эһэм
Лөгөнтөй оҕонньор, мин аҕам Сэмэн — бары онно көмүллүбүттэрэ.
Кыра

эрдэхтэринэ

ньургуһуннаах

сааскы

халдьаайыларынан

хаампыт, ынах, сылгы хомуйбут, анды андылаабыт, кус кустаабыт, от
охсубут, таптыыр алаастарын өллөллөр даҕаны көрө сытаары үрдүк
халдьаайыларыгар көмүс уҥуохтарын көтөхтөрбүттэр.
Түҥ былыргы үйэлэртэн ордон кэлбит тыыннаах буолар иһин
охсуһуу талан-сыыйан аҕалбыт бэйэни харыстаныы-көмүскэнии өйө-
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санаата, быһыыта-майгыта аймах- билэ дьону бииргэ олордон, көрөнхарайан, араҥаччылаан колхозтааһыҥҥа эрэ диэри тириэрдибитэ...
Мин санаабар, биһиги аймахха, сахаларга барыларыгар даҕаны,
үйэлэр тухары үүйэн кэлбит аймахтыы сыһыан үгэһин сахсайыыта,
үрэллиитэ колхозтары тэрийии, бөһүөлэктэри олохтооһун кэмиттэн
саҕаламмыта, сэрии, сут сылларыгар букатыннаахтык түмүктэммитэ.
Урукку

олох-дьаһах

огдолуйуута

майгы-сигили

уларыйыытын

кытары доҕуһуолламмыта. Дьон бөһүөлэккэ хайа түбэһиэх олорор
буолбута, урукку аймах аҕа баһылыктарын, ытык кырдьаҕастарын
оннугар партия райкомунан ананар, суолтатыгар колхозтаахтарынан
куоластаммыта

буолар,

хантан

кэлбиттэрэ

биллибэт

колхоз

председателлэрэ, нэһилиэк сэбиэттэрэ дьаһайан барбыттара. Ким
устар ууну сомоҕолуур

ыпсарыылаах уус

тыллаах ол ордук

сыаналанан испитэ.
Мин

кыра эрдэхпинэ

«Инньэ гынар

аньыы»,

«Чыычый,

тыытыма» диир эһэм, эбэм тыллара иһиллибэт буолбута. Оҕо киэһэ
дьыбардаахха хаһыытыыра-ыһыытыыра, оту- маһы алдьатара, сир
кырсын бааһырдара, кыылы-сүөлү өлөрөрө буойуллара тохтообута.
Биирдэ эбэм Натааһа эмээхсин нэһилиэккэ туох эрэ мунньах
буолбутугар баран, истэн иһэн, куттанан төннөн кэлбитин өйдүүбүн.
«Тыый, бары ытыстарын хабырҕаччы таһынан бардылар. Сирэйдэрэхарахтара турбута сүрдээх, охсуһаары гыммыт дьон курдук. Куттанан
тахсан бардым» диэбиттээх.
Оскуола биһиэхэ үйэттэн үйэҕэ бүөбэйдээн аҕалбыт эһэ-эбэ
киһиэхэ эйэҕэс, сымнаҕас, аламаҕай, сылаас сыһыаннарын хорчохой,
хабыр, аһыныгаһа суох майгынан- сигилинэн солбуйан испитэ.
Таҥараттан-абааһыттан куттаммат буолуу, аньыы диэни ахсарбат
харса-хабыра суох санаа — киһи уҥуоҕун кириэстэрин турута тыытар,
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таҥара дьиэлэрин куупалларын суулларар, кэрэх мас куочайын
тоһутар комсомолецтар «хорсун» быһыылара, аҕатын тыллаан
туттарар Павлик Морозов, атынан сүүрдэн тэлээрэр буркалаах Чапай
командир, пулеметунан дьон бөҕөнү кэртэрэр Анка-дьахтар...— эдэр
ыччаты саҥалыы тыыҥҥа иитэр идеологическай уларытыы... Саха
киһитин сытыары-сымнаҕас патриархальнай өйө-санаата кырык
имэҥинэн солбуллан испитэ.
Сэрии, сут сылларыгар биһиги оскуолаҕа үөрэнэрбит. Өстөөх —
немец, хаан хааҥҥа... Өлөрсүү-кыргыһыы, ыстыыктаах саа, гранат,
бэстилиэт, танка, бууска, пулемет — биһиги саҥарар саҥабыт, туойар
тойукпут буолара.
Өстөөх ханна саһан сылдьар...
Ситиэ онно сытыы буулдьа.
Аһыныгаһа суох санаа, адьырҕа сыһыан дьоҥҥо киирбитин мин
кыра сылдьан сут сылларга бэйэм эппинэн- хааммынан билэн
турабын.
Алдьархайдаах сут сыл. Бэһис кылааһы бииргэ бүтэрбит
уолбунаан Спиридонов Сенялыын Ньууруга от мунньа сылдьарбыт.
Аҥардас үөрэ эрэ үтэлээхпит, туос аччыкпыт — сэниэ суоҕа. Итиитэ
бэрт буолан бугул түгэҕэр сынньана олорбуппутун өйдүүбүн. Ол
олордохпутуна колхозпут председателэ дьахтар кэлэн «Үлэлээбэккэ
тоҕо олороҕут?» диэн мөҥөн кутааланна. Мин куттанан тугу даҕаны
саҥарбатым. Сеням куттаҕаһа суох, бурулҕа уолчаан этэ, утарылаһан
этистэ. Хотуммут кыыһыран саанан барда. Сэрии сылларыгар «Ким
үлэлээбэт, ол аһаабат» диэн большевиктар принциптэрэ чахчы
сирэйинэн олоххо киирбитэ. Күҥҥэ төһөнү үлэлээбиккинэн көрөн,
киэһэ колхоз маҥхааһайыттан граммынан бурдук ыйаан биэрэллэрэ.
Ону хааһылаан сиирбит. (Бырдылара быстан тугу даҕаны кыайан
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үлэлээбэт дьон тугу даҕаны ылбаттара. Ол курдук биһиги колхозка
мин хараҕым ортотугар хас даҕаны киһи хоргуйан өлбүтэ). Сенялыын
мөҕүллүбүт күммүтүгэр киэһэ биһиэхэ бурдук биэрбэтэхтэрэ —
иккиэн ытаһа-ытаһа аһаабакка аччык хоммуппут. Председательбит
боппут. Санаан көрүҥ, колхозпут председателэ дьахтар киһи, хас да
оҕо ийэтэ, аччык иэгэҥнэһэ сылдьар оҕолору аһыннаҕына кини
аһыныан сөп этэ буоллаҕа... Саҥа улаатан эрэр оҕо атаҕастаммытын
умнубат идэлээх, ол аһаабакка туос аччык хоммут киэһэбин, мин
даҕаны санаабар бэрт уһуннук туппутум. Оттон билигин олоҕу
өйдөөн баран, саас тухары алтыһа, сороҕор доҕордоһо, сороҕор
уруурҕаһа олорбут колхоһум председателин букатын буруйдуу
санаабаппын. Мин ийэ киһи итинник быһыытын-аһыныгаһа суох
санааны-урукку олохтоох сиэр-майгы уларыйыытыгар, отуорбут
алдьаныытыгар уонна букатын үөрэх, культура суох киһитигэр дьон
олоҕун дьылҕатын быһаарар кыаҕы туттарыыга, өссө оччотооҕу киһи
киһиэхэ бөрө буолбут ыар сахтарыгар күтүрүүбүн...
Тыйыс

санаа

иккис

холобурун

эмиэ

аһыннаҕына

кини

аһыныахтаах, араҥаччылыахтаах сут-сэрии сылларыгар армияттан
кэлбит учууталбыттан көрөн турардаахпын. Оо, дьэ чаҕаан киһи этэ!
Сэрии кэминээҕи оскуола олус тымныыта. Истээх таҥаспытын
устубаппыт, бөрүөбүтүгэр чэрэниилэбит тоҥон хаалар, ону үрэн
тыыммытынан ириэрэ-ириэрэ сурунарбыт. Илиибитин паартабыт
иһигэр

үтүлүкпүтүгэр

уган

олорорбут.

Күнү

быһа

тоҥорбут.

Учууталбыт ону ол диэбэккэ байыаннай үөрэххэ хаарга таһааран
сыылларара. Тугу эмэ энчини оҥордоххуна, айаҕыттан күүгэн
тахсыар диэри кыыһырара.
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Биирдэ арыый улахан саастаах Парфенов Проняны строй
иннигэр таһааран мөхпүтэ. Киһитэ «Смирно» туран илиитинэн
сирэйин соттубута.
—

Тоҕо илиигин хамсатаҕын? «Смирно» диэтим буолбат дуо? —

дии-дии ыххайбытыгар Проня холку бэйэлээхтик:
—

Оттон сирэйбэр сил түстэ дии,— диэбитин өйдүүбүн.
Военругум миигин хоргуйан өлөөрү олорор ийэлээх балтыбар

интернатым килиэбиттэн илдьээри субуотунньукка сылдьыбакка
барбытым иһин тоҥ кылааска биир сууккаҕа хаайан турардаах.
Балтым Дьячковская Еля, доҕотторум Новгородов Гоша, Дьячковскай
Петя бэргэһэбин, үтүлүкпүн аҕалан абыраабыттара. Онно мин эмиэ
аан маҥнай доҕоттор диэн туохтарын, кинилэр аһынар сүрэхтэрэ
сылааһын билбитим.
Букатын кэнники военрукпунаан биир оскуолаҕа үлэлээбиппит:
мин завуһунан, кини начальнай кылаастарга учууталынан. Онно
уруокка сылдьан көрдөхпүнэ, кылааһын оҕолоругар олус сымнаҕас
буолан дьиссипилиинэни кыайан туппат, оҕолорун олус көҥүл ыытар
дуу диэн санаабыттааҕым. Оттон дьоҥҥо сыһыана — киһи гиэнэ
сымнаҕаһа, үтүө майгылааҕа.
Улугуруу диэн аатырбыт сылларга учууталбынаан үгүстүк
бырааһынньык остуолугар бииргэ олорбуппут. Биирдэ чэпчээбиппэр
тэптэрэн ыйытан турардаахпын:
—

Эн ити үөрэтэр кыра оҕолоргор олус даҕаны сымнаҕас

майгылаахтык сыһыаннаһаҕын. Оттон сэрии сылларыгар тоҕо олус
кытаанах

этигиний?

оҕолоруттан

атын

Оччолорго

биһиги

таҥастаах-саптаах,

билиҥҥи

тот

дьүһүннээх-бодолоох

буолуохтаахпыт. Тоҕо аһынар санаа кэлбэтэ бэрдэй? — диэн.
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Онуоха учууталым тугу да хардарбакка кулук-халык буолбута.
Хата, онтон, кырдьаҕас учууталбын табыгаһа суох балаһыанньаҕа
киллэрбиппиттэн, бэйэм кыбыстан хаалбытым.
Мин итини эмиэ оччотооҕу олоҕу кытары сибээстиибин.
Үтүөкэн да майгылаах-сигилилээх дьону уларытар кэмнэр кэлэн
ааспыттара. Кинилэр суола-ииһэ суох саха норуотун дууһатыттан
сотуллубатахтара эрэбил.
БАЛТЫМ КӨРСӨ КЭЛЭР
Саха норуотун үрдүнэн ыар этиҥ буолан сааллыбыт суо дьыллар
дьон норуот майгытын-сигилитин, психологиятын төһө даҕаны
уларытан, уруккулуу сытыары-сымнаҕас патриархальнай сыһыаны
киэр үүрдэллэр, саха дьонун барытыгар үчүгэйи куһаҕантан,
кырдьыгы

сымыйаттан

араарар

дьоҕурун

букатыннаахтык

мэлиппэтэхтэрэ. Олортон биирдэстэрэ аймахтыы, уруу-хаан сыһыана
этэ.
Ленин

революция

иннинээҕи

Россия

интеллигенциятын

эһиитин политиката Саха сиригэр көхтөөхтүк, революционнай
энтузиазмынан ыытыллыбыта. Коммунистическай режим утарсар,
утарсыа диэбит дьонун ирдээн туран эспитэ. Ол курдук саха
баайдарын, үөрэхтээхтэрин, өйдөөхтөрүн аймахтарын, оҕолорун дьон
аатыттан аһарбыта. Ытыллыбатах, хаайыыга киирбэтэх, сыылкаҕа
барбатах хайдах эрэ ордон хаалбыт өттүлэрин чекистэр кинилэргэ
кэбирэх сирдэринэн-төрдүлэринэн, аймахтарынан киирэн, куттаан
донуосчуктарга кубулуппуттара.
ЧС (член семьи), ЧСВН (член семьи врага народа), ЧСИР (член
семьи изменника Родины), ЧСР (член семьи репрессированного) —

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

168

Сталин саҕанааҕы кэм терминнэрэ. Оннук дьон хааннаах ыт курдук
көрүллэллэрэ.

Кинилэр

олоххо

ситиһиилэрэ

бары

өттүнэн

хааччахтанара.
Ол эрээри сахаларга уруу-аймах сыһыана МГБ кутталын
баһыйбыта. Суох, Павлик Морозов обраһа саха дьонугар барытыгар
кыайан иҥмэтэҕэ. Ону мин тус бэйэм холобурбунан бигэргэтэбин.
Мин Павлик Морозовы бастаан истиэхпиттэн хайдах эрэ тириим
таһынан киллэрбитим: тоҕо эрэ сүрэҕим өлөхсүйэн ылбыта. Кыра
оҕону

өлөрүү

тыллаабытын

диэн,
иһин.

буолан
Мин

баран

аҕабын,

эһэтэ

оҕонньор...

Аҕатын

эһэбин,

бэйэбин

истибит

кэпсээммэр сэргии тутан көрбүтүм. Хайдах даҕаны оччотооҕу көрсүөсэмэй саха киһитин олоҕор, быһыытыгар-майгытыгар сөп түбэспэт
сыһыан этэ. Ол иһин буоллаҕа дуу, хортуустаах, хаалтыстаах пионер
мэтириэтэ сөбүлэтэ буолбакка, туох эрэ дьулааннаах сибиэн күлүгэ
буолан, мин оҕо дууһабар кутталы кытта киирбитэ...
Төһө даҕаны миигин МГБ органнара буруйдаах диэбиттэрин
иһин, уруу-хаан дьонум ону итэҕэйбэтэхтэрэ. Өссө дьоммор аан
бастаан уолгут

охсуспут,

онно

киһи өлбүт,

ол дьыалатыгар

хаайыллыбыт үһү диэн сурах тиийбит. Биһигини барыны бары тиэрэ
эргитэн өйдөтөр государствобытыгар оччолорго тыл дьыалата —
политическай буруй киһини өлөрүүтээҕэр ордук ыарахан буруйунан
ааҕыллара.
Мин хаайыыга киирбитим кэнниттэн бүтүн аймах бары даҕаны
үөрэҕи

ылан

эрэр,

киһи

тахсыа

диэбит

уоллара

суорума

суолламмытын олус аһыйбыттар. Биллэн турар, ордук сууралла, хас
эмэ сыл саастара сарбылла аһыйбыт дьон аҕалаах ийэм этилэр. Ону
кытта миигинниин бииргэ улааппыт тастыҥ балтым Дьячковская Еля
иэдэйбит. Кини оннооҕор военрук учууталыгар өстөммүт, абааһы
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көрөр буолбут. Убайбын оҕо сырыттаҕына кини бастаан хаайбыта
диэн.

Еля

суукка

миигин

көмүскээбитэ

буолбут

адвокакка

төлөнүллүөхтээх харчыны дьонум кыайан булан биэрбэтэхтэрин,
оччотооҕу кулууп үлэһитин быыкаайык хамнаһыттан ордорон
төлөөхтөөбүт этэ. Кини миигин быыһаары кыра эрдэхпиттэн хайдах
улааппыппын, хайдах үөрэммиппин барытын көрдөрөр документ
бөҕөнү хомуйсаахтаабыт. Киниэхэ аймахтар үөрэхтээх, ону-маны
билэр өттүлэрэ бары да кэриэтэ сүбэ-ама буолбуттар. Ордук тастыҥ
убайым Иван Спиридонович Яковлев көмөлөспүт...
МГБ ис түрмэтигэр хаайыылаахтары букатын көрүһүннэрбэт
этилэр. Ол оннугар следователь санаатын табан бэйэҕин уган биэрэр,
түбэһэр гына көрдөрөр буоллаххына, передача — ас ылары
көҥүллүүрэ.

Коммунистар

олохтообут

пенитенционарнай

системаларын дьикти логиката: хоргуйан ыксаан айахха угар иһин
бэйэҥ бэйэҕин хаайыыттан тахсыбат гына оҥороҕун. Удавка диэн
хамсаатаҕына ыга ылан, уһугар бэйэтин бэйэтэ тууйунар Сицилия
мафиозалара киһини өлөрөр уодаһыннаах албастарын курдук.
Ыллаа миэхэ, сиэстэрэм,
Ыйдаҥаҕа долгутан...
Арай ити ырыаны
Ыллаа миэхэ, балтыкаам,
Ыйдаҥаҕа долгутан...
диэбит буол. Син сөп түбэһиэ, дьон кулгааҕа үөрэнэн, устунан
тарҕанан ырыа буолан барыа эбитэ ини. Свидание эмиэ ол курдук
тылбаастаммакка, саха тылыгар киирэн иҥмит нуучча тыла.
«Свиданиеҕа кэлбит», «Бүгүн свидание биэрэллэр үһү», «Үнүргү
свиданнеҕа» — көрсүһэ кэлбит диирдээҕэр ордук хапсаҕайдык
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этиллэн хаайыылаахтар (хаайыылаахтар эрэ буолуо дуо, студеннар
эмиэ) тылларын баһыгар киирбит.
Арай биирдэ эмиэ миигин камерабыттан ыҥыран таһаардылар.
Мин карцеры саныы түстүм: ол эрээри туох да буруйу оҥорботоххо
дылыбын. Мин туохха, ханна илтэхтэрэй дии саныы-саныы баран
истим. Онтукам свиданиеҕа ыҥырбыттар эбит.
Кыыл

сиэткэтин

курдук

боробулуоха

икки

сиринэн

тардыллыбыт хоһугар киллэрдилэр. Хос ортотугар надзиратель
олорор. Анараатах тэйиччи икки боробулуоха нөҥүө икки кыыс
тураллар: балтым Еля уонна кини дьүөгэтэ Захарова Анисия. Иккиэн
күн уотугар харааччы сиэппиттэр. Көрө үөрэммит кубаҕай түрмэ
олохтоохторуттан ол уратылара бастаан мин харахпар быраҕылынна.
Биһиги икки өттүттэн хаһыытыы былаан кэпсэппитинэн бардыбыт.
Дьонум-сэргэм этэҥҥэ олороллорун, кинилэр уоппуска ылан миигин
көрсө куоракка киирбиттэрин кэпсээтилэр. Ийэбэр-аҕабар хайдахтуох сылдьарбын кэпсээрилэр билэ-көрө киирбиттэрин сэрэйэн, мин
сэргэхтик, холкутук туох да буолбатаҕын курдук туттуна сатыыбын.
Балтым ытыырын нэһиилэ кыатанан турарын сүрэхпинэн сэрэйэбин.
Хаһан даҕаны хаайыы диэни көрбөтөх кыргыттар эрэйдээхтэр
көрөллөрүгэр кырдьык ынырык буолуо ээ: туох эрэ олус кутталлаах
дьиикэй адьырҕа кыыл курдук хос- хос тимир килиэткэ нөҥүө
туталлара, надзиратель харабыллаах олорон кэпсэтиннэрэллэрэ.
Биэс мүнүүтэлээх свидание син бүппүтэ, мин чэпчээбиттии өрө
тыыммытым. Ити кэриэтин букатын даҕаны көрсүһүннэрбэтэхтэрэ
буоллар дии санаабытым. Сталин саҕана киһини дьиикэй кыыл
курдук кытаанахтык тутуу «Өстөөхтөрбүтүн саманнык тутабыт,
сэрэниҥ!» диэн бэйэтэ эмиэ туһунан нэһилиэнньэҕэ пропаганда,
сэрэтии быһыылааҕа.
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Камерам дьоно кыргыттар миэхэ аҕалбыт астарын үллэстэн
үөрэ-көтө аһыыр кэмнэригэр, мин санаам букатын атын сиргэ баара
— ол дьонум тустарынан этэ. Аҕам, ийэм эрэйдээхтэр төһө эрэ
миигин аһыйдылар, аҕыннылар. Кинилэр кыһалҕалаах олохторун
чэпчэтэрим,

көмөлөһөрүм

оннугар,

кинилэри

эбии

кыһалҕаҕа

түһэрдэҕим диэн этэ.
Мин ийэм, аҕам сут ааһан, сэрии бүтэн, олох син тупсан
колхозтан үмүрүк муостаах саадьаҕай быраактаммыт ынах ылан,
сүөһүлэнэн, эмиэ саҥа ыал буола сатаан эрэллэрэ: бэйэлээх бэйэлэрин
сүөһүлэрин үүтүн-аһын аһаан саҥа атахтарыгар туран эрэр кэмнэрэ
этэ. Ас — лэппиэскэ, арыы баара. Арай таҥас-сап мөлтөҕө. Ону
үөрэхтэммит

оҕолоро,

харчыланан,

мин,

учуутал

балтыларбын

буолан,

хамнас

таҥыннарарга,

аахсан,

үөрэттэрэргэ

көмөлөһүөхтээх этим. Ол онтум баара бу хаайыллан сыттаҕым...
Таайыгас, амарах дууһалаах Афоня доҕорун санаата туохтан
туоххаһыйбытын

сэрэйэн,

бастаан

тула

көтөн

онон-манан

аралдьытыах курдук буолан иһэн, мин тугу даҕаны сэҥээрбэппин
көрөн, эмиэ бэйэтин иһигэр бүк киирээхтээбитэ. Ол киэһэ үөрэркөтөр оннугар иккиэн ыар санааҕа ылларбыппыт.
И. Н. СОРОКИН
АФОНЯ ЫАЛДЬАР
Киһи доруобуйатыгар ньиэрбэ олус да улахан суолтаны ылар
быһыылаах. Хаайыыга киирэн баран биһигиттэн суруйар имэҥҥэ
эрдэттэн ылларбыт (мин санаабар, айымньыны суруйарга, бастатан
туран, киһи ньиэрбэтэ орускуоттанар) Афоня ордук хотторбута. Кини
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уруккуттан

даҕаны

мөлтөх

доруобуйалааҕа

—

Москваҕа

литературнай институкка үөрэнэн иһэн, ыалдьан төннөн кэлэн
издательствоҕа үлэлээбитэ диэн турабын. Чараас дууһалаах, уйан
иэйиилээх киһи, санаарҕаан да ордук иэдэйбитэ. Кини миэхэ «Өлөр
ыарыым биллэр — ол мин сүрэҕим» диэхтиирэ. Суруйар буолан баран
бэйэҕэ тэҥнээн санаан көрдөххө, тугу баҕарар сүрэҕинэн эрэ ылынар
киһиэхэ айар илбис иҥэр эбит. Көннөрү дьоннооҕор ордук улаханнык
уолуһуйан

уйгуурдаххына,

ууҥ

көттөҕүнэ,

ис

сүрэххиттэн

таптаатаххына, ис сүрэххиттэн сирдэххинэ эрэ атын дьон дууһатын
таарыйар искусство уус-уран дьиҥнээх айымньытын айаҕын. Бальзак
хоһуйбут «Шагреневай тириитин» курдук төһөнөн үтүө, үйэлээх
айымньыны айаҕын да, оччонон доруобуйаҥ сүтэр, олоҕуҥ кылгыыр.
Мин итини дьиҥнээх суруйааччы диэн дириҥ иэйии киһитэ буолар
диэрибин этэбин. Афоня Федоров букатын эдэр сааһыттан оннук
буолбут суруйааччы этэ. Ол иһин хаайыыга кини улаханнык
эмсэгэлээбитэ.
Афоня күһүөрү түрмэ балыыһатыгар киирбитэ. Камерабар биир
да сахата суох мин эмиэ соҕотоҕун хаалбытым.
Ити кэмҥэ күһүн партия XIX съеһэ буолуохтааҕа. Сэрии иннинэ
1939 сыллаахха буолбут Сталин дакылааттаабыт съеһин кэнниттэн
уонтан тахса сыл устата съезд ыытыллыбатаҕа. Миша, Афоня даҕаны
— биһиги үһүөн улахан событиеҕа түбэспит ыар дьылҕабытын
чэпчэтээрэй диэн күүттүбүт да этэ. Оттон XVIII съеһи пединститукка
нойосуус кэриэтэ үөрэтэр этибит.
Биирдэ прогулка кэмигэр Афонялыын түбэсиһэн забор нөҥүөмаҥаа кэпсэппиппит. Афоня сытар түрмэтин балыыһатын режимэ
арыый сымна буолан, ону-маны син истэр эбит. Кини съезд
буолбутун, съезкэ Сталин буолбатах, Маленков дакылаат оҥорбутун,
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ханнык даҕаны уларыйыы тахсыбатаҕын миэхэ кэпсээбитэ. Күүтэн
муҥнаммыппыт

күппүлүү

барбыта.

Коммунистар

режимнэрин

сымнатыахтааҕар эбии кытаатыннаран испиттэрэ. Ону кытта Афоня
кинилиин сытар нуучча киһитэ хаайыыттан сотору тахсарын уонна
ол киһинэн саҥа көстүүмүн атыылатан харчы оҥорон айаҕар эбиниэн
баҕарарын эппитэ. Афоня букатын даҕаны кэтиллэн көрбөтөх
сырдык

сиэрэй

шевиот

көстүүмнээх

этэ.

Бука

Москваттан

атыыласпыта буолаахтыа. Хаайылларыгар ханнык аанньа дьоҥҥо,
эмгэбэчниктэргэ, тоҕо даҕаны киэргэнээхтээбитэ буолла, кэтэн
киирбит этэ. Түрмэҕэ көстүүм кэтэрдэн тараҥната сылдьыахтара дуо,
уһултаран, хата, былдьыыр сокуон суоҕа эбитэ дуу, каптеркаларыгар
дуу, складтарыгар дуу уган сытыарбыттара. Афоня ону көрдөөн ылан
бииргэ сыппыт хаайыыттан тахсар нууччатыгар биэрэн атыылатар
санааламмыт. Биллэн турар, биһиги бэйэбит икки ардыбытыгар
сахалыы кэпсэппиппит, тула хаамса сылдьар нууччалар тугу даҕаны
өйдөөбөттөрүн курдук.
Камерабытыгар

киирбиппитигэр

бииргэ

сытар

дьонум

миигиттэн ыйыталаһан барбыттара. Хаайыыга олорор киһиэхэ
көҥүлтэн кыракый да сонун тыына хаайтарбыт киһи сибиэһэй
салгыны эҕирийбитин курдук буолара.
Мин камерабар бииргэ олорор дьоммуттан ордук сөбүлүүр
киһибэр Иван Николаевич Сорокиҥҥа тугу истибиппин кэпсээбитим.
—

Дождетесь «от лучшего друга заключенных»,— диэн кэбиспитэ

Иван Николаөвич миигин истэн баран. Кини съезд эҥин диэҥҥэ
букатын даҕаны суолта биэрбэт этэ.— Лучше ждите манифеста.
—

Какого еще манифеста? — мин киһибин өйдөөбөтөҕүм.

—

При новом царе всегда объявляют манифест и амнистию.
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Сорокин ол аата Сталин өлөрүн кэтэһиҥ, оччоҕо былаас
уларыйыытыгар

саҥа

ыраахтааҕы

хаайыылаахтарга

амнистия

биллэрээччи диэһинэ этэ. Аһаҕастык инньэ диир олус кутталлааҕа —
ол кэмҥэ Сталин хаһан эрэ өлүөхтээҕин туһунан аҕыннаххына,
алдьархай — бэйэҕин өлөрүөхтэрин сөп этэ.
Иван Николаевичка мин Афоня көстүүмүн туһунан эмиэ
кэпсээбитим. Онуоха кини «Аанньа билбэт киһитигэр биэрбэтэ сөп»
диэбитэ. Мин эмиэ инньэ дии саныырым. Афонялыын иккис күҥҥэ
прогулкаҕа көрсүһүүбэр Сорокин сүбэтин уонна бэйэм санаабын
эппитим даҕаны, кини истибэтэҕэ: кыра эрдэхпититтэн биһигини
оскуолаҕа үөрэппиттэрин курдук кэнэн санаа кинини кыайбыта.
Сорокиҥҥа

ону

тириэрдибиппэр

биһигиттэн,

сахалартан,

кэлэйбиттии баһын быһа илгистэн эрэ кэбиспитэ. Афоня көстүүмүн
атыылата биэрбит нууччата харчы аҕалан биэрэн ааттаах ээ, букатын
даҕаны эргиллибэтэҕэ. Киэҥ Россия хайа муннугар түспүтүн хантан
булуоҥуй?
Сахаларга, биһиэхэ, өссө Кулаковскай саҕаттан олохсуйбут адьас
сыыһа, сымыйа өйдөбүл баар: нуучча саҕа көнө, көнтөккөй омук суох,
кини саха баҕайы курдук киитэрэй буолбатах, ол иһин хайа талбыт
муннуттан сиэтэ сылдьыахха сөп диэн. Ити нууччалары кытары
буккуспатах, букатын кинилэр истэрин билбэт эрэ киһи тыла. Санаан
даҕаны көрдөххө, нуучча курдук улуу норуот сири-сибиири кэрийэн
кэлбит, олох араас уустук оломнорун туораабыт мондоҕойдоохторо
хайаан саах балаҕан иһигэр саһан сытар, алаастарыттан ыраата
тэйбэтэх

сахаларга

баһыйтарыахтарын

эргитиилээх-урбатыылаах
сөбүй?

Сахалар

өйдөрүнэн

бэйэлэригэр

холоон

сыаналыыллара бука- тын сыыһа. Кинилэр адьас атын өйдөөхсанаалаах, сайдыылаах дьоннор буолаллар. Саха сиригэр арҕааттан
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дьон тоҕо кэлэллэр? Былыр былыргыттан, ыраахтааҕы былааһын
саҕаттан буруйданан, биитэр уһун солкуобай уонна «выслуга лет»
иһин. Олохсуйуом диэн санаан буолбатах. Ол иһин кинилэр санаалара,
туттунар туттунуулара олохтоохтор киэннэриттэн атын. Урут ол
туһунан

тыыннарбат

арахсыбытын

кэннэ

да
ким

этилэр.
кимэ

Билигин

дьэҥкэтик

Советскай
көһүннэ.

Союз

Сымыйа

пропагандистскай тумантан тахсан, итини сирэйинэн дьоҥҥо
өйдөтөр кэмҥэ, кырдьыгынан суруйуохха, Саха сирин олохтоох дьоно
барытын тириэрдэ өйдүүр гына. Афоня биһикки дьону дьон курдук
санаан ол кэмҥэ албыннаттарбыт даҕаны сөпкө дылы.
Нуучча үтүө киһитэ Иван Николаевич Сорокин, оҕо сааһа
чэпчэкптэ суох ааспыт быһыылааҕа. Кулаак уола буолан, үөрэх диэни
үөрэммэтэх, сэттэ кылааһы бүтэрбитэ дуу, суоҕа дуу. Ол эрээри
дьиҥнээх («сахалыы» диир кэриэтэ эттэххэ) нууччалыы, «здравый»
өйдөөх, олох ыардара кыратык даҕаны кини киһилии майгытынсигилитин алдьаппатах киһилэрэ этэ. Тас даҕаны көрүҥэ эмиэ оннук,
ис киирбэх этэ. Кинини кэдирги да кэмэлдьилээх ол дойдуга көрсүбүт
дьон нууччалыын, сахалыын, белорустуун, немецтиин, хохуоллуун
бары убаастыыллара. Ол кини уҥуоҕунан (мин саҕа орто уҥуохтааҕа),
сааһынан (орто саастааҕа), күүһүнэн (киһи эрэ тэҥэ этэ) да буолбакка,
кини киһилии киэбин сүтэрбэккэ илдьэ сылдьарыттан быһыылааҕа.
Онуоха мин биир холобуру аҕалыым.
Биһиги

камерабытыгар

саҥа

киһи,

Магадантан

кэлбит

хаайыылаах, эбиллибитэ. Түөрт уонуттан лаппа тахсыбыт, ол эрээри
хоту саамай ынырык лааҕырдарга уонунан сылларга сордоммута
соччо доруобуйатын алдьаппатах, майгытын-сигилитин уларыппатах
киһитэ

буолан

биэрбитэ

Магадан
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умнубуппун). Биһиэхэ өр олорпотохторо, ханна эрэ арҕаа илдьэ
барбыттара.
Магадан Ивана уонна биһиги Сорокин Иваммыт бэрт сотору
доҕордоспуттара, доҕор диэн тылы хаайыыга туттар буоллахха.
Магадантан да кэлбит киһи камерабыт иһиттэн Иван Николаевиһы
ордорон булан ылбыта.
Магадан Ивана хаайыытыттан босхолонон баран, кэнники
сыылкаҕа сылдьан шахтаҕа үлэлээн 16 тыһыынча харчы өлөрбүт.
Оччолорго, көҥүлгэ даҕаны, ити-олус улахан үп. Ол гынан баран,
хаайыыга олорон ыйга биэс уон солкуобайтан ордугу ылан аһыыртуттар бырааба суоҕа. Онон соҕотох быралыйан сылдьар киһи өлөнсүтэн

хааллаҕына

ити

үбэ

туһаныллыбакка

эрэ,

чекистэр

илиилэригэр киирэр кыахтааҕа. Инньэ дии санаабыта эбитэ дуу,
биитэр илдьэн иһэр сууттарыттан куттаммыта дуу, Иван Николаевич
Сорокин

кэргэнэ

олороллорун

уонна

бэйэтиттэн

кыракый
истэн,

оҕото

кини

быстар

түрмэ

дьадаҥытык

начальнигыттан

көҥүллэтэн, биир тыһыынча харчыны ол дьахтарга переводтаабыта.
Камера иһинээҕи хаайыылаахтар биһиги бары олус диэн сөхпүппүт.
Ол иннинэ кинилэр букатын да билсибэттэрэ эбээт! Мин санаабар,
Иван Николаевич бэйэтэ көрдөөбөтөх буолуохтаах, оннук сэмэй, үтүө
киһи этэ.
Афоня көстүүмүн албыннаабыт «ыты» уонна Магадан Иванын
тэҥнээн көр. Бастакы киһи аҕыйах сыллаах уголовник этэ. Оттон
Магадан киһитэ уонунан сылларга сор бөҕөнү көрбүт, бэйэтэ этэрин
курдук «прошел через огонь, воду...»
КУЛААКТАР ТУСТАРЫНАН
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Коллективнай

хаһаайыстыбалары

тэрийии

—

коллективизацияны ыытыы сыыһатын олох толору дакаастаата.
Социалистическай

суолунан

сайдыы

пророктарын

Бухарины,

Троцкайы, Каменевы, Зиновьевы о. д. а. сибилигин туруоран бүгүҥҥү
совхозтары-колхозтары көрдөрбүт киһи: хайдах дьоннор үлэлиир
дьоҕурдарын сүтэрбиттэрин, тугу даҕаны харыстаабат буолбуттарын,
албыннарын-түөкэйдэрин, уоралларын...
тиийбэтэҕэ.

Ленин колхозтааһыҥҥа

Мин Сталиҥҥа көрдөрө да барбаппын

—

кини

коммунистическай эксперимент табыллыбатаҕын хайаларын да
иннинэ эрдэттэн билбит буолуохтаах. Оччоҕо тоҕо мөлүйүөнүнэн
дьону сиэртибэ гыныан сөбүй? (Ыраахтааҕы былааһын 92 сылын
устатыгар

6321

киһини

ытан

өлөрбүт

буоллаҕына,

кинилэр

кэннилэриттэн кэлбит большевиктар 74 сыл устатыгар, быһа
холуйан, 40—60 мөлүйүөн киһини суох гыммыттар).
1952 сыллаахха кыра эрдэхпиттэн биһигини үөрэппиттэрин
курдук колхоз диэн тыа хаһаайыстыбатын соҕотох табатык сайдар
суола буолар дии саныырбыт, төһө даҕаны колхозтаахтар олохторо
ыараханын, куһаҕанын иһин. Ол ону быстах кэмнээх, сэрии
содулуттан тахсыбыт суол курдук көрөрбүт. Колхоз олоҕо куһаҕана,
колхозтаахтар

бырааптара

суоҕа

коммунистическай

система

бэйэтиттэн, кини ис хоһоонуттан — олох айылгытыттан туораан, искусственнайдык теорияны олоххо соҥнуу сатааһынтан тахсарын
билбэт этибит. Ол иһин туох баар билиибит-көрүүбүт туомунан
колхоһу көмүскэһэ сатыырбыт.
Хаайыыга биһиги бастаан хараҕа суохтан Советскай былаас
кыайыыларын,

кини

ситиһиилэрин

көмүскээбиппит.

Онтон

соҕотоҕун хаалан баран Сорокинныын колхоз туһунан мөккүһэрбит.

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

178

Биһиги мөккүһүүбүт иккиэн тус-туһунан дакаастабыллаахтара:
Сорокин бэйэтин олоҕор билбитин-көрбүтүн, муннунан тыырбыт,
эрэйин-мунгун туоһу гынара. Оттон мин киниэхэ үөрэппиппин (бэйэм
билбит олохпун, дьонум олоҕун сотору көнөр быстах түгэн дии
санаан кэннибэр тутарым) дакаастабыл оҥосторум. Бастатан туран
аҕалар кинигэм Шолохов «Тиэриллибит кырыһа» буолара.
—

Отутус

сылларга

соҕуруу

алдьархайдаах

хоргуйуу

тахсыбыта,— Сорокин кэпсээбитэ.— Дьон лебеданан (эмиэ биһиги
үөрэ оппут курдук буоллаҕа) аһылыктаммыта. Сорох сирдэргэ бэйэбэйэлэрин сиэспиттэрэ.
Мин итэҕэйбэппин, кулаак уола атаҕастаммыта үгүс буолан,
Советскай

былааһы

соруйан

киртитэр-хараардар

диэн

испэр

саныыбын. Ол гынан баран Россия соҕуруу өттүн көрбөтөҕүм,
билбэппин, киниэхэ утарарым суохха дылы.
—

Оттон

Шолохов

«Тиэриллибит

кырыс»

диэн

романыгар

хоргуйуу туһунан туох да суох дии. Хайдах кини ону көтүтүөй? — Мин
биһиги көлүөнэ олус таптаан аахпыт ромаммытын туоһу гынабын.
—

Советские писаки — тоже мне доказательство,— Хараҕа Суох

биһиги кэпсэтиибитигэр орооһор.— Они все пишут неправду.
Кырдьыгы суруйан көрдүннэр эрэ, Бы- тык кинилэри начаас
оннуларын буллартыа.
—

Буллартаабыта даҕаны,— хайалара эрэ эпсиһэр.— Бл... назвал

колхозную корову — дали десять лет по ногам, пять лет по рогам.
—

Мөлүйүөнүнэн дьон хоргуйан өлбүттэрэ.
Мин ончу итэҕэйбэппин.

—

Оннук улахан маассабай хоргуйууну-өлүүнү Шолохов курдук

улуу суруйааччы хайдах көтүтэн кэбиһиэй? — мин бэриммэппин,
испэр Афонябын суохтуубун — соҕотох буолан хааллаҕым үһү бу
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контриктар ортолоругар, Афоня баара буоллар миэхэ көмөлөһүө этэ,
иккиэ буолларбыт ити өстөөхтүү санаалаах дьоҥҥо кыайтарыа суох
этибит.
—

Они все трусы, продажные шкуры,— Хараҕа Суох советскай

суруйааччылары үөҕэр.
—

Эһиэхэ колхозтааһын буолбутун кэннэ хоргуйан өлүү суоҕа дуо?

—

Отутус сылларга суоҕа.

—

Оттон кэнники?

—

Сэрии сылларыгар баара.

—

Буоллаҕа ол дии.

—

Ол сэрии сыллара, кыһалҕалаах сыллар. Сэрииттэн хоргуйуу

буолбута.
—

Сэгэриэм, ол барыта колхозтааһынтан.
Биһиги кэпсэтиибитин саҥата суох истэн олорор белорустартан

биирдэстэрэ, икки Прищычтартан бырата, салҕааттаабыт курдук
аккыраҥ киһи:
—

Колхоз «Красная Оглобля и Напрасный Труд» — диэн баран

күлэн

иҥиэттэн

кэбиһэр.

Прищычтар

эмиэ

кулаахтааһыҥҥа

түбэспиттэр, сэрии саҕана немецтэргэ сулууспалаабыттар.
Иван Николаевич

Сорокинныын

үгүс мөккүөрдэрбитигэр-

кэпсэтиибитигэр мин колхоһа суох хайдах даҕаны сатаммаппытын
дакаастыы сатыырым. Бачча улахан, үгүс дьонноох государствоны
хайдах биирдиилээн бааһынай хаһаайыстыбата аһатыан сөбүй?
диирим. Мин харахпар киинэҕэ, хартыынаҕа көрбүт уйаара-кэйээрэ
биллибэт

Украина

хара

буордаах

истиэбэр

үлэлии

сылдьар

трактордар, комбайннар көстөллөрө. Итиччэ кэлим, киэҥ бааһынаны
хайдах бысталаан, биирдиилээн хаһаайыстыбаҕа түҥэтиэххэ сөбүй?
Хайа иирбит киһи көрөн туран инньэ гыныай уонна онтон туох

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

180

тахсыай дии саныырым. Коллективнай хаһаайыстыбаҕа бииргэ
үлэлээһин барыстааҕа харахха субу көстөн турара. «Тиэриллибит
кырыска» даҕаны ол курдук суруллара.
Тракторы, комбайны — модун күүстээх техниканы хайдах биир
киһи сатаан туһаныай? Өскөтүн индустриализация промышленноска
ыытыллыбыт эбит буоллаҕына, тыа хаһаайыстыбатыгар эмиэ онуоха
сөптөөх уларыйыы — коллективизация барыахтаах. Уу тэстибэт гына
ыпсарыллыбыт логическай теория буолбатах дуо?
Оттон коллективнай хаһаайыстыба сайыннаҕына, кырдьык,
кулаак суох буолуохтаах, эһиллиэхтээх. Промышленноска рабочайдар
баһылыыллар, тыа хаһаайыстыбатыгар — бааһынайдар. Эҥкилэ суох
эмиэ

логичнай.

Быһах

биитэ

киирбэт

гына

ыпсарыллыбыт

теоретическай схема.
Сорокиннаах Хараҕа Суох адьас сөбүлэспэттэр. Белорустар
дөрүн-дөрүн быктартыыр репликаларыттан иһиттэххэ, эмиэ кинилэр
диэкилэр. Ол эрээри санааларын аһаҕастык этиэхтэрин тардыналлар.
Мин

көстөн

турар

кырдьыкпын

кыайан

дакаастаан

иһитиннэрбэппиттэн олус диэн кыһыйабын: үрүҥү көрөн туран хара
диир кыһыытын!
Дьонум мин дакаастабылларбын сэнээбит курдук эйэҕэстик
истэллэр уонна син биир бэйэлэрин этиилэрин диэки иэҕэллэр.
Колхозтааһын хайдах кинилэргэ барбытын, кулаактааһын хайдах
кинилэргэ ыытыллыбытын, дьону көскө ыыппыттарын, хоргуйан
өлүүнү, колхоз олоҕо куһаҕанын — бэйэлэрэ илэ харахтарынан
көрбүттэрин кэпсииллэр. Онтон иһиттэххэ, 1929-32 сылларга барбыт
кулаактааһыҥҥа улахан оруолу ОГПУ сэриилэрэ, партактив уонна
куолуһут, араатар дьонтон тэриллэр дьадаҥылар комитеттара
ылбыттар эбит. ОГПУ сэриилэрэ кэлэн эмискэ дэриэбинэни төгүрүйэн
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кэбиһээт, дьадаҥы комитеттарын ыҥыран кулаак диэбит дьоннорун
дьиэлэриттэн үүртэлээн таһааттаан, тимир суолга диэри конвойдаан
грузовиктарга

тиэйэн

аҕалаллара,

онтон

сүөһү

тиэйиллэр

вагоннарыгар симэн илин, Сибиир диэки, утаараллар эбит. Айаннара
хас да нэдиэлэ устата барара. Сөп буола-буола киһитэ суох кураанах
сиргэ тохтоон, саллааттар көскө баран иһэр дьону ааҕаллар, өлбүт
баар буоллаҕына таһааран көмөн иһэллэр эбит. Илин тыһыынчанан
километр

ыраах

сиргэ

тэйэн

эрэ

баран,

вагонтан

таһааран

массыыналарга олордон, биитэр сатыы хоту мас кэрдэр сирдэригэр
ыыталлара, спецпоселенецтар аатыран срога эҥинэ суох ОГПУ бас
билиитигэр киирэллэрэ. Көскө кэлбиттэр анаммыт сирдэриттэн
барар бырааптара быһыллара. Кэнники ааҕан биллэххэ, 1937
сыллаахха перепись ыытыллыбыт эбит. Ол переписка Советскай
Союзка 25 мөлүйүөн киһи итээн тахсыбыт. Оччотооҕу перепись
өстөөхтөр соруйан оҥорууларын курдук көстүбүт уонна переписка
кыттыбыт дьон хаайыллыбыттар. Билигин эрэ коллективизация
уонна кулаахтааһын саҕана 16 мөлүйүөн киһи өлбүтэ биллэр.
Иван Николаевич Сорокин оннук олох оскуолатын барбыт киһи
эбит этэ.
Биһиги ити туһунан билбэт этибит. 1953 сыллаахха тахсыбыт
БСЭ-ҕа «Ожесточенное сопротивление кулаков было сломлено в
открытом бою» диэн суруллубут.
Саха сиригэр колхозтааһын даҕаны, кулаахтааһын даҕаны эмиэ
буолбута, эмиэ көскө ыыппыттара, суох оҥортообуттара. Үөрэнэ
иликпинэ улахан уолаттар ааҕар хоһооннорун тыллара билиҥҥэ
диэри бааллар:
«Кэрэхтээх» кэдирги сиһигэр
Чой кулаак бурдугун кистээбит,
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Ол ону бассабыык Баһылай
Киирэн сэбиэккэ тыллаабыт.
Кулаактары биһиэхэ «күөх истэр» диэн ааттыыллара. Тоҕо
«күөх» дииллэрэ эбитэй? «Кулаак кутуруга» диэн үөҕүү буолара.
Букатын хойуккуга диэри куолаһа быстыбыт, кулаак, кини уола,
сыдьаана диэн ыт курдук көрөр, туохха да чугаһаппат буолаллара.
Ити сыллартан эбитэ дуу, төрөппүттэр дьадаҥыларынан, туохтара
даҕаны суоҕунан киэн туттуу, өттөйүү — киһи айылгытын утары
муода, төттөрү өйдөбүл биһиэхэ күн бүгүнүгэр диэри олохсуйан
сылдьар. Дьиҥинэн ыллахха, ханнык баҕарар киһи төрөппүтэ олоххо
тугу даҕаны ситиспэтэҕиттэн, дьонтон итэҕэһиттэн, быстыбытыттанойдубутуттан кыбыстыахха баар этэ...
Саха норуотугар киэҥник тарҕаммыт, ол эрээри букатын
кистии-баттыы кэпсэнэр анекдот курдук кэпсээн баара. Ханната
соччо биллибэт, дьадаҥылар куолуһуттарын, араатардарын бэттэрэ
кулаахтарын

сүөһүтүн,

үбүн-аһын

былдьаан

ылан

коммуна

тэриммиттэр. Ол коммунаҕа тугу да үлэлээбэккэ, бэлэми аһыы-аһыы,
күн

аайы

мунньахтаан-куолулаан

тахсыбыттар.

Сыл

бүтүүтэ

сүөһүлэрэ — астара баранан тарҕаһан хаалбыттара дииллэрэ. Мин
эдэр сылдьан кулаактары холуннарар сэһэннэрэ буолуо диэн соччо
аахайбат этим. Кэнники өйдөөтөххө, колхознай тутул хайдах эрэ ити
анекдот кэпсээни санатарга дылы: куолуһуттар даҕаны бааллара
сымыйа

буолбатах,

коллективнай

мунньахтар

хаһаайыстыбалар

даҕаны
даҕаны

аҕыйаҕа

суохтара,

билигин

ханна

тириэрдибиттэрэ. Колхозтары тэрийии — марксистскай-ленинскэй
схеманан общество олоҕун ыытыыга биир сүрүн хайысха — нуучча,
саха норуоттара саас үйэ тухары олорон кэлбит олохторун күүс
өттүнэн, кытаанахтык туора тардан, үрэйэн, атын хайысханан ыыта
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сатааһын эбит. Тыа хаһаайыстыбатын сайдыытын айылҕанан
анаммыт — естественнэй сайдыытыттан таһааран, искусственнай
схемаҕа киллэрии.
Бастакы кэмҥэ барыта сонун буолан, дьон сонурҕааһынын
(энтузиазмын)

туһанан,

репрессивнай

уонна

агитационнай-

пропагандистскай аппараттар көмөлөрүнэн, биир-икки көлүөнэ дьон
олохторун

устатыгар

итинник

политика

балачча

көхтөөхтүк,

ситиһиилээхтик барбыта. Ол гынан баран, олоххо төрдө, силиһэ суох
искусственнай киллэрии төһө өр барыай, уһаабатаҕа. Дьон репрессия
суоһа-суодала уонна сымыйа күдээринэ өрө күүрүү уххана ааһыыта,
үһүс көлүөнэ хайыы-үйэҕэ итэҕэйбэт буолбута, ханнык даҕаны ырай
тутуллубатын билбитэ. Энтузиазм умуллубута. Дьон албыннаппытын
билэн пассивнайдык утарсыбыта — үлэлээбэт буолбута. Тиһэҕэр
тиийэн, билигин уруккуга төннүбүттэрэ.
Итини барытын билии, харах аһыллыыта, биһиэхэ хойут
кэлбитэ. Онуоха мин иитиллибит итэҕэлбэр саарбаҕалааһыны,
бастаан киллэрэн түөрэҥнэппит киһинэн Иван Николаевич Сорокин
буолар.
ЭРЭЙ-МУҤ КЭРИИМЭ
Киһи мутугунан быраҕар муҥур үйэтин ырытан көрдөҕүнэ,
чахчы сөбүлээбит, убаастаабыт-ытыктаабыт дьоно олус да аҕыйах
буолар эбит. Миэхэ эмиэ оннук дьоннор сахалартан, нууччалартан,
атын даҕаны омуктартан адьас аҕыйахтар.
Нууччалартан бэйэм, били этэргэ дылы, үтүө аҥарым буолбут
кэргэммиттэн ураты үс эрэ киһини ааттыахпын сөп. Ол дьон —
педучилищеҕа кэнники сылга директорынан үлэлээбит педагог
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Федор

Зиновьевич

Самарин,

биһиги

кэргэннии

табаарыспыт-

доҕорбут инженер Семен Кондратьевич Казанцев уонна хаайыыга
бииргэ сылдьыбыт киһим, букатын үөрэҕэ суох, Иван Николаевич
Сорокин. Хомойуох иһин, кинилэртэн билигин хайалара даҕаны
суохтар.
Икки бастакы дьон туһунан баҕар хаһан эмэ тугу эрэ суруйуом.
Иван

Николаевич

туһунан

арыый

сиһилии

билигин

ахтан

аһарыахпын баҕарабын.
М. Шолохов «Киһи төлкөтө» романа төһөлөөх хайҕанна этэй?
Билигин ырыта санаатахха, бары айымньылар курдук киниэхэ эмиэ
социалистическай реализм пропагандата үксэ бэрт, реализма олус
аҕыйах эбит... Иван Николаевич Сорокин, Воронеж нууччатын
киһитин, эрэйдээх-буруйдаах дьиҥнээх олоҕун суола ордук күүстээх,
ордук долгутуулаах. Өйтөн толкуйдаан таһаарыы уонна дьиҥнээх
олох буоллахтара: «Сера теория, вечно зелено древо жизни».
Нууччалар, украинецтар, белорустар, сэрии будулҕаннаах сылларын
бүрүммүт атын даҕаны норуоттар сордоох-муҥнаах дьылҕаларын
дьиҥнээхтик нуучча киһитин обраһынан көрдөрөр айымньыны
литература өссө даҕаны айа илик. Иван Николаевич олоҕор,
сырыыларыгар

Платон

Каратаевтан,

Шолохов

Соколовуттан,

Солженицын Иван Денисовыһыттан барыларыттан баарга дылы...
Кинини герой гынан биир эмэ талааннаах суруйааччы аныгылыы
хараҕынан көрөн суруйдар, арааһа, нуучча классикатыгар эбии
буолар төһө эрэ бэттээхэй айымньы тахсар этэ.
Сорокин

армияҕа

ыҥырыллан

баран

Новороссийскайга

гаубичнай полк полковой оскуолатыгар алта ый үөрэммит, сержант
званиетын

биэрэн

оскуолаҕа

отделеиие

командирынан

хаалларбыттар. 1941 сыллаахха бэс ыйыгар Одессаҕа баар полк
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штабын батареятыгар сибээс взводун отделениетын командирынан
анаабыттар. Ол кэнниттэн Одесса уобалаһыгар баар Дальник диэн
дэриэбинэҕэ бырахпыттар.
тулуйбакка

Одессаҕа

Кини

төттөрү

чааһа

немецтэр кимиилэрин

чугуйбут.

Онтон

пароходунан

Севастопольга тиийбиттэр, Ешунь диэн дэриэбинэҕэ обороналанан
сыппыттар.

Алтынньы

29

күнүгэр

Ново-Ивановка

диэн

дэриэбинэттэн уон километрдаах сиргэ немецтэргэ билиэн түбэспит.
Хайдах билиэн түбэспитин туһунан Иван Николаевич маннык
кэпсиирэ: кинилэри, түөрт уонча киһини, чугуйар чаастары уонна
штабы

хаххалыырга

хаалларбыттар.

Икки

өттүлэриттэн

эмиэ

сүүсчэкэлии киһи — уопсайа икки сүүстэн тахса киһи кимэн киирэн
иһэр немецтэри тохтотуохтаах эбит. Быһата, өлөр өлүүгэ умса
аспыттар, кинилэр тыыннарынан толуммуттар. Сэрии сокуона
кытаанах — «тыын тыыҥҥа харбас» диэн ол буоллаҕа. Командирдара
Любимов

диэи

лейтенант

эбит.

Немецтэр,

минометтарынан,

пулеметтарынан, автоматтарынан төбөлөрүн өндөппөт гына уот
аспыттар. Командирдара сиргэ хаптайыҥ диэн хамаанда биэрбит.
Сорокиннаах хаптайан сытан биирдэ көрбүттэрэ, немецтэр субу
кэлэннэр автоматтарынан тирээн тураллар үһү. «Хэндэ хох!» Баффен
хэллеген!»

диэн

хаһыытаабыттар.

Любимовтыын-майдыын

илиилэрин ууммутунан туран кэлбиттэр, билиэн барбыттар. Тарас
Бульбалыы эттэххэ «күүһү күүс кыайбыт».
Немецтэр

билиэн

ылбыт

кыһыл

армеецтарын

бастаан

Береславка үүрэн илдьибиттэр, онтон Херсоҥҥа, ол кэнниттэн
Николаевка баар билиэн түбэспиттэр лааҕырдарыгар. Сэтинньи ый
устата

ол

лааҕырга

олорон

баран,

ахсынньы

ыйга

куорат

уулуссаларын ыраастата таһаарбыттарыгар, Иван түгэн булан, олбуор
хайаҕаһынан сып гынан күрээн хаалбыт.
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Ол кэмҥэ немецтэр колхозтар оннуларыгар отучча общиналары
тэрийбиттэр, олорго барааннары иитэллэр эбит. Сорокин бастаан
Павличенко диэн дьахтарга, онтон Курочкин диэн киһиэхэ олорбут
уонна общинаҕа бараан көрбүт. Ол курдук сырыттаҕына 1944
сыллаахха

кулун

тутарга

кинини

немецтэргэ

сулууспалыыр

калмыктар тутан ылбыттар, эмиэ Николаев куоракка баар лааҕырга
төнүннэрбиттэр.
Иван Николаевич билиэҥҥэ сылдьан кинилэргэ сулууспалыыр
украинецтары,

белорустары

даҕаны,

грузиннары,

калмыктары

даҕаны барыларын көрүтэлээбит. Немецтэр кинилэртэн тус-туһунан
этэрээттэри тэрийбиттэр эбит.
— Оннук дьоҥҥо түбэһиэхтээҕэр немецтэргэ бэйэлэригэр
түбэспит быдан ордук,— диирэ кини,— Они лютовали пуще, были
настоящие звери.
Немецтэргэ

иккис

тутуллуутугар

Николаевтан

этабынан

бастаан Одессаҕа утаарбыттар, онтон Польшаҕа Перемышль куоракка
илпиттэр. Онно икки-үс нэдиэлэ буоларын кытары Францияҕа МанПулье диэн куоракка ыыппыттар. Кини онно немецтэр аттаах
сэриилэрин хаһаайыстыбаннай взводугар от тиэйээччи буолбут.
—

Союзниктар армиялара чугас быһыылааҕа, сэрии тыаһа субу

иһиллэрэ,— Иван Николаевич кэпсээбитэ.— Немецтэргэ араас омук
барыта баара. Биһиэхэ аҕыс уон- нуу ботуруон уонна иккилии граната
биэрдилэр, онтон Сена өрүс уҥуор таһаардылар. Аны немецтэр диэки
буолан англичаннары утары сэриилэһэр моһуога тирээтэ. Ну, и черт
побрал бы их всех! Еще этого не хватало! Мин хайдах гыныахпын
билбэппин. Арай онно биир немец саллаата, поляк англичаннарга
күрүөҕүҥ диэн турдулар. Ким өлүөн баҕарыай, немец да саллааттара,
билиэннэйдэр даҕаны бары киксэн күрүүргэ сананныбыт. Поляк
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саллаата сирдээтэ, биһиги бардыбыт. Онтукабыт англичаннар
биһигиттэн баара-суоҕа түөрт уон километр эбиттэр.
—

Дьэ, англичаннар хайдах көрүстүлэр? — мин сэргиибин.

—

Биһиги төрдүөбүт: мин Федордыын билиэннэйдэрбит уонна

немец, поляк иккиэн саллааттар. Биһигини тиийэрбитин кытары
уонча англичаннар саллааттара төгүрүйэн кэбистилэр, илиибитин
өрө ууннаран ньэҥньийдилэр. Миигиттэн биричиинэй быһахпын,
флягабын ыллылар. Ол кэнниттэн сүүсчэкэ араас омук мустубут
лааҕырыгар илтилэр. Иккис күммүтүгэр араас дойдуларынан тустуһунан

стройдаатылар.

Биһиги

славяннар:

чехтэр,

поляктар,

словактар, нууччалар сүүсчэкэ киһи буоллубут. Ол курдук наардаан
тус-туһунан бириһиэн палаткаларга олохтоотулар.
Онно

икки

нэдиэлэ

буолбуппут

кэннэ

советскай

дьону

массыыналарга олордон, порка тириэртилэр. Онтон борокуоттарга
олордон, Англияҕа таһаардылар.
Сорокиннаах лааҕырдарыгар сотору советскай миссия — биир
полковник уонна капитан-лейтенант тиийэн кэпсэппиттэр: нэдиэлэ
кэриҥинэн транспорт буллахпытына, дойдугутугар илдьиэхпит диэн
эрэннэрбиттэр. Иккис күннэригэр биир офицер кэлэн анкета
толотторбут. Алтынньы бүтүүтүгэр уон тыһыынча кэриҥэ киһини
икки борокуотунан Англияттан Ливерпуль таһыттан Мурманскайга
аҕалбыттар.

Ити

сыл

сэтинньи

алта

күнүгэр

дойдуларыгар

үктэммиттэр.
— Дураки были, кэлбэтэхпит да эбитэ буоллар,— Иван Николаевич
сиргэ силлиир.
- После драки кулаками машем,— хаайыылаахтартан бүтүн Европаны
барытын велосипедынан кэрийэн, дойдум диэн кэлээт, Саха сирин
приискаларыгар түбэспит киһи Сорокины бигэргэтэр.
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—

Спешили

коммунистам

добыть

золото,—

брат

Прищыч

үгэргиир.— А то остались бы, бедные, без драгоценного металла.
—

На хрень мы им нужны...
Сорокиҥҥа 1941 сыллаахха, баҕар, аҕата 1932 сыллаахха

кулаактаабытыттан да ыла буолуо, саҕаламмыт аад сордоох-муҥнаах
эргиирдэрин кэриимэ өссө даҕаны ситэрэ ыраах буолан биэрэр. Өссө
ордук ыардар дойдутугар саҕаланаллар.
Бастаан Эстонияҕа Таллин куоракка түбэһэр, 1945 сыллаахха
кулун тутарга МВД лааҕырыгар

доппуруос

саҕаланар: немец

армиятыгар сулууспалаабыт буруйугар алта сыл устата 1947
сыллаахха Саха сиригэр көскө атаарыллар. Якутскайга кэлэн
«Джугджурзолото» трескэ электромонтердуур. Биэс сыл үлэлээбитин
кэннэ 1952 сыллаахха Совөтскай былааһы утары агитациялаата диэн
урукку айыыта-харата барыта ахтыллан, уон сылга хаайыыга
ууруллар, биэс сыл бырааба быһыллар. Якутскайга кэргэнэ, уола
хаалаллар.
Үөрэҕэ суох, омук тылын билбэт киһи наар лааҕырдарга
сылдьан аҕыйах кэмҥэ Германия, Франция, Англия туһунан элбэҕи
билиэн

сатаммат.

Ол

эрээри

коммунистическай

пропагандаҕа

бэриммэтэх, айылҕатын өйүн тута сылдьар киһи, кулгааҕа-хараҕа
аһаҕас — дьон Европа дойдуларыгар хайдах олороллорун син көрбүт.
Тас дойду лааҕырдарыгар уон икки төгүл таһаҕас таһыытыгар
сылдьыбыт, икки төгүл фермергэ үлэлээбит. Дьон үлэһиккэ хайдах
сыһыаннаһарын билбит. Ол ону Якутскайга дьоҥҥо кэпсээбит.
Граница таһыгар колхоз суох, биирдиилээн олорор буолан дьон олоҕо
ордук эбит, биһиги илиибитинэн үлэлиибит, оттон анараа дойдуга
массыына үлэлиир, рабочайдар быдан көҥүллүк олороллор эбит
диэбит.
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Киһини винтигинэн, тутуу матырыйаалынан ааҕар икки модун
күүстээх тоталитарнай системалар өлөр-тиллэр хапсыһыыларыгар
биирдиилээн иваннар, фрицтэр эрэйдээхтэр дьылҕалара диэхтээн,
букатын туох даҕаны суолталара суоҕа. Аттилла, Чингиз-хан,
оннооҕор Наполеон саҕанааҕы быһаарар күүс — сүүһүнэн тыһыынча
киһи

маассата

дуона

суох

буолбута.

Мөлүйүөннэр,

уонунан

мөлүйүөннэр халыҥ маассалара сэрии хаамыытыгар сабыдыаллыыр
кыахтаммыттара.

Аан

дойду

иккис

сэриитин

алдьархайдаах

миэлиҥсэтигэр төһөлөөх туох даҕаны кыттыгаһа, туох даҕаны буруйа
суох үтүөкэн көннөрү дьон олохторо умайан күл-көмөр буолта
буолуой? Төһөлөөх киһи сэрии хааннаах миэлиҥсэтигэр үлтү
мэлиллэн ааттыын-суоллуун күн сириттэн сүппүтэ буолуой?
Киһиэхэ биирдэ бэриллэр биһиги эдэр сааспытын мэҥиэстибит
сэрии сылларын хомойон-хоргутан өйдөөн көрөбүн, оччоҕо төбөбөр
умуллубат уот бэлиэ буолан ыйытыы суруллар: Туох иһин? Кыайбытхоппут дьон хайдах олоробут бүгүн? Тоҕо кыайбыт дьоммутуттан
илиибитин уунан сааппакка умналаһабыт? Мин санаабар, немецтэр
даҕаны итинник ыйытыыны бэйэлэригэр бэринэллэрэ буолуоҕа: туох
иһин Гитлеры былааска таһаардыбыт? Туох иһин мөлүйүөнүнэн
дьону сэймэктэттибит? диэн.
Аан
суолунан

дойду

икки

улуу

эйэ-дэмнээхтик

государстволара

сайдан,

ханнык

демократическай

даҕаны

шовинизм,

национал-социализм амбициятыгар охтубакка сэриини тарпатахтара
буоллар төһөлөөхтүк сайдан инники хардыылаабыт буолуо этилэр!
БАЛЕРИНА
САХА ДЬАХТАРА ХААЙЫЫГА

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

190

Эдэр эрдэххэ кыыс, дьахтар туһунан хаһан сананыллыбатаҕай?
Ордук кинилэртэн таһы быһа матан баран хаайыыга? Онно маннык
кэпсээн баара. Арай биирдэ надзиратель алҕаһаан, камераларын
бутуйан, дьахтардаах эр киһини биир камераҕа уган кэбиспит. Эр
киһи барахсан оннук эмискэ тосхойбут дьоллоох түгэни мүччү
туппатах уонна кэнники кэпсээн оҥостубута биһиэхэ диэри тиийэн
кэлбит. Биллэн турар, түрмэ сымыйа кэпсээнэ — надзирателлэр
бутуйбаттар, бутуйуохтарын даҕаны сатаммат.
Хата, мин оройуон КПЗ-тыгар хаайыыга түбэспит уон алталаах
кыыс эрэйдээххэ харабыллара киирэн хоноллорун туһунан чахчы
буолбут суолу истибиттээхпин. Бүлүүттэн кэлэн иһэр хаайыылаахтар
этаптарыгар соҕуруокка хаптаһыны алдьатан, кэккэлэһэ сыппыт
кыыстыын хоонньоһон кэбиспиттэрин биир хаайыылаах миэхэ
кэпсээн турардаах. Бүлүү хаайыылаахтарын уунан аҕалаллара.
Хаайыыттан хат буолан тахсыбыт саха кыыһа кэпсээбитэ: хаайыыга
медосмотр оҥордохторуна кыргыттарын, дьахталларын хайаатар
даҕаны быһаара сатыыллар эбит. Оччоҕо конвой саллааттара (бары
даҕаны кэлии дьон буолаллара) кыыһынан сылдьар эрэйдээхтэри
буортулуурга бэйэлэрин икки ардыгар сакалааттаһаллар эбит.
«Придурки мужчины стали по двум сторонам узкого коридора, а
новоприбывших женщин пускали по этому коридору голыми, да не
сразу всех, а по одной. Потом между придурками решалось, кто кого
заберет», «Один из удачных ходов стать прислугой начальства». Ити
Л. Солженицын «Архипелаг Гулаг» диэн кинигэтиттэн.
Хаайыыга хат буолбуттарга кыракый ханнык эмэ чэпчэтии баар
буолуо дии саныыллара дьахталлар. Ол иһин көҥүлгэ курдук
бэйэлэрин туттуна барбаттар этэ, тыыннаах буолуу сааттан-сууттан
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ордук суолталааҕа. Онуоха наар эр дьон хаайыытыгар түбэспит
эрэйдээхтэри

кинилэр

үрдүлэринэн

былаастаах

лааҕыр

тойотторуттан саҕалаан, саллааттарыгар уонна хас эмэ уонунан
сылларга

дьахтартан

маппыт

хаайыылаахтарга

диэри,

мүччү

туттарыахтарын баҕарар кэтэһээччи үгүс буолара. Итинэн мин
дьахтар киһиэхэ эр дьоннордооҕор ордук хаайыыга ыарахан этэ
диэхпин баҕарабын. Ол да гыннар Сталин режимэ кинилэри даҕаны
аһымматаҕа: мин хаайыыга түбэспит саха дьахталларын уопсай
түрмэҕэ, маҥнайгы колонияҕа көрүтэлиир этим. Оттон Намсыырга
дьахталларга аналлаах туһунан колония баара.
Уопсай

түрмэҕэ

истэхтэринэ,

олорон

көрүдүөргэ

саха

биирдэ

прогулкаҕа

дьахтарын

таһааран

көрдүбүт.

Түрмэ

начальствота аҕыйах сыл сроктаах дьахталлары дьиэ хомуйааччы
гынан туһанар эбит этэ. Көрүдүөргэ алҕаска көрсүбүт дьахтарбыт
дьиэ сууйа сылдьара. Слепцов Коля блатнойдар үгэстэринэн «Кини
миэнэ» дии түстэ. Онтон ыла ол дьахтар ханна эмэ элэҥнээтэҕин аайы
Коля кэпсэтэ, билсэ сатаата. Оттон Афоня биһикки прогулкаҕа
таһаарар

кэмнэригэр

хомуттаралларын

билэн

саха

дьахталларынан

испиискэ

хаатыгар

камерабытын
кистээн,

ханна

кистээбиппитин дьахталларга сахалыы этэн, иккитэ-үстэ суруйса
сылдьыбыппыт.

Онтон

билбиппит

били

көрүдүөргэ

көрсүбүт

дьахтарбыт (аата бадаҕа Ольга диэн этэ) били Хачыкаакка Чурапчы
дьонун өлөрүүгэ тыллаабатах диэн биир сылы ылбыт эбит. Оттон
атыттар — үп-харчы итэҕэстээбит эрэйдээхтэр. Кинилэр хантан
түбэспиттэрин уонна ааттарын умпубуппун.
Саха дьахталлара хаайыыга атыыһыт, бухгалтер, кассир эҥин
буола сылдьан үксүн үбү-аһы арастарааталаан түбэһэллэрэ. Дэҥ
кэриэтэ уорууга эмиэ. Мин санаабар, уорар кыдьык саха майгытыгар-
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сигилитигэр сөп түбэспэт, кинилэргэ айылҕаттан суох үөрүйэх. Уоруу
диэн сэрии кэминээҕи аччыктаан иэдэйбит оҕолоругар колхоз
сонуогуттан уоран бурдук итигэстээбит ийэлэртэн саҕалаан, сэрии
кэнниттэн ас-таҥас тиийбэт кыһалҕата аҕыйах кэмҥэ үөскэтэн
аһарбыт быстах кэмэлдьитэ буолар.
Сааһым тухары билэргэ-көрөргө баҕарыым ханна-ханна миигин
тириэрдибэтэҕэй? Кими кытары билиһиннэрбэтэҕэй? Хаайыыттан
тахсыбыт биир кыыһы көрсөн кэпсэппиттээхпин. Маҥнайгы колония
подсобнай хаһаайыстыбатыгар кинини уонна кини икки дьүөгэтин
үлэлэтэллэр эбит. Саха кыргыттара конвойа суох сылдьан онно ынах
көрөллөрө, саах күрдьэллэрэ. Конвой саллааттара, конвойа суох
хаайыылаахтар мэлдьитин атаҕастыыллар эбит. Ханнык даҕаны
бырааба суох тыа кыргыттарыгар утарылаһар кыах хантан кэлиэй?
Буруйу үлэнэн көннөрүллэр диэн аатырар сиргэ тыа сахатын
сэмэй кыргыттара эрэйдээхтэри көннөрдөхтөрө ол. Биир хаайыылаах
түөһүгэр барбат тушь суругун билигиҥҥэ диэри өйдүүбүн: «Будь
проклят тот, кто хотел исправить человека тюрьмой!» Хаһааҥҥыта
эрэ кэтит түөстээх доп-доруобай нуучча хаайыыларга этэ-сиинэ
уостубут, сурук нэһиилэ ааҕыллар гына мыччыстыбыт этэ.
Алдан хаайыыларыгар сылдьыбыт Баишев Сеня манныгы
кэпсээбиттээх.

Биирдэ

нуучча

уркатынаан

иккиэйэҕин

олордохторуна сэргэ камераҕа дьахтары аҕалбыттар. Камералар икки
ардыларыгар истиэнэҕэ киһи хараҕа эрэ көстөр дьөлө үүттэммит
хайаҕастаах үһү. Кэпсэтиһии буолбут. «Оо, онно дьүһүлэммиттэрин
көрүөххүт этэ! — Сеня дьон имэҥиттэн олус бэккиһээбит этэ.—
Миигиттэн, кыракый ханнык эрэ саха уолуттан, тардына барыахтара
дуо? Эр киһи сыгынньахтанан кэбистэ уонна нөҥүө истиэнэҕэ баран
турда. Онуоха дьахтар хаһытыы түһэн ба- ран, истиэнэни оҕуста.
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Онтон эмиэ сыгынньахтанна быһыылаах. Иккиэн холбоһуохтарын
истиэнэ мэһэйдиир, үүтүнэн тахсыахтарын — кыараҕаһа бэрт. Адьас
иэдэйдилэр. Хата, дьолго, надзиратель кэлэн дьахтары атын сиргэ
илдьэ барда».
Айылҕа ыҥырыытын күүһэ модун... Ону даҕаны режим
хааччахтаабыта. Сталин өлбүтүн кэнниттэн, кэнники, кэргэннээх
дьон

кэргэннэрин

көрсөллөрүн,

оннооҕор

кэлэн

хонон-өрөөн

баралларын көҥүллүүр буолбуттар. Ыраахтааҕы хаайыытыгар оннук
эбит.
ПАРТОКРАТТАР КӨРҮЛҮҮЛЛЭР
Хаһааҥҥыттан ыла коммунист салайааччылар норуоттан тэйэн,
бэйэлэрин өрө туппуттара эбитэ буолла? Биэс уонус сылларга, ол
кэнниттэн эстиэхтэригэр диэри көрүлээмэхтээн хаалаахтаабыттар
эбит! Ордук кинилэр киэҥ уораҕайдаах, ким тугу гынара биллибэт
сиригэр Москваҕа тиийдэхтэринэ тимэхтэрэ сөллөрө. Ол онуоха
партия сөптөөх усулуобуйаны даҕаны тэрийэрэ: командировка,
семинардар,

партийнай

үөрэхтэр...

Норуот

төһөлөөх

үбүгэр-

харчытыгар турбуттара эбитэ буолла Үрдүкү партийнай оскуолалар,
Общественнай

Наукалар

Академиялара,

Үрдүкү

комсомольскай

курстар? Ити үөрэхтэргэ ыытыллар партийнай номенклатура улахан
хамнастарын илдьэ сылдьаллара, чэпчэтии, привилегия бөҕөнөн
туһаналлара. Командировка дьонун бастыҥ гостиницалар үтүөкэн
нүөмэрдэрэ ханнык даҕаны уочарата суох күүтэллэрэ.
Мин Үрдүкү партийнай оскуола диэни биирдэ эрэ 1962
сыллаахха Новосибирскайга көрөн турардаахпын. Саҥа тэриллэн
үлэлээн эрэр интернат оскуолалар завучтарын курстарыгар бара
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сылдьыбытым.

Онно

урут

педучилищеҕа

бииргэ

үөрэммит

табаарыспын Ким Романович Ивановы көрсөн, кини ол кэмҥэ
Новосибирскайга ҮПО-ҕа үөрэнэр киһи, ыҥыран сырытыннарбыта.
Тыа сирин муҥкук учуутала, мин, оо дьэ, бэккиһээбиппин эриэхсит!
Оскуола буолбатах — өрүү бүппэт бырааһынньык! Үөрэнээччилэр
буолбатах — райком секретардара, райсовет председателлэрэ! Арыгы
— ас, кэпсээн-ипсээн — киэптэҥэлэһии! Арай мин киһим эрэйдээх,
совхоз

парткомун

секретара,

дьоно

киэптээһиннээх

кэпсэтиилэриттэн, далааһыннаах быһыыларыттан-майгыларыттан
сэрэммиттии туттар этэ.
Иванов Миша ол иннинэ Москваҕа бара сылдьан эмиэ ҮПО
үөрэнээччилэригэр ыалдьыттаабыттаах — дьоно хараҕар «ачыкы»
олордон ыыппыттар этэ. Кини хоодуот, чобоо, санаабытын этэн
арахсар эристиин, мин курдук буолбатах, иһигэр эрэ бэккиһээн
кэбиспэтэх, таһыгар таһаарбыт: «Эһигини норуот үөрэниҥ-сайдыҥ
диэн үөрэххэ ыыппыта. Ону баара билии-көрүү ыларгыт оннугар наар
арыгылаан, дьахтардаан тахсар эбиккит» диэбит. Онуоха «Эн Бүлүү
түгэҕэр бүгэн сытан биһигини үөрэтээри гынаҕын дуо? Биһиги
аспытын аһыы-аһыы өссө араас саҥалааххын-баҕастааххын» диэн
баран хараҕын баһан кэбиспиттэр. Ол сайын хараҥа ачыкылаах миэхэ
кэлэ сылдьыбыта.
Партократтар хайдах күннээн ааспыттарын туһунан мин өссө
биир чахчыны аҕалыым.
Саха сиригэр биллэр улахан номенклатурнай үлэһит Москваҕа
тиийэн аатын билбэт гына арыгылаабыт. Уһугар тиийэн гостиница
көрүдүөрүгэр ис таҥаһынан эрэ тахсыбыт уонна нүөмэрин бутуйан
атын хоско киирбит. Ол онно эмиэ киниттэн итэҕэһэ суох чыыннааххааннаах хотун дьахтар түспүт эбит. Гостиницаҕа айдаан-түрүлүөн
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буолан, милицияланан, боротокуол оҥоһуллубут. Үөһэ тойотторго ол
тиийэн үлэтиттэн уһуллан турар. Түбэспит тойон киһиэхэ, этэргэ
дылы «не повезло». Оттон оннук «сырыылар» ааттаһан-көрдөһөн,
саат кутан, араастаан сапсан мэнээк хаалбыт түбэлтэрэ төһөлөөх
буолуой? Саха сириттэн тиийбит үптээх-астаах, былаастаах-кыахтаах
партийнай бонзалар ыҥыран тэрийэр араас айбардааһыннара,
землячествонан сирэйдэнэн күүлэйдээһиннэр саха эдэр ыччатыгар,
ордук үөрэнэ тиийбит кыргыттарга, охсуулаах буолалларын кэлэр
даҕаны көлүөнэ өйдүүрэ, өйдөөн сэрэнэрэ наада этэ.
Үтүөкэн санаа, инники күүтэр эрэл дьогдьойор саалыгар
сылдьар өссө оннооҕор ордук үп-хамнас үрдүгэр үҥкүүлүүр дьон
туттунуулара-хаптыныылара даҕаны атын этэ. Ол гынан баран, ити
барыта, партия тугу оҥороро чып кистэлэҥин курдук, туора
кулгаахтан-харахтан үс хос күлүүһүнэн кичэллээхтик хатанара,
номенклатурнай эргимтэ хардарыта түсүһэн биэрбэт суруллубатах
сокуонунан уобуруччуланара. Оннооҕор уонунан мөлүйүөн дьон
уҥуохтара олорон ааспатахтарын курдук көстүбэккэ тумаҥҥа мунна
дии, эгэ, онуоха холоотоххо ол «мэнигилээһиннэр» биллиэхтэрэ үһү
дуо?

История

кэрэһэтигэр

киирбэккэ,

норуот

уоһун

уһугар

сылдьымахтаан баран, умнуллан, Лета өрүс уутугар тимирэн
эргиллибэттик суураллыахтара турдаҕа.
КҮЛҮМ ГЫММЫТ КҮН СЫРДЫГА
Мин кинини таһырдьа көстүбэтин, таһырдьаны көрбөтүннэр
диэн

оппуоханан

кичэллик

биһиллибит

түннүк

тааһын

хаайыылаахтар сууйан-сотон оҥорбут хайаҕастарынан көрбүтүм.
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— Балерина! Балерина барда! — өрүкүспүттэрэ камерам дьоно.
«Ол эмиэ хантан кэлбит балеринабыт хаайыыга симилиннэҕэй?» диэн
муодаргыы

саныы,

олус

тупсаҕай

быһыылаах-таһаалаах,

хара

баттахтаах дьахтары кэнниттэн көрөн хаалбытым. «Саха быһыылаах,
хайалара буоллаҕай?» Ол кэмҥэ биһиэхэ, саха дьонугар, балерина
идэтэ дэлэй буолбатах этэ. Бэрт сотору хаайыы бүтэй истиэнэтин
курдаттаан, хантан кэлбитэ, ким аҕалбыта биллибэт сурах биһигини
тилийэ сүүрбүтэ: «Башаринецтар Сүүлүскэйи өлөрбүттэр үһү» диэн.
«Сүүлүскэйи өлөрүү» диэн эмиэ биир айдаан оргуйан турбута.
С.

С.

Сюльскай

үөрэх

министриттэн

уурайан

биһиэхэ,

пединститукка, үөрэтэ кэлбитин, миэхэ хаайыллыам иннинэ эрэ аҕай
экзамеҥҥа «үһү» туруорбутун туһунан хайыы-үйэҕэ ахтан турабын.
1952 сыллаахха ыам ыйын бырааһынньыгын саҕана Сюльскайы
өлөрөн кэбиспиттэр.
Биэс уонус сылларга өссө даҕаны учуутал аймах республика
культурнай күүһүгэр биллэр-көстөр оруолу ылара, улаханнык
убаастанара — үөрэх урукку министрин хомолтолоох өлүүтэ
республика иһин барытын долгуппута «башаринецтар буортулаах
дьайыыларын» кытары холбостоҕо...
Саха АССР Министрдэрин Советын урукку председатэлэ В. А.
Протодьяконов суруйарынан С. С. Сюльскай өлүүтүгэр БСКП(б) Саха
сиринээҕи обкомун секретара В. П. Лямов «башаринецтары» быһаччы
аһаҕастык буруйдаабыт: административнай отделы уонна органнары
ыҥыран ону арыйыахха диэн мунньах ыыппыт. Дьэ, ол иһин киһини
өлөрүү курдук дьиҥнээх уголовнай дьыала Саха сирин МГБ-тын
илиитигэр киирбит. Балерина Ксения Посельская, артист А. Ефремов,
театр рабочайа Сивцев уорбаланан тутуллан, МГБ ис түрмэтигэр
быраҕыллыбыттар.

МГБ

следователлэрэ
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сордообуттарын курдук политическай дьыала оҥороору тииспиттэр.
Оччоҕуна

МГБ

органнарын

санааларын

хоту

буолуохтааҕа:

башаринецтар антисоветскай националистическай агитационнай
группаларын таһынан террористическай бөлөхтөөхтөр эбит диэн.
Ол курдук саха балерината МГБ ис түрмэтин кэнниттэн уопсай
түрмэҕэ түбэспит.
Саха кыргыттарыттан бастакы талааннаах балерина К. В.
Посельская туһунан ахтар буоллахха, кини Чурапчыттан төрүттээх
этэ. Москваҕа тиийэн үҥкүүгэ үөрэммит. Ол үөрэнэ сырыттаҕына
тиийиммэт-түгэммэт эдэр кыысчааҥҥа Саха сириттэн кэлэр тойоттор
чугаһыыр буолбуттар — кэргэннэммэккэ сылдьан оҕолонон хаалбыт.
Үөрэҕин бүтэрэн кэлэн үлэлээн эрдэҕинэ, ити быһылаан тахсыбыт.
Биһиги хаайыылаахтар бары даҕаны хараҥа уйабытыгар күн
күлүмүнүү ол биирдэ элэс гынан ааспыт чочуйан оҥоһуллубут курдук
тупсаҕай мөссүөнү, ол кини айылгытыгар букатын дьүөрэлэспэт
сидьиҥ

сигили

дойдутугар

тубэспит

эдэр

кыысчааны

олус

аһыммыппыт.
Кэнники Ксения Васильевнаны кытта мин бастаан уонна тиһэх
биирдэ эрэ көрөн кэпсэппиттээхпин. Ол 1955 сыл саҥатыгар этэ.
Хаайыыттан тахсан баран, Учууталлар идэлэрин үрдэтэр
институкка кылаас уонна оскуола таһынан үлэлэр кабинеттарын
сэбиэдиссэйинэн

үлэлии

сылдьан,

үөрэх

министерствотын

инспектора И. И. Чаринныын Чурапчы Дириҥин орто оскуолатыгар
инспекторскай бэрэбиэркэ ыыта тахса сылдьыбыппыт. Иосиф
Иосифович, биллиилээх инспектор, миигин илдьэ барар буолбутуттан
мин олус үөрбүтүм: тугун кистиэмий, кэргэн ылыахтаах кыыһым,
Янам, онно математиканы үөрэтэрэ. Дириҥҥэ тиийбитим Янам
Посельскаялыын биир дьиэҕэ кыстаан олороллор эбит этэ.
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Ксения Васильевна буруйа суоҕа дакаастанан хаайыыттан
тахсаат, куоракка хаалбакка, төрөөбүт дойдутун булаахтаабыт. Киһи
барар сирэ баҕана үүтэ, кэлэр сирэ кэлии үүтэ буолан ыксыыр күнүгэр
төрөөбүт дойдута, аймах-билэ дьоно суон дурда, халыҥ хахха
буоллаллар диэн онно дьулуһаахтыы сатыыр буоллаҕа эбээт!
Дириҥ орто оскуолатыгар кини худругунан үлэлиир эбит этэ. Ол
сыл Дириҥ оскуолатыгар улахан сонун, сэргэхсийии буолбут — үҥкүү
куруһуога тэриллэн аҕыс уонча оҕо суруттарбыт. Талаан тула дьон
мэлдьитин үмүөрүспүт бэйэтэ, ордук сайдар-үүнэр ыччат өттө.
Оскуола директора, оччотооҕу кэм иитиитин-үөрэтиитин систематын
дьиҥнээх төрүт бэйэтин киһитэ, П. К. Дьячковскай ону соччо
сөбүлээбэттии үҥсэргээбитин өйдүүбүн: «Оҕолорбут быйыл наар
оонньуунан-үҥкүүнэн иирэн хааллылар» — диэн. Биллэн турар,
оччолорго үөрэх билиитэ оскуола үлэтин сыаналыырга сүрүн
критерий буолара. Оттон ол нуучча тылыттан, математикаттан
тутулуктанара.
Дириҥ оскуолатыгар кылаас таһынан үлэни мин, оттон уруокка
үөрэтии хайдах барарын Иосиф Иосифович бэйэтэ көрбүтэ. Мин
Ксения Васильевна куруһуогун үлэтин хайҕаабытым.
Ксения Васильевна мин кинини кытары үлэтин туһунан
кэпсэтэрбэр үөрэтэр оҕотун курдук симиттэн, кып- кыһыл буола
кыбыстыбытын өйдүүбүн. Ону мин ыраас, чычаас да дууһалаах киһи
эбит, ыарахан олох, хаайыы буортулаабатах дии санаабыттааҕым.
Оттон биир кэмҥэ хаайылла сылдьыбыппыт туһунан хайабыт даҕаны
тыл быктарбатаҕа. МГБ суоһа-суодала дууһабытыттан өссө да ааһа
илигэ.
Балерина Ксения Посельская тыаҕа өр буолбатах этэ, айар баҕа
эмиэ киин сиргэ, куоракка, ыҥырбыт. Киирэн уһуннук балет
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артиһынан Саха театрыгар улэлээбитэ, үтүөлээх артистка аатын
ылбыта. Оттон мин үөрэхпин (госэкзамен эрэ этэ) бүтэрээт, тыаҕа
түспүтүм, Ксения Васильевнаны уонна көрсөн кэпсэппэтэҕим.
Слепцов Коля Лермонтов хоһоонунан айыллыбыт «Соседка»
диэн ырыаны хаайыылаахтар ыллыыларын хабан ылбыта:
Не дождаться мне, видно, свободы,
А тюремные дни будто годы;
И окно высоко над землей,
У двери стоит часовой.
Умереть бы уж мне в этой клетке,
Кабы не было милой соседки!..
Оттон биһиэхэ бэл бу кэрэ намчы сибэкки, кини түрмэҕэ
тулуйбут буоллаҕына, биһиги да тулуйуохпут диэн эр киһилии эр
санааны сахпыта ол күлүм гынан ааспыт күн сырдыга.
СМЕРТНИК
САХА СИРИН ТРАГЕДИЯЛАРА
Мин билэрбинэн Саха сиригэр биэс төгүл улахан трагедиялар
тахсан тураллар. Ыраахтааҕы былааһын кэмигэр дьону маассабайдык
өлөрүү биирдэ эрэ тахсыбыта. Ол Бодойбоҕо нуучча рабочайдарын
ытыалааһын этэ: 250 киһи өлбүтэ, 270 киһи бааһырбыта. Ол событие
туһунан Сталин, үөрбүттүү, «Тронулась. Тронулась река народного
движения» диэн суруйбута.
Сталин

бэйэтэ

дьиҥнээхтик

сүһүөҕэр

туруорбут

коммунистическай режим былааһын саҕана Саха сиригэр түөрт төгүл
дьону маассабай өлөрүү буолбута. Олор: Никольскай дэриэбинэтин
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аннынааҕы кыдыйыы, Чурапчылары хоту көһөрөн өлөрүү, Учур
эбэҥкилэрин иэдээннэрэ уонна Алдан өрүстээҕи алдьархай.
Сорох историктар гражданскай сэрии Саха сиригэр оччотооҕу
губбюро секретара Г. Лебедев сыыһатыттан тахсыбыта дииллэр.
Баҕар оннук даҕаны буолуо. Биир чуолкай: өрө турбут сахалар
кыайтаран биир сиргэ — Намҥа, Никольскай дэриэбинэтигэр мустан
биэрбиттэрин кыһыллар Строд салалтатынан тиийэн үлтү кырган
кэбиспиттэрэ. Никольскай анныгар курдук саха дьонун хаана үгүстүк
тохтубут кыргыһыыта ханна да буолбатаҕа диэн кырдьаҕастар
кэпсииллэрин истэрим. Наар шашканан, пулеметунан биир даҕаны
билиэннэйэ суох, быһа холоон өрө турбут сахалартан 400—500 киһи
өлөрүллүбүт, ууга симиллибит. Кыһыллар сүтүктэрэ суоҕун кэриэтэ
этэ.
Чурапчы трагедиятын туһунан анал кинигэ сурулунна: ити
дьаһал түмүгэр икки аҥар тыһыынча киһи суох буолла.
Учур эбэҥкилэрин өлөртөөһүн туһунан мин 1950 сыллаахха аан
бастаан партийнай архивка үлэлии сылдьан үһү-бадах курдук
билбитим. Куруутун кэриэтэ тиийиммэт-түгэммэт студент аймах тугу
үлэлээбэтэҕэй? Иккис курска үөрэнэ сырыттахпына миэхэ дьол
тосхойбута — уобаластааҕы партийнай архивка үлэ көстүбүтэ. Архив
Никольскай таҥара дьиэтигэр баара, начальнигынан Явловскай диэн
үөрэх эҥин диэн соччо суох, сүрдээх киҥнээх киһи этэ. Обком
секретара И. Е. Винокуровы кытары бииргэ партизаннаабыт, ол иһин
хамнас биэрэн тутан олорор дииллэрэ. Архив научнай үлэһитинэн Г.
Старостин диэн уруккута учуутал киһи этэ. Партийнай архив ол
кэмҥэ

кистэлэҥ

бөҕө

тэрилтэ

быһыылааҕа,

ким

даҕаны

докумуоннары хасыһан билиҥҥи курдук үлэлиирин көрбөтөҕүм.
Арай Старостин тиһигин быспакка кэлэр МГБ дьонун запростарыгар
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эппиэттээн тахсара. Партиялаахтар даҕаны, бадаҕа, үгүстүк буруйу
оҥорор эбит буоллахтара. Ол сыллардааҕы партийнай архив биллэркөстөр үлэтэ «За власть Советов в Якутии» диэн кинигэ этэ.
Старостин, букатын саҥата-иҥэтэ суох, секретнэй сиргэ үлэлииргэ
ананан төрөөбүт курдук киһи, ол кинигэни оҥороро, хат-хат
көннөрөрө — партия хараҕынан көрөн историческай кырдьык
үгүстүк редакцияланара.
Миэхэ, Ленинскэй комсомол членигэр, Явловскай комсомол
райкомнарын

дьыалаларын

бэрээдэктииргэ

сорудах

биэрбитэ.

Төһөнү оҥорбуппунан көрөн, быһа холуйан харчы төлүүрэ. Мин
лекцияларым суох кэмигэр кэлэн үлэлиирим. Ол онно Учур
оройуонун

комсомольскай

тэрилтэтин

дьыалатын

оҥорбутум.

Бастаан эбэҥкилэр трагедияларын туһунан райкомол ыыппыт
телеграмматыттан билбитим: райкомол секретара оройуон иһигэр
оройуон киинин даҕаны ылар кыахтаах баанда үөскээтэ, онтон
быыһааҥ-абырааҥ диэн Якутскайга телеграмма ыыппыт этэ.
Мин кэнники хаайыыга ол событие туһунан ыйыталаһан
истибитим. Үс сүүсчэкэ көс эбэҥкилэр оҕолорун, дьахталларын илдьэ
Маньчжурия границатын диэки көһөн барбыттар, бадаҕа, былааһы
кытары тапсыбакка. Ол ону МГБ сэриилэрэ Якутскайтан тиийэн
өрүскэ тоһуйан пулеметунан кырган кэбиспиттэр диэн миэхэ
кэпсээбиттэрэ.
МАКАГОН
Саха сиригэр Советскай кэмҥэ буолбут төрдүс трагедия
кыттыылааҕын, кинини тэрийсибит киһини мин уопсай түрмэҕэ

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

202

олорон көрбүтүм. Кинини биһиэхэ аан бастаан Кривальцевич
Николай көрдөрбүтэ.
Уопсай

түрмэҕэ

холбооботохторо,

Николайы

бастаан

тута

атын

белорустарын

камераларга

кытары

олордуталыы

сылдьыбыттар. Ол иһин билиитэ-көрүүтэ биһигиннээҕэр, наар биир
камераҕа олорор дьоннооҕор, быдан киэҥ этэ.
Биһиги оппуоханан биһиллибит түннүкпүтүгэр таһырдьаны
кылатар сирбитин арыый кэҥэтэн, түрмэ олбуорунааҕы уборнайы
үчүгэйдик көрөр буолбуппут. Онон кимнээх түрмэҕэ сыталларын
билээри уора-көстө кэтэһэрбит. Биирдэ Кривальцевич ыҥырда:
—

Кэлэн көрүҥ эрэ, көрүҥ эрэ!
Биһиги түннүккэ тиийэн көрбүппүт алта-сэттэ надзиратель

харабыллаах биир нуучча киһитин уборнайга таһаардылар.
—

Ити смертник Макагон. Баржаны умаппыт үһү, ытылларга

ууруллубут,— билэр-көрөр киһибит Кривальцевич кэпсээтэ.
—

Ол ханна? — биһиги ыйыттыбыт.

—

Манна ханна эрэ, бадаҕа, Алдаҥҥа.
Надзирателлэр төгүрүктээн сылдьар хаайыылаахтара
түннүктэринэн

бүтүн

түрмэ

уоран

кэтэһэрин

билэн,

кыһаллыбатын көрдөрөөрү күлэн ымаҥнаабыта уонна илиитинэн
сапсыйбыта.
—

Көр эрэ, өссө күлэр,— ким эрэ саҥа аллайбыта.

—

Какой там смех, просто бравирует,— Сорокин саба саҥарбыта

уонна киэр хайыспыта.
Мин даҕаны көрдөхпүнэ, ытылларга ууруллубут киһи диэн
түһэрэ санаабатах буоллахпына, кини туттунуута хорсун-хоодуот
курдук көстүбэккэ, тиһэх күүһүнэн нэһиилэ оҥорорун курдук
көстүбүтэ.
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Ол

өлөрөргө

ууруллубут

Макагонов

—

Алдаҥҥа

хаайыылаахтары ытыы кыттыылааҕа этэ.
Мин уопсай түрмэҕэ истибит сурахпын маҥнайгы колонияҕа
бигэргэппиттэрэ.
хаайыылааҕы

Ол

баржаҕа

кэпсээн
уган

быһыытынан
Алдан

түөрт

өрүһүнэн

сүүсчэкэ

Хаандыгаҕа

этаптаабыттар.
Өрүһүнэн

илдьэр

хаайыылаахтарын

ол

кэмҥэ

баржалар

трюмнарыгар угаллара. Хаайыылаахтар кэпсээннэринэн баржалар
трюмнарыгар хас даҕаны дьаарыс кэлим нааралар бааллара. Ол онно
бөкчөйөн эрэ олороллоро. Нааралар икки ардылара наһаа кыараҕас
буолара. Палубаҕа тахсар бобуллара. Айан былаһын тухары хас эмэ
суукканы быһа хаайыылаахтар сытан тахсаллара. Таһырдьа тахсар
люк анныгар, үөһэ тахсар кирилиэс таһыгар икки улахан бактар
тураллара: биирдэстэригэр иһэр уу, иккиһигэр — тахсан киирэллэрэ.
Буочука туоллаҕына, биитэр уу кутар буоллахха кэккэлэһэ туран
хардарыта бэрсэн таһырдьа сүөкүүллэрэ.
Алдан өрүһүнэн устан иһэр уркалар соруйан куотаары баржаны
уоттаабыттар. Конвой баржа умайарын кытары пароходка тахсыбыт
уонна баржаны өрүс ортотугар таттарбыттар. Баржалара умайан
ыксаан, ууга ыстаммыт дьону кыдыйбыттар. Күһүҥҥү тымныы ууга,
күүстээх сүүрүккэ, конвой ытыалааһыныттан түөрт сүүсчэкэ киһи
өлбүт диэн мин истибитим. Ол иһигэр аҕыйах сыллаах, тахсаллара
чугаһаабыт хаайыылаахтар эмиэ бааллара эбитэ үһү. Оттон ыарахан
буруйдаахтарын, политическайдар эбитэ дуу, сыабынан баайан
трюмҥа илдьэ испиттэрэ бары илии илиилэриттэн ылсан өлбүттэрин
булбуттара диэн кэпсииллэрэ. Хаайыылаахтар кэпсээннэрэ үксүгэр
үлүннэриилээх буолааччы. Ол да буоллар мин Алдан өрүскэ туох эрэ
алдьархай тахсыбыт быһыылаах дии санаабытым. Оттон бэчээккэ
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эҥин туох эмэ биллэрэ диэн кэлиэ дуо. Көннөрү дьоҥҥо даҕаны ол
туһунан кэпсэтии суоҕа. Ыраахтааҕы саҕана Бодойбоҕо ытыллыбыт
икки сүүсчэкэ рабочайдар бүтүн Россия үрдүнэн айдааны тардыбыт
эбит буоллахтарына, кэккэлэһэ кэриэтэ олорор Таатта, Чурапчы
олохтоохторо

үгүстэрэ

даҕаны

ити

трагедияны

истибэккэ

хаалбыттара.
Арай букатын кэнники, коммунистическай режим буруйа-сэмэтэ
ахтыллар буолтун кэннэ, түөрт уон сыл буолан баран, 1991 сыллаахха
Борис Павлов хаһыакка «Алдан өрүскэ алдьархай» диэн ыстатыйаны
бэчээттэппитэ. Онтон көрдөххө, трагедия туһунан оччотооҕуга
хайыылаахтарга тарҕаммыт кэпсээн үгус өттө оруннаах буолан
таҕыста.

Саха

харахтарынан

дьоно,
ону

Кириэс

Халдьаайы

көрбүттэр-истибиттэр

олохтоохторо,

эбит.

Онтон

илэ

Кириэс

Халдьаайы сельскэй советын секретарынан үлэлээбит П. Д. Охлопков
официальнай соҕус ахтыытын аҕалыым: «Мин совет секретара
буоларым быһыытынан олохтоох былаас аатыттан баржаҕа умайан
өлбүт дьону хостоон докумуон оҥорууга кыттыбытым. Умайбыт
баржа түгэҕэ Дуолумаайы арыы арҕаа тумсугар тиийэн анньыллыбыт
этэ. Оскуолаҕа олохтообут хаайыылаахтарыттан аҕалан өлүктэри
тимир тордуоҕунан соһон ыла-ыла наһыылкаҕа бырахпыттарын
кытыыга

хаһыллыбыт

умуһахха

түһэрбиттэрэ.

Өлбүт

дьон

дырыһааҥкы курдук буолбут этилэр. Онон икки илиини, икки атаҕы,
биир төбөнү холбоон биир киһинэн аахпыттара. Баржаҕа 625
хаайыылаах 42 харабыл баара докумуоҥҥа киирбитэ. Онтон
тыыннаах

ордубут

хаайыылаах

272

киһинэн

ааҕыллыбыта.

Уоннааҕылара өлбүттэр. Баҕар биир эмэ күрээбитэ да буолуо» («Саха
сирэ» хаһ. 1991 кулун тутар 1 күнэ).
Аны архив докумуоннара тугу кэпсииллэр эбит?
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Алдаҥҥа буолбут алдьархайы тэрийээччилэртэн биирдэстэрэ
Макагон буолбатах, Макагонов Валентин Петрович диэн 32 саастаах,
туох даҕаны үөрэх эҥин диэн суох Одесса куоракка (араас да сиртэн
кэлэллэр!) төрөөбүт нуучча эбит. Саха сиригэр кэлиэр диэри иккитэ
сууттана охсубут. Уонча сыл хаайыыга олорбут дьиҥнээх бандьыыт.
Саха сиригэр кэлэн 1949 сыллаахха күһүн уонча буолан шайкалаһан
Росснабсбыт складыттан спирт, мыыла уорбуттар, общепит 4 №-дээх
киоскатынан атыылаан, сүүсчэкэ тыһыынча суумалаах харчыга
эргиппиттэр. Тутуллан ити иһин хаайыыга ууруллубуттар, Макагонов
25 сылы ылбыт.
1950 сыллаахха күһүн алтынньыга 600-чэкэ хаайыылааҕы
баржаҕа тиэйэн Алдан өрүһүнэн Хаандыга лааҕырыгар атаарбыттар.
Ол этапка Макагонов эмиэ түбэспит.
Айаннаан иһэн Кириэс Халдьаайы анныгар тохтообуттарыгар
трюм иһигэр хас даҕаны хаайыылаах бэйэбэйэлэрин кытары
охсуһууну

тарпыттар.

гыммыттарыгар,
үөхсүбүттэр,

Конвойдааччылар

миискэлэринэн,

сааммыттар.

киирэн

бааҥкаларынан

Конвойдааччылар

тохтотоору

тамнаабыттар,

трюмтан

куотан

тахсыбыттар, хаайыылаахтары куттаары хаста да үөһээ ыппыттар.
Трюмҥа иһэр хаайыылаахтар тохтооботохтор, наараларын алдьатан,
ону баалкы гынан трюм аһаҕаһынан конвойдары охсуталаабыттар.
Ол кэнниттэн трюмҥа кутаалары оттуталаан, уоттаан киирэн
барбыттар. Уоту умуруораары гынар дьону айдааны тардааччылар
умуруортарбатахтар. Ол түмүгэр баржа барыта умайбыт, 585
киһиттэн 285 киһи быыһаммыт. Олортон 76 киһи уокка эмсэҕэлээн
эмтэнэргэ күһэллибит.
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Ол курдук аҕыйах рецидивист буруйунан 300 киһи тыына
быстыбыт. 185 киһи умайбыт баржа түгэҕэр дырыһааҥкы буолбут.
Ынырык суол буолбат дуо?
Баржаны уоттааччы рецидивистэртэн Безбороднай диэн урдус
куотан

хаалбыт,

Алдьаммыт

ол

эрээри сэтинньи

телогрейкалаах,

сайыҥҥы

4 күнүгэр

тутуллубут.

ырбаахылаах,

кирзовай

саппыкылаах ис таҥас эҥин диэн суох Макагоновы сэтинньи 24
күнүгэр Хаандыга бөһүөлэгиттэн булбуттар.
1952

сыллаахха

бэс

ыйын

8—10

күннэригэр

Илиҥҥи

Сибиирдээҕи байыаннай уокурук Байыаннай трибунала Хаандыга
бөһүөлэгэр Алдан өрүскэ тахсыбыт алдьархай буруйдаахтарын
хастыыта даҕаны сууттаммыт биэс рецидивистэри: Тагиев-Таймуров
диэн Бакуга төрөөбүт азербайджанеһы, Ларичев диэн Омскайга
төрөөбүт нууччаны, Иващенко диэн Новосибирскай уобалаһыгар
төрөөбүт нууччаны, Балашов диэн Удмуртскай АССР-га төрөөбүт
удмурт киһитин уонна Макагоновы сууттаабыттар.
Тагиев-Таймуровы уонна Макагоновы ытарга уурбуттар, оттон
анарааҥы ус киһиэхэ 25 сылы биэрбиттэр.
Оттон икки киһини Безбороднайы уонна Черняевы силиэстийэ
ыытар изоляторга хаайыылаахтар бэйэлэрэ дьууктаабыттар.
Биһиги

көрбүт

кэммитигэр

Макагонов

уопсай

түрмэҕэ

аҕалыллан буруйдарын чэпчэтиигэ көрдөһүүтүн күүтэ сылдьар кэмэ
эбит. Оттон тоҕо наһаа үгүс буолан харабыллаан сылдьаллара
манныктан буолбут.
Бэс ыйын 21 күнүгэр түрмэ начальнигын солбуйааччы Зуев
капитан дьаһалынан Макагоновы уонна Тагиевы анаан оҥоһуллубут
уборнайга таһаараары гыммыттарыгар, аккаастанан кэбиспиттэр,
хаайыылаахтар

уопсай

уборнайдарыгар
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диэн

модьуйбуттар. Дьуһуурунай офицер кэлбитигэр Тагиев глазогунан
сирэйгэ силлээбит. Ол кэнниттэн хаайыылаахтар түннүк арааматын
устан ылбыттар уонна мас тапчааннарын алдьатан барбыттар.
Айдаан улахана буолбут, Ис дьыала министригэр биллэрбиттэр.
Министр усмирительнай ырбаахыны кэтэрдэргэ дьаһайбыт.
Надзирателлэр хаһыа да буолан камераҕа киирбиттэр, утарсыы
кытаанаҕа буолбут. Ол да буоллар дьуһуурунай хоһугар тутан
таһаараннар иккиэннэригэр усмирительнай ырбаахыны кэтэрпиттэр.
1952 сыллаахха балаҕан ыйын 16 күнүгэр Якутскай куоракка
акт суруллубут, онно этиллэр: «в отношении Макагонова Валентина
Петровича 1918 года рождения, осужденного к высшөй мере
наказания — расстрелу, сего числа в 14 часов приговор приведен в
исполнение, Макагонов расстрелян, труп предан земле» диэн.
Жестокость... Ити тыл сахаларга эмиэ суох. Хаҕыс майгы, тыйыс
быһыы, суостаах буолуу даҕаны, кырык, аһыныгаһа суох быһыы эҥин
диэн тыллар кини дириҥ,

ыар,

ынырык өйдөбүлүн кыайан

биэрбэттэр.
Уон биэс киһини өлөр өлүү сундуугар симиэххэ!
Иэхэй-чуохай уонна иһит ром!
диэччи Стивенсон «Кылааттаах Арыытын» пираттара советскай
уркаларга холоотоххо оҕо оонньуулара эбиттэр. 185 киһини тимир
баржа курдук улахан хобордооххо буһаран желе, дырыһааҥкы оҥоруу
- сахаларга буолуохтааҕар атын хайа да омукка үйэлэргэ иһиллибэтэх
ынырык суол!
Кыыллыйбыт дьон кырыктара ханнык даҕаны дьиикэй кыыл
киэнин аһарар.
Киһи сирэйин сүтэрбит уголовниктар уонна цивилизованнай
государство сиэриттэн-майгытыттан аккаастаммыт тоталитарнай
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система кырыктарын харсыһыыта ыарыһах общество трагедията
буолан үгүс көннөрү дьон олоҕун үрдүнэн аастаҕа...
ТҮРМЭ УРДУСТАРА
Камерабыт

улахан

этэ,

ким

да

кыайан

алдьаппат

«хоруоптарыгар» уонтан тахса буолан сытарбыт: Сорокин Иван,
Хараҕа суох, Кривальцевичтар Николай уонна Самуэль, ини-бии
Прищычтар, Новик Тимофей, Мотылицкай, Хамицевич Серафим,
Ткаченко Василий уонна мин буолан.
Хас да ый бииргэ олорон мин биир камералаахтарбын кытары
улам бодоруһан испитим, кэнникинэн бэйэ дьонун курдук саныыр
буолтум. Белорустар, нууччалар мин туспунан туох диэн истэригэр
саныыллара эбитэ буолла? Билбит суох. Сэрии өлүүтүн-сүтүүтүн
көрбүт, немецтэргэ сылдьыбыт, сорохтор Европа дойдуларыгар
тиийэн баран төннөн кэлбит, манна, Саха сиригэр, хаайыылаахтар
лааҕырдарын, бириискэ бириискэлэри кэрийбэхтээбит дьон истэрэ
миэнин курдук түгэҕэ көстө сылдьыа баара диэн кэлиэ дуо, хас да хос
буолуо диэн сэрэйэрим. Кинилэр олох охсуһуутун тулуйан, баччааҥҥа
диэри тыыннарын көмүскэнэн кэлбит дьон өйдөрө имигэс, суобас,
чиэһинэй буолуу эҥин диэни соччо аахсыбат, күннээҕинэн эрэ сөп
түбэһэн олороллор дии саныырым. Оттон ол күннээҕи билигин холку,
эйэ дэмнээх этэ. Ол кинилэри уоскутара. Бары даҕаны маннык
хаайыыга үүт-турааннык олорон туох ханнык буолан иһэрин
кэтэһиэхтэрин, бириэмэлэрин-сроктарын атаарыахтарын соччо-бачча
сирбэттэрэ көстөрө. Бары бииргэ тутуспутунан сылаас сиргэ,
үлэлээбэккэ олоруохтарын баҕараллара биллэрэ. Кэһэлтэ буолбут
дьон билэллэрэ этаптаннахха малгын-салгын халыыр, бэйэҕин
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атаҕастыыр блатнойдарга түбэһиэхтэрин, бириискэлэргэ тымныы,
сииктээх бараактарга олорон сир аннынааҕы дириҥ шахталарга
ыарахан таачыка таһыахтаахтарын... Ол онно эмиэ кинилэр тыыннаах
буолар туһугар тыыннарын көмүскэнэн, баҕарбаталлар даҕаны
атыннык уларыйыахтаахтара турдаҕа...
Түрмэ

олоҕо

биир

күрүс,

эдэр,

чэгиэн

киһиэхэ

олус

салгымтыалаах — мин салҕан барбытым, дууһам этим- хааным
көҥүлгэ, үөскээбит дойдум киэҥ дуолларыгар тардыһара. Коля
Слепцов ыллыырыныы:
А сердце просится в простор полей....
Кинигэ, кинигэ барахсан! Кинигэ — киһи аймах гениальнай
айыыта! Мин арааһа өлүөхпэр да диэри киниэхэ саамай бастыҥ
махталлаах буолуом.
Сэрии аччык сылларыгар интернат тымныы хоһугар кинигэ, эн,
эрэ аралдьытарыҥ: ас оннугар ас, таҥас оннугар таҥас буоларыҥ,
тыын бурҕайар тымныы хоһугар сылаас тыыҥҥынан илгийэриҥ.
Манна эмиэ, түрмэ ыар липпэ аанынан хаппахтанан олорор кэммэр эн
абыраабытыҥ, эн алыптаах күүһүҥ түрмэ истиэнэтин тэлэйбитэ,
кэтит, киэҥ дуолларга дууһабын көтүппүтэ!
Уопсай түрмэҕэ уоннуу хоно-хоно кинигэ биэрэллэрэ. Ханнык да
кинигэ буоллар уларса сылдьан куоркатыттан куоркатыгар диэри
ааҕарбыт. Белорустартан Кривальцевич Николай эрэ ааҕара.
Ол гынан баран, түрмэ библиотеката диэхтээн, олус дьадаҥы
этэ. Мин аан бастаан социалистическай реализм диэн тугун түрмэҕэ
өйдөөбүтүм: көстөн олорор олоҕуҥ кинигэҕэ сурулларыттан бу
атыныан! Суруйааччылар субу маннык хайдах санааларыгар батаран
сымыйалыыллар диэх курдук этэ. Олох икки араҥата: дьоҥҥо көстөр
дуйа уонна кини күлүк өттө ол кинигэлэри аахтаххына ордук
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ырылыччы

арыллара.

Хаайыылаахтары

социализм

тыыныгар

иитэбит дии санаан соцреализм классиктарын кинигэлэрин кичэйэн
аахтараллара. Итиннэ баҕас коммунистическай режим улаханнык
сыыстарара: бэйэтин утары бэйэтэ билбэтинэн агитациялыыра.
Мин

хаайыыга

аахпыт

кинигэлэрбиттэн

советскай

суруйааччылар киэннэрин буолбатах, нуучча классиктарын уонна
омук суруйааччыларын кинигэлэрин өйдүүбүн. Ол эрээри омук
классиката букатын аҕыйах буолара. Кинигэлэртэн Эжен Сю
«Агасфера» миигин ордук сөхтөрбүтэ.
Арай биирдэ тымныы түспүтүн, күн лаппа кылгаабытын кэннэ,
хабыс-хараҥаҕа

саҥа

хаайыылааҕы

биһиги

камерабытыгар

киллэрдилэр. Нүксүгүр уҥуохтаах, саас ортолоох киһини. Кэпсэтэн
билбиппит Крым татаара буолан биэрдэ, эмиэ белорустар курдук туох
эрэ дьыалатын силиэстийэлии Саха сирин бириискэлэриттэн төттөрү
Крымҥа илдьэн иһэллэр эбит.
Кини белорустарга сыста барбакка, мин аттыбар олордо, мин
суоппар учебнигын ааҕа олорорбун көрөн, кинигэбин ылан эргимургум тутта уонна кини суоппарынан үлэлээбитин эттэ. Кырдьык,
кэтит халыҥ баппаҕайдарыгар оҕунуох иҥмит уонна дириҥ баҕайы
баастардаах этэ. Мин үөрэ түстүм, миэхэҕэ тиксибит учебнигы сатаан
өйдөөбөккө олорорум, оттон камера иһигэр автомашинаны билэр
киһи суоҕа. Итинтэн сылтаан камера иһиттэн миигин уруулуу көрөн
кэпсэтэр буолбута — саха уонна татарин биир түүрдэр буоллахпыт.
Мин

алҕаска

түрмэ

библиотекатыттан

түбэспит

учебникпын

(онтукам даҕаны икки чаастаах учебниктан иккис кинигэтэ этэ)
практическайдык быһаарааччы киһим буолла.
Биирдэ татариным (мин көрдөхпүнэ нууччалартан тас көрүҥэ
туох да атына суох этэ) белорус Новиктыын иирсэн турдулар.
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Тимофей

Новик

Миша

суухаратын

сиэн,

атыылаһан

эбинэр

белорустарыттан аһаан, центнер буола лискэччи уойан таҕыста да
майгыта-сигилитэ атын буола түстэ — барыбытын сэнэтэлээн барда.
Саҥа кэлбит татариҥҥа эмиэ оннук сыһыаннаста — кыыһырсыы
биричиинэтэ ол буолла. Дьоммут маатыралаһан баран, охсуһаары
гыммыттарын

тула

өттүттэн

мөрөйдөөн

буойан

тохтоттулар.

Кыыһырсан уҕарыйан иһэн, татарин миэхэ сибигинэйдэ: «Ити
белоруһу соҕотоҕо эбитэ буоллар кэһэтэрим хаалла» диэн баран,
улахан

баҕайы

сутуругун

ыгыта

туппахтаата.

Татарины

өр

олордубатахтара, биир киэһэ этапка илдьэ барбыттара.
Магадан Иванын эмиэ арҕаа иппиттэрэ. Онтон эмиэ суут
кэнниттэн Саха сиригэр дуу, Магадаҥҥа дуу аҕалыахтара. Кинилэр
бастаан эмиэ арҕааттан манна кэлбиттэрэ. Уонунан тыһыынча
километрдаах сиргэ төттөрү- таары хатайдааһын. Хаайыылаахтар
эрэйдэрин

аахсыбатахха,

кинилэри

конвойдааһын,

транспорын

ороскуота — төһөлөох үп-харчы барара эбитэ буолла? Арай ити
курдук сатамньыта суох дьаһал большевиктыы Россияҕа эрэ тахсыан
сөп.
Ол кэнниттэн тоҕото эбитэ буолла, алҕаһаан эбитэ дуу, биир
блатнойу биһиги камерабытыгар олордо сылдьыбыттара.
Блатнойдар биитэр «уоруйахтар» («вордар») диэн ааттанар дьон
киһи

психологиятын

олус

билэллэр,

ол

чааһыгар

улахан

сайдыылаахтар эбит дии санаабыттааҕым. Ону мин биһиэхэ аҕыйах
кэмҥэ олордо сылдьыбыт блатнойдарыттан көрбүтүм.
Уҥуох сирэйдээх, сүүрэлэс харахтаах, орто уҥуохтаах, хатыҥыр
нуучча киһитэ камераҕа киирээт, чохчос гына атаҕын үрдүгэр олоро
түспүтэ уонна көмүскэтин түгэҕэр түспүт харахтарынан камера иһин
түргэнник,

ол

эрээри

болҕомтолоохтук
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аан

бастааҥҥыттан

туттардыын-хаптардыын,

сыыбырҕас

бүтэҥи

саҥалыын, биһиги дьоммутуттан атына биллэ түспүтэ.
Биһиги

камерабыт

даҕаны

туораттан

киирэр

киһиэхэ

толлуулаах соҕус буолуохтааҕа: саас ортолоох, саастарын ортотун
ааспыт, олоххо эриллибит-буруллубут сүүрбэ биэс сыллаах немецкэй
полицайдар! Кыра сроктаах Сорокин, Хараҕа Суох уонна мин эрэ
этибит. Онтукабыт даҕаны уоннуу сыл.
Блатнойбут

бэрт сотору хайдах дьоммутун билэ оҕуста

быһыылааҕа, ситэ икки-үс хоммото, сорох дьоммутугар сыста түстэ:
кинилэри кытта төбөлөрүн холбоон олорон хобугунаһар буолан
барда. Тимофей Новик атыннык көрөн-истэн турда. Уруккута Кыһыл
Армия пулеметчига, немецтэргэ билиэн түбэспит, сэбигирээбит үгүс
саҥалаах Самуэль Кривальцевич урка таһыттан арахсыбат буолла.
Мотылыцкай даҕаны ол дьон диэки көрбөхтөөтө. Мин сатаан
санаабатым, олус эрэйгэ-буруйга сылдьан характердара имиллэн,
таҥас буолбуттара дуу, били бэрт эйэлээх биир тыынынан тыынарга
дылы камерабыт хайдыах курдук буолан барда: хайдах эрэ үс-түөрт
киһи хамаандалаан барыах курдук. Харахха биллэ-көстө охсубат
кыраттан- бытархайтан саҕалаан: аһы кормушкаттан бастаан ылыы,
кинигэ

биэрээччигэ

тылбай-өспөй

буолуу,

камера

аатыттан

надзирательгэ тугу эмэни тириэрдии — итилэртэн бастатан хоруопороннорбут хайдах туруутугар, онтон парашаны таһыыга тиийэ. Ол
кэнниттэн передача кэллэҕинэ былдьаан ылан үллэриигэ, ким ордук
таҥастааҕын талааһыҥҥа тиийиэхтээх этэ буоллаҕа.
Мин камерам дьоно хайдан бэйэ-бэйэлэригэр итэҕэйсибэт, бэйэбэйэлэрин атыннык көрсөр буолан барбыттарын уонна соҕотох киһи,
блатной,

оннук

сыһыаҥҥа

начаас

тириэрдибититтэн

олус

бэккиһээбитим: биир камераҕа үс- түөрт киксиилээх дьон шайката
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тойон буолуох эбит этэ. Тэриллиитэ суох тус-туһунан сылдьар дьону
букатын көҥүл тутан сииһиктэр быһыылааҕа. Блатнойдар күүстэрэ
итиниэхэ сытар эбит: дьон психологиятын үчүгэйдик билэн, кинилэр
быыстарыгар

олус

хайыталларыгар,

ньымсатык
бэйэлэригэр

сатаан

ытаһа

сыһыаран

уга

түмэн

охсон
шайка

оҥороллоругар.
Кэлин ити общество бүтэй сиргэ хаайыллыбыт биир ячейкатын
олоҕун көрөн баран, көҥүлгэ илдьэн тэҥнээн көрдөххө, итиниэхэ
улаханнык маарынныыр суол тахсарга дылы: бүтүн Советскай Союһу
салайар коммунистар партиялара онтон туох атыннааҕый? Арай
масштабынан уонна ордук киитэрэйинэн, өйүнэн эрэ атын буоллаҕа.
Кини

эмиэ

Советскай

«союз
Союз

единомышленников»

тула

өттүнэн

эмиэ

диэн

хас

ааттанар

да

хос

эбээт.

хатыылаах

боробулуоханан эргитиллибитин, киһи атаҕын суола тута көстөрдүк
кэтит баҕайы гына таттарыллыбытын уонна саалаах-сэптээх дьон,
пограничниктар, күннэри-түүннэри харабыллыылларын көрбүтүм.
Кини эмиэ холооно суох улахан хаайыылаах зоната эбит этэ. Ол эмиэ
Орто Аан Ийэ дойдуттан араарыллан тыын тахсыбат гына тула
өттүттэн

бүөлэммит

дойдуга

собус-соҕотох

коммунистическай

партия баһылыктыыра, талбытынан дьаһайара.
Биһиги камерабытыгар тоҕо түбэспитэ биллибэт урка улам
күүһүрэн испит баһылыктааһына кэнники хайдах буолуо биллибэт,
сотору кинини атын сиргэ илдьэ барбыттара биһиги дьолбутугар.
Бары чэпчээбиттии өрө тыыммыппыт. Белорустар хайдах буола
сырыттыбыт ити диэбиттии сирэй сирэйдэрин кыбыстыбыттыы
көрсөн кэбиспиттэрэ, үүт-тураан олохпут эмиэ хаттаан урукку
ыллыгар киирбитэ.
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Блатной барбытын кэннэ Иван Николаөвич Сорокин биир
тылынан хоһуу быспыта:
—

Шакаллар!
Мин ити уркаҕа сыһыаннааҕын өйдөөбүтүм. Өссө кимиэхэ

сыһыаннааҕа эбитэй?
Биһиги камерабытыгар киирэн тахсыбыт урка кэнниттэн өссө
биир «өҥнөөҕү» көрбүппүн өйдүүбүн.
Биһиги биирдэ эмиэ аан дойдуну билэр-көрөр сирбитинэн,
түннүкпүт дуомунан, кэтэстибит-манастыбыт. Бу сырыыга биир
камераттан хас да хаайыылааҕы таһааран уборнайга иттилэр. Ол онно
биир бытыктаах, төрөл уҥуохтаах эдэрчи нуучча бэрдэ уборнайга
киирбэккэ, араастаан тутта-тутта, өттүк баттана, надзиратели кытта
табахтыы турда. Таһыттан көрдөххө таҥас-сап, быһыы-таһаа киһи
киэнэ бэрдэ. Хаайыылаахтар, биһиги, көрөрбүтүн сэрэйэр уонна ордук
киэбирэр, киһиргиир курдуга.
—

Ити — Русанов, өлөрүөхсүт,— диэтэ Кривальцевич Николай.—

Көрүҥ эрэ, хайдах курдук киһиргээн туттарын-хаптарын. Киһиҥ
уборнайга киирбэтэ. Ол гынан баран, камератыгар төннөөт, парашаҕа
олорон холлуо, камератын иһигэр сыт-сымар бөҕөнү таһаарыа. Дьэ,
киһийдэх!
Русановтыын Николай биир камераҕа олоро сылдьыбыттар.
Бэйэтин блатнойунан ааҕынар Русанов камераны эмиэ баһылыан
баҕарбыт. Онуоха киһи өлөрүүтүгэр уон сылы ылбыт өлөрүөхсүккэ,
сүүрбэ биэс сыллаах немецтэргэ полицайдаабыт Кривальцевич:
бэриммэтэх. Уһугар урка уолу атаҕынан куоттарбыт.
Биирдэ баанньыкка суунар кэмҥэ Русановтааҕы кытары
саҥабыт иһиллэр быыстаах сиргэ кэккэлэһэ түбэстибит. Убай
Прищыч табах көрдөөн кэпсэтии таһаарда.
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—

А, белоруссы,— Русанов акценнарыттан тута биллэ.

—

Да, да.
— Там у вас Николай Кривальцевич?

—

Никола у нас.

—

Убейте его, суку! Я дам табак.
Истибэтэҕин истэн Андрей Прищыч киһи эрэ буоллар айахха

бэрдэрдэ. Николай дьонугар сибигинэйдэ:
—

Саҥарымаҥ.
Дьэ, ол кэнниттэн кинилэри сууннара илдьиэхтэригэр диэри

чаас аҥара бадахтаах Николай Кривальцевич аадырыһыгар биһиги
дуолан үөхсүүнү, сааныыны иһиттибит эбээт. Табах көрдөөбүт дьон
саҥаран

кэпсэтии

таһаарбыттарыгар

кэмсиннилэр

бадахтаах.

Николай:
— Ыт тугу да туойдун, хардарымаҥ,— диэн буойда.
Ол буруйа диэн бэрт кыра эбит: атыылаһан аһыыр (ыйга 50
солк.) аһын уркаҕа туран биэрбэтэх. Уонна, бадаҕа, уборнайга тахсан
киирбэккэ,

камератын

иһигэр

саахтыыр

сытын-сымарын

сөбүлээбэтэх.
«Чиэһинэй уоруйахтар» диэн хор ол курдук майгылаахсигилилээх дьон буолаллара.
ТӨРӨӨБҮТ ТЫЛ
СОҔОТОХСУЙУУ
Мин хаайыыга киириэхпэр диэри саха буоларбын соччо
аахайбат этим. Ол — коммунистическай иитэр-үөрэтэр система
үлэтин түмүгэ. Дьиҥинэн ханнык баҕарар киһи, кимтэн кииннээҕин,
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хантан хааннааҕын бастатан туран билэн, аҕыйах да кэмҥэ кэлэн
барар бу Орто Аан Ийэ дойдуга бигэтик, тирэхтээхтик үктэниэхтээх
этэ буоллаҕа. Суох, мин уонна биһиги көлүөнэбит оннук өйдөбүлтэн
маппыта. Биһиги, Советскай дьон, бары тэҥмит, бары дьоллоохпут,
кимтэн да ордукпут диэн ханнык эрэ негрдэри, индеецтэри,
эскимостары,

капиталистар,

империалистар

баттыыр-үктүүр

дьоннорун, сурах хоту истэн үөһэттэн таҥнары көрөрбүт, Америка,
Европа

дьонунааҕар

үчүгэйдик

олорор,

кинилэртэн

өйдөөх,

культурнай курдук сананарбыт. Санаан көрүҥ, ол биһиги, хоту дойду
саамай кыра, дьадаҥы дьоно, онтон олорон аан дойду олоҕор ойуу
быһа,

сыана

биэрэ,

түһэх

кэбиһэ

олорорбутун.

Ол

барыта

коммунистическай пропаганда күүһүттэн этэ: дьиҥнээҕи умуннарыы,
баар суолтан муннарыы...
Миэхэ саха норуота бу аан дойду дьоллоох туонатыгар ханнык
миэстэни ыларын, мин киммин туох баарынан малтаччы сирэйбэр
МГБ следователлэрэ эппиттэрэ. Уонунан сылларга араастаан үөрэтэнтакайан миигин итэҕэппит өйдөбүллэрин аҕыйах нэдиэлэ иһигэр
ньылбы соппуттара: саха диэн олус аҕыйах ахсааннаах кыракый
норуот, кинини, кырдьыга, нуучча норуота аһынан тыыннаах
олордор, тарбаҕын хамсатыа эрэ кэрэх, чыпчылыйыах түгэнэ мэлитэр
кыахтаах. Оннук балаһыанньаҕа олорон чолоҥноспут буола-буола.
Эһиги

пигмейтэн

туох

ордуктааххыт?

Эһиги

культураҕыт,

литератураҕыт, ол үс суруйааччыгыт буола-буола, нуучча норуотугар
туох наадалаахтарый? Эһиги тылгыт симэлийэр, өлөр тыл... Итинник
туон, итинник туттуу-хаптыы.
МГБ дьонун сыһыана мин саха буоларбын, сахам норуотун
туһунан үгуһү толкуйдаппыта.
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Оччотооҕу МГБ дьоно оччотооҕу кэм суостаах кырдьыгын
этэллэрэ:

оннооҕор

буолуох

улахан,

кырдьаҕас

норуоттары

коммунистическай режим суох гынаттыырга соруммута иһиллэр этэ.
Калмыктар, татаардар, чеченецтэр, ингуштар, немецтэр, прибалтар
биһигиттэн, сахалартан, ордук биллибит-көстүбүт культуралаах
норуоттары кус оҕолорун курдук далбы туппут буоллахтарына,
туохтан толлон туруохтарай? Оччотооҕу МГБ хараҕынан көрдөххө,
сахалар, биһиги, эрэйдээхтэр историческай миэстэбит диэхтээн...
Ол

гынан

баран,

мин

кырабын-харабын,

норуотум

ыар

дьылҕатын, киниэхэ суоһуур кутталы биллэҕим аайы, ол онтон
төрөөбүт норуоппар сыһыаным, төттөрүтүн атын тиэрэ өттүнэн
диэлийэн испитэ: бүтэр тиһэххэ диэри кини ханнык даҕаны ыар
дьылҕаланар түбэлтэтигэр кинини кытта бииргэ барсарга, кинилиин
бииргэ үллэстэргэ диэн. Ол ону туохха тэҥниэххэ сөбө эбитэй?
Кыраны-хараны көмүскэһии, аһыныы-харыһыйыы дуу, биитэр өсөһүү
дуу? Хайата да буоллар, мин ол бигэ санаабын билиҥҥэ диэри ыһыкта
иликпин уонна ииҥҥэ илдьэ бардарбын дии саныыбын.
Төрөөбүт

тылга

сыһыан

эмиэ

итиниэхэ

майгылыырдык

хаайыыга уларыйбыта.
Саха уонна нуучча тылларын биһиги көлүөнэ бииргэ үөрэтэн
кэллибит. Онтон икки тыл хардарыта байытыһаллар диэн өйдөбүл
үөскээтэ. Мин итиннэ санаам атын.
Саха тыла нуучча тылын күүстээх сабыдыалынан өлөн эрэр. Ол
биричиинэтэ кинилэр иккиэн тус-туһунан сокуоннаах, тус-туһунан
историческай усулуобуйаларга үөскээбит тыллар. Ол иһин хардарыта
хайдах да байытыһар кыахтара суох. Араас өйдөбүллэр көннөрү
терминнэр

эрэ

быһыыларынан

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

киирэллэр.

Нууччаттан

218

оннук

терминнэр хото киириилэрэ саха тылын тутулун алдьатта, алдьата да
турар.
Ол иһин саха дьоно күннээҕи олохторугар туттар тыллара
бутулунна — икки тылы холбоон саҥарарга күһэллэллэр. Бэчээт,
радио тыла эмиэ икки тыл буккааһа буолла. Олоххо нууччалыы да,
сахалыы да сатаан саҥарбат, тыл быһаҕаһынан саҥарар, тыын
быһаҕаһынан

тыынар

бэрт

үгүс

сахалары

көрөҕүн.

Ити

—

билингвистикабыт буоллаҕа. Биир тыллаах нууччалары ылан көр —
тыллара-өстөрө ырааһын, санааларын сааһылаан этэллэрэ үчүгэйин!
Оттон икки тыллаах саха киһитин киниэхэ тэҥнээн көрдөххө, сатаан
санаатын сайа эппэтэ — хайдах эрэ кинилэртэн өй-санаа өттүнэн
тэҥэ суох сайдыылаах курдук өйдөбүлү хаалларар.
Студенныы сылдьан мин эмиэ атын үөлээннээхтэрбиниин
нууччалыы үчүгэйдик, уу сүүрүгүн курдук, саҥарарга үөрэммит киһи
диэн баҕалааҕым. Хаайыыга киирэн биир да сахата суох хас да ый
устата нууччалары, белорустары кытары бииргэ олорон дьэ, ол
санаам туолбута. Наар нууччалыы кэпсэтии киһи толкуйун уларытар,
нууччалыы эрэ толкуйдатар буолар эбит этэ. Мин этиини оҥорууга
сахалыы буолбакка, нууччалыы быһаччы толкуйдуурга үөрэммитим.
Урут буоллаҕына, бастаан сахалыы толкуйдаан баран, ону нууччалыы
тылбаастыыр буоларым. Билигин араас омук тылын үөрэтэр дьон
«погружение ньымата» («умсуу, тимирии ньымата») диэн ону этэн
эрдэхтэрэ. Уһугар бастаан сахалыы саҥарарым оннугар, ордук
имигэстик нууччалыы саҥарарга үөрэммитим. (Билиҥҥи нууччалыы
тыллаах куорат сахалара эмиэ оннук гынан эрдэхтэрэ: бастаан
этиилэрин нууччалыы толкуйдаан баран, сахалыы тылбаастаан).
Манна кыбытан эттэххэ, саха суруйааччыларын, биһигини, кыра
эрдэхпититтэн олус кичэйэн оскуолаҕа нууччалыы үөрэппиттэрэ

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

219

наһаа мэһэйдиир эбит. Холобур, ханнык эмэ этиини оҥороргор эбэтэр
тылы көрдүүргэр бастаан төбөҕөр кинилэр нууччалыы варианнара
тиийэн

кэлэн

эрэйдииллэр.

Ол

түмүгэр

этиилэриҥ

сороҕор

нууччаттан калькалааһын курдук тахсааччы, олус үгүстүк нууччалыы
терминнэри туттан айыньыбытын буортулуур үгэстээхпит.
С. П. Данилов мин «Дьикти сааспын» ырытар мунньахха биир
главабар бэлиэтэһин оҥорбутун өйдүүбүн: кини онно олус үгүс
нууччалыы тыл баарын ыйан турардаах. Мин онтон ыла өсөһөн туран
нууччалыы саҥабын умна сатыыбын, уу сахалыы толкуйдуурга
дьулуһабын...
Хаайыыга төһө да нууччалыы иҥнибэккэ саҥарарга үөрэнэн
истэрбин, мин онтон соччо үөрбэтэҕим. Дууһам түгэҕэр туох эрэ
күндүттэн күндү баайдаахпын сүтэрэн эрэрдии, итэҕэстийии иэйиитэ
арахсан биэрбэтэҕэ. Кыра эрдэххэ оннук уларыйыы улаханнык
биллибэккэ-көстүбэккэ барыан сөп. Оттон мин баччааҥҥа диэри
сахалыы үөрэммит майгым-сигилим, дууһам сыттаҕа эбээт. Ону
уларыта охсон саҥа тылга көһүү манан ахан чэпчэки суол буолбатаҕа
чахчы.
Мин

букатын

кыра

эрдэхпиттэн

сахалыы

ырыа-тойук,

остуоруйа, олоҥхо үөһүгэр иитиллибитим. Сэрии иннинэ биһиги
патриархальнай кэргэммит биир дьиэҕэ Быйакыйга олордохторуна,
олоҥхо-ырыа уйата буолара. Ордук үгүстүк биһиэхэ Кугас балта
Захарова Акулина уонна Табаахырап-Винокуров сылдьаллара, хастыы
эмэ хоно сытан ыллаан, олоҥхолоон бараллара. Табаахырап ону
таһынан олус үтүөкэн остуоруйаһыт этэ. Киһи хомойуох, ол
остуоруйаларыттан
Биһигини

оҕолору

биир

даҕаны

мунньан
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эбит.
биһиги

абаҕаларбыт

Гаврил

Устинович,

Гаврил

Иннокентьевич,

Иван

Иннокентьевич Яковлевтар эмиэ олоҥхолууллара.
Абаҕам Гаврил Иннокентьевич сэбиэт председателэ буолан
нэһилиэккэ кэлбит араас боломуочунайдар хоноллоро. Ол дьон мааны
таҥастаахтарын уонна тоҕо эрэ бары даҕаны олус интэриэһинэй
кэпсээннээхтэрин
кинилэртэн

өйдүүбүн.

Мюнхаузен

Мин

оскуолаҕа

мүччүргэннээх

киириэм

сырыыларын,

иннинэ
Гулливер

лилипуттарын, Робинзон Крузо айанын истибитим... Дьэ, ити барыта
дууһам түгэҕэр баччааҥҥа диэри биллибэккэ-көстүбэккэ саһан
сыппыт саппааһым, баайым-дуолум буоллаҕа дии, хайдах ону —
үүммүт-үөскээбит бэйэм айылгыбын аһыйыам суоҕай?
Ыкса күһүн маҥнайгы колонияҕа тиийэн сахалары көрсөн
кэпсэппитим наһаа даҕаны үчүгэй этэ. Ол курдук тириим тэнийэ
кэпсэппиппин билбэппин. Дьиҥнээх сүрэҕиҥ-быарыҥ манньыйыыта,
дууһаҥ уоскуйуута диэн ол этэ. Мин билигин ону туохха тэҥниэм
эбитэй? Тыл барахсан, ийэ тыл эккэр-хааҥҥар иҥмит күүһэ! «Во дни
сомнений, во дни тяжких раздумий о судьбах моей родины — ты один
мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный
русский язык!» Төрөөбүт тыл туһунан этиллиэҕин да этиллибит эбит!
Саха тыла! Саха омук тылын сүмэтэ — Кулаковскай, Ойуунускай
тыллара! Түҥ былыргы соҕурууҥҥу уордаах сахтары уонна хоту
тымныы-тыйыс дьыбарын бииргэ ыпсаран сатаан холбообут, ону
ойуулаан-оһуордаан, уустаан-ураннаан хомоҕой хоһоон, ыллам ырыа,
кэрэ кэпсээн гыммыт мин төрөөбүт сахам тыла кэнэҕэһин-кэнэҕэс
кэхтэн-эстэн хаалбакка, аан дойду норуоттарын муудараһыгар
кыттыстар, киһи аймах культуратын фондатыгар аналлаах миэстэтин
буллар...
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МАРКСИЗМ УОННА ТЫЛ
1950 сыллаахха ыам ыйыгар биһиги пединститукка үөрэнэ
сырыттахпытына марксизм уонна тылы үөрэтии туһунан советскай
ученайдар мөккүөрдэрэ буолбута. Хайдахтаах курдук ону биһиги
кичэйэн аахтыбыт этэй!
Марр академик тыл классовай, уопсай норуот тыла диэн суох,
кылаастар тус-туһунан тыллаахтар диэн марксизмтан таһааран, саҥа
үөрэҕи

аспыт.

Биллэн

турар,

ону

оччотооҕу

үгэһинэн

основоположниктар цитаталарынан бигэргэппит.
Бастаан Чикобава диэн тыл үөрэхтээҕин ыстатыйата тахсыбыта.
Ол кэнниттэн хардарыта критикалаһан профессордар, академиктар И.
Мещанинов, Г. Санжеев Н. Чемоданов, В. Виноградов о. д. а.
ыстатыйалара «Правда» хаһыакка утуу-субуу тахсыталаабыттара.
Биһиги библиотекаҕа эрэ тиийдэрбит бастаан ол ыстатыйалары
ааҕарбыт уонна уопсайга кэлэн мөккүөр, хардарыта өйдөтүһүү
улахана буолара. Сорохтор Марр диэки, сорохтор Мещанинов диэки
буолаллара. Муодаргыах иһин, ол туһунан МГБ-га биһигини биирдэ
да ыйыппатахтара, буруйдуур түмүкпүтүгэр даҕаны суруйбатахтара
— МГБ дьонун билиилэрин таһымыттан ордук уустук эбитэ дуу..
Ученайдар айдааннара эмискэ түмүктэммитэ: сайын бэс —
атырдьах ыйдарыгар киһи аймах генийэ И. В. Сталин марксизм уонна
тылы

билии

туһунан

ыстатыйалара

«Правда»

хаһыакка

бэчээттэммиттэрэ. Айдааны тарпыт академиктар адьас аҕыйах хонук
иһинэн сыыспыттарын билинэ охсубуттара, орто үөрэхтээх бары
наукалар корифейдарын муудараһын арбаан ыстатыйа бөҕөнү
бэчээттэппиттэрэ. «Пусть живет и здравствует на радость нам долгие
и долгие годы наш отец и учитель величайший светоч мира и науки
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товарищ Сталин» диэн онно суруйбута А. Гарибян профессор. Мин
онно советскай наука дьонун сирэй көрбөхтөрүн, сымыйаччыларын
аан

бастаан

өйдөөбүтүм:

саас

тухары

эппит

этииттэн,

бигэ

өйдөбүлтэн, Сталин эттэ диэн, хайдах нөҥүө күнүгэр аккаастаныахха
сөбүй? Хаайыллар, өлөр куттал аккаастаннардаҕа. Куттаан туран
кырдьыгы дакаастааһын — наука буолбатах. Марр академик, хата,
кини дьолугар 1934 сыллаахха өлө охсон быыһаммыт.
Улуу сирдьит марксизмы салгыы сайыннарбыт ол гениальнай
ыстатыйаларыгар маннык этиллибитэ: «Марксизм есть наука о
законах развития природы и общества,

наука о революции

угнетенных и эксплуатируемых масс, наука о победе социализма во
всех странах, наука о строительстве коммунистического общества. Ол
«наукабытыттан» билигин туох хаалла?
Мин оччотооҕуга тыл уонна ойдөөһүн сыһыаннарын туһунан
Сталин этиитин кытары сөпсөспөт этим: «Какие бы мысли возникли в
голове человека и когда бы они ни возникли, они могут возникнуть и
существовать на базе языкового материала, на базе языковых
терминов и фраз». Букатын сөпсөспөтөҕүм уонна тириим таһынан
киирэрэ социализм букатыннаахтык кыайдаҕына, коммунизмҥа,
тыллар симэлийэн, холбоһон биир тылы үөскэтиэхтэрэ диэни. Ол тыл
ханнык тыл буолара сэрэйиллэр этэ, кини империалистар тыллара
буолбата чахчы...
Билигин

ону-маны

билэн

баран

өйдөөтөххө,

духовнай

семинария эрэ үөрэхтээх диктаторга кимнээх эрэ ити ыстатыйаларын
оҥорон биэрэр буоллахтара. Күн ахсын 500—600 страницаны ааҕар,
аан дойду үс гыммыт биирин кэриҥин тутан олорор держава
баһылыгын дьарыга үгүс буолара биллэр...
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Коммунистическай режим саҕанааҕы саха тылын туһунан этэр
буоллахха, кини ити кэмҥэ олус улаханнык уларыйбыта. Оруэлл
этэринии саҥа тыллар — новоязь олус хото киирбитэ. Ол саҥа
киирбит

тыллар,

өйдөбүллэр

саха

норуотун

өйүн-санаатын

уларыппыттара, сибилигин баар буолбут советскай киһи диэн туспа
өйдөөх-санаалаах дьон категориятын үөскэппитэ. Оннук тылларөйдөбүллэр

ситэтэ

суох

кэрискэлэрэ

манныктар:

колхоз,

коллективизация, биригээдэ, рабочай кылаас, индустриализация,
көлөһүннээччи,
троцкист,

баттанааччы,

капитализм,

кулаак,

буржуазия,

феодал,

норуот

империализм,

өстөөҕө,

социализм,

коммунизм, пролетариат, диктатура, коммунистар, большевиктар,
октябренок, пионер, комсомол, советскай былаас, интернационализм,
норуоттар доҕордоһуулара, советскай общество хамсатар күүһэ,
марксизм- ленинизм, кылаастар, революция... Коммунистическай
режим сылларыгар ити уонна итиниэхэ маарынныыр базовой
тыллар-өйдөбүллэр

өй-санаа

тирэҕэ

буолбуттара.

Кинилэр

базаларыгар саҥалыы өйдөбүллээх советскай киһи үүнэн, үөскээн,
иитиллэн

тахсыбыта.

Ол

теоретическай

олохтооһуна

Сталин

суруйбута диэн ааттанар ити ыстатыйаларга ордук чуолкайдык
оҥоһуллубута.
Сталин ити үөрэҕин сабыдыалынан сорох ученайдарбыт дэнэр
саха дьоно саха тыла хас сылынан өлөрүн ааҕан таһаараллара, ону
саҥаны арыйыы курдук мах-сах саҥараллара. Саха народнай поэта
Күннүк Уурастыырап кинилэргэ маннык хоруйдаабыта:
Киһи эҥини да истэр,
Киһи эрэйгэ да тиксэр,
Сорох «түөрүөтүк» оҕолор
Сонун тумүгү оҥорон,
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«Саха тыла эстэр» дииллэр,
Саҥарбакка сүбэлииллэр...
Эрэнэбин, эстиэ суоҕа,
Эрдэ эттэххит буолуоҕа...
Ити кэм саҕана олус хото киирбит саҥа терминнэр эрэ
буолбакка, нууччалыы алфавикка көһүү төрөөбүт тыл лексикатын
таһынан

морфологическай

тутулун

уонна

кини

орфоэпиятын

алдьаппыта. Саха тыла байар уонна байда диэн коммунистическай
режим саҕанааҕы сымыйа пропагандистскай этии. Дьиҥин ыллахха,
букатын туспа тыл сокуоннарын

үтүктүү,

онон

барыы тыл

буомуруутугар тириэрдэрэ чуолкай. Мин студенныыр сахпыттан ыла
биир бигэ өйдөбүлгэ кэлбитим: ол уруулуу эрэ тыллар бэйэбэйэлэрин байытыһаллар диэн. Итиннэ үтүө холобурунан М. Шолохов
«Чуумпу Дон» диэн романа буолар. Онно хайдах курдук Украина тыла
саамай сөптөөх сиригэр кииртэлээн, нуучча тылын бэттээхэй
дэгэтинэн киэргэтэрий! Мин санаабар, саха тылын эмиэ киниэхэ
уруулуу тюркскай эрэ тыллар байытыахтарын, тупсарыахтарын сөп.
Эл, Ил, Тэгин, Хаан, Элик, Эр, Бэкир, Албан...— «Былыргы тюрк
тылдьытын» арыйдахха үгүс да тыллар биһиэнигэр сөп түбэһэллэр!
Өссө үгүс тыллар биллибэт кистэлэҥнэрин өйдүүр-өйдөөбөт икки
ардынан эккинэн-хааҥҥынан, ис дууһаҕынан таайарга дылыгын...
Уруулуу түөлбэ тыллар сибиэһэй сүүрээннэрэ уонна биһиги
тылбыт сокуоннарыгар сөп түбэһэр латинскай алфавикка көһүү эрэ
саха тылын өрөһүйэр кыахтаах. Эдэр эрдэхпиттэн иитиэхтээбит ити
мин биир бигэ өйдөбүлүм.
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ГУЛАГ АРЫЫТЫГАР
Олох эмиэ мэтээл сирэйин курдук икки сирэйдээх.
В. В. Никифоров

- САХА СИРИН ЛААҔЫРДАРА
- ЭТАП
- КИҺИ ЭРИЭНЭ ИҺИГЭР
- УОРУЙАХТАР («ВОРДАР»)
- КУЛУТ ҮЛЭТЭ
- ХАРА ХАЙМЫЫ
- КӨҤҮЛ ИҺИН
- ҮЛҮСКЭН ҮӨРҮҮ
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САХА СИРИН ЛААҔЫРДАРА
ГУЛАГ МЕТАСТАҺА
Коммунистическай

режим

норуоттан

кичэйэн

кистээбит

советскай диэн ааттаммыт общество ыарыытын — Гулагы иһиттэн
тиэрэ тардан Аан дойду дьонун-сэргэтин көрүүтүгэр-билиитигэр,
кини дьүүлүгэр таһаарбыт А. Солженицын «Архипелаг, родившийся и
созревший на Соловках, начал свое злокачественное движение по
стране» диэн суруйбута.
Манна

хайдах

да

таарыччы

этэн

ааһыаҕы

баҕарыллар,

Соловкига 1928 сыллааҕы өрө туруу кэнниттэн сахалартан 300 киһи
баран умсубута. Олортон 3 киһи эрэ Финляндияҕа күрээбитэ.
Соловкиттан

күрүүр

олус

ыарахан

этэ.

Кемиттэн

Англияҕа

английскай тылы билэр кимэ биллибэт биир киһи күрээбит.
Муоранан бэһиэ буолан Мальзаговтаах күрээбиттэр эбит. Уонна
биһиги үс хорсун уолаттарбыт — Старостин Е. Е., Старостин С. К.,
Корнилов М. Ф. Мальзагов С. А. 1926 сыллаахха «Аад арыытыгар»
диэн кинигэ суруйан Лондоҥҥа таһааттарбыт. Оттон Корнилов М. Ф.
«Мин хайа омуктан иин омук сиригэр түбэспитим» диэн ахтыыта
Финляндияҕа бэчээттэммит. Ахтыы хаһан суруллубута биллибэт.
1923 сыллаахха Соловкига 3 тыһ. хаайыылаах баар эбит. 1930
с.—50 тыһыынча буолбута. Онуоха эбии 30 тыһ. хаайыылаах Кемигэ
баара. Хаайыылаах баппакка бастаан Карелия устун СЛОН рагын
ыарыытын кутталлаах көрдүгэнэ тарҕаммыта. Онтон Котлаг, Сварлаг,
Бел- Балтлаг үөскэтэлээбиттэрэ. Тутуу-хабыы күүһүрэн истэҕин аайы
лааҕырдар өссө, тэнийэн, өссө үксээн испиттэрэ. ОЛП-лар (отдельные
лагерные

пункты),

КОЛП-

лар
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(головные) ССРС Европатааҕы чааһын бастаан хоту өттүн саппыттара,
онтон соҕуруу Казахстаҥҥа, Орто Азияҕа, Закавказияҕа, Уралга
тарҕаммыттара. Улам илин диэки сыҕарыйан Сибииргэ, Дальнай
Востокка тиийбиттэрэ.
1990 сыллаахха КГБ биэрбит даннайынан 1930—53 сыллар
усталарыгар

3.778.254

киһи

контрреволюционнай

буруйга

хаайыллыбыта. Онно 786 тыһ. киһи ытыллыбыта.
Саха сирин эрэһээҥкитэ суох түрмэ оҥорбута диэн коммунистар
ыраахтааҕы былааһын үөҕэллэригэр үгүстүк даҕаны тутталлара
уонна сыыппаралары аҕалаллара: 1907 сыллаахха Саха сиригэр 123,
оттон «Столыпинскай реакция» үгэнигэр 256 киһи политическай
сыыльнай баара диэн. В. И. Ленин 1905 сыллаах революция кэнниттэн
«царское правительство, помещики и капиталисты бешено мстили
революционным классам, и пролетариату в первую голову, за
революцию — точно торопясь воспользоваться перерывом массовой
борьбы для уничтожения своих врагов» диэбитэ.
1952 сыллаахха, ол үөҕүү өрөгөйүн саҕана, бэйэлэрэ олохтообут
былаастара Саха сиригэр төһөлөөх киһини көскө аҕалбытай?
Төһөлөөх киһини хаайан сытыарарай?
Сэрии саҕаланыан иннинэ «государственнай сорудаҕынан» диэн
ааттаан, коммунистар норуоттар бырааптарын куруубайдык кэһэн,
3,5 млн киһини көһөрбүттэрэ. Сэрии кэмигэр, кини да кэнниттэн
депортация салҕанан барбыта. Поляктар, литовецтар, латыштар,
эстонецтар, украннецтар, немецтэр, калмыктар, чеченнэр, ингуштар,
татаардар, болгардар, гректэр о. д. а. омуктар төрөөбүт-үөскээбит
сирдэриттэн күүс өттүнэн көһөрүллэн аҕалыллан Саха сирин
шахталарын, маһын кэрдиитин, балыгын бултааһынын — бары ыар
үлэлэригэр кулут курдук үлэлээбиттэрэ, кинилэртэн бэрт үгүс киһи
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кини ирбэт тоҥ буоругар букатыннаах сирдэрин булбуттара. Төһө
киһи көскө кэлэн эрэйдэммитин, төһө киһи тыына быстыбытын ким
даҕаны билбэт. Ситэтэ суох даннайынан Саха сиригэр 1951 сыллаахха
35.605 немецтэр, 17889 «оуновецтар», 5853 «власовецтар» бааллар
эбит. Ити сыыппаралар депортация масштабын бэрт кыратык хайа
эмэ өттүнэн сырдаталлар.
Саха сиригэр Сталин өлөрүгэр толорута суох даннайынан 105
лааҕыр баара. Саха сирин лааҕырдара Магадаҥҥа бас бэринэр
буоланнар кинилэр ахсааннара ситэ-хото чуолкайдана иликтэр, ити
сыыппаралааҕар

ордук

үгүс

буолуохтаахтар.

1990

сыллаахха

тохсунньу 22 күнүнээҕи Магадан милициятын подполковнигын
суругун аҕалабын: «Лагерные подразделения Управления СевероВосточных исправительно-трудовых лагерей МВД СССР (УСВИТЛ МВД
СССР) находились в следующих населенных пунктах Якутской АССР:
н. Усть-Нера, н. Тирэхтях, н. Ольчан, н. им. Покрышкина, н.
Марщальский, н. Хатынах, н. Богатырь, н. Победа, н. Ыт-Урях, н.
Панфиловский, пр. Алясковитый, п. Разведчик, н. пр. Партизан, н.
Артык, н. Бурустах, пос. Балаганах, н. Кокарино, пос. Средний, пос.
Тапор, пос. Базовский, пос. Комариный, пос. пр. им. Захаренко, пос.
Куобах- Бага, пос. Берегеняк, пос. Эгэ-Хая, пос. Батагай, пос. Костер,
пос. Юттях, пос. Илин-Тас, пос. Бургачан, пос. Усть-Куйга, пос. Янск,
пос. Буревестник, пос. (прииск Депутатский) пос. Кумах, пос. Аюнь,
пос. Куогастах, пос. Хомуто, пос. Штаны, пос. Заречная, пос. Столбы,
пос. Орел, пос. Томторук, пос. Хандыга, пос. Улах, пос. Джабарыкы-Хая,
пос. Тополиный, пос. Талые Ключи, пос. Чистый, пос. Улахан, пос.
Куйдусун,

пос.

Зырянка,

пос.

Угольная,

пос.

Амбарчик,

пос.

Лемпромхоз, пос. Ожогино, пос. Горбуновка, пос. Рочево, пос. Лабуя,

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

229

пос. Алданский дорожно-строительный участок, пос. Кюбюминского
дорожно-строительного участка».
Итиннэ даҕатан эттэххэ, билиҥҥи буруйу оҥоруу олус дэлэйдэ
диир кэммитигэр Саха сиригэр биэс буруйу боруостуур сир баар, онно
3500 кэриҥэ киһи сытар диэн Саха республикатын Ис Дьыалаларын
Министрэ кэпсээбитэ.
Биһигини 1952 сыллаахха маҥнайгы колонияҕа угалларыгар
бүгүҥҥү Саха сирин үрдүнэн баар киһи саҕа хаайыылаах баар
быһыылааҕа. Мин ол кэмҥэ төһө даҕаны атын лааҕырдар тустарынан
билбэтэрбин да, хайдах эрэ эппинэн-хааммынан, хаайыы туолбут дии
санаабыттааҕым.
Хайдахтаах сирэйэ-хараҕа суох буолуохха, суобаһы сүтэриэххэ
сөбүй, итинник үгүс лааҕырдарга итиччэ дьону хаайан сытан, бүтүн
норуоту норуотунан үөр сүөһү курдук көскө үүрэн аҕалан баран,
тумсу дулҕаҕа соттон, ыраахтааҕы былааһын батталын хостуу
сатааһын диэн. Албыннааһын, сымыйалааһын, икки сирэй буолуу
диэн — сүрдээх суол! Итини сириэҕи — тыл тиийбэт!
Магадантан суруктан көстөрүнэн, лааҕырдар ордук Ааллаах-Үүн,
Уус-Майа,

Томпо,

олохтоммуттар

эбит.

Верхоянскай,
Усуйаанаҕа,

Алдан
Үс

оройуоннарыгар

Халымаларга,

Якутскай

тулатыгар даҕаны бааллара. Ордук ынырыктарынан аатырарсураҕырар лааҕырдарынан Эһэ Хайа, Хаандыга, Ааллаах-Үүн уонна
Алдан лааҕырдара этилэр.
Алдаҥҥа «Васильевка» (СУ ИТЛ-11 МВД СССР) лааҕырыгар 25
сыл соруоктаах 5 тыһыынча киһи баара. Кинилэр мас кэрдиитинэн,
уран —235 рудатын хостооһунунан дьарыктаналлар эбит. Ону
таһынан Орто Салаа үрэххэ 6 № лааҕыр, ЯЦИК бөһүөлэгэр, Алдан
куоракка бэйэтигэр, Аллара Кураанахха, Якокукка, Тыркандаҕа,
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Лебединайга, Эмэлдьээккэ, Тимошенкоҕа баар лааҕырдар ордук
биллэллэрэ. Онно көмүс хостууллара, суол туталлара, мас кэрдэллэрэ.
1938—39 сыллардаахха Алдан куоратыгар 200 кытай дьонун
ыппыттара биллэр. Онтон атын сирдэргэ төһө киһи өлөрүллүбүтэ
биллибэт буола умнуллубут, биитэр кичэллээхтик кистэммит.
Ааллаах-Үүҥҥэ

Джугджурзолото

көмүһүн

хостооһунугар

хааныылаахтар лааҕырдара хайыы-үйэҕэ 1937 сыллаахха тэриллибит
эбит. Ордук аатырбыт

лааҕырдарынан Ыныкчаан, Бриндакит,

Югоренок киэннэрэ этилэр. Биһигини кытары олорбут белорустар
онно көмүс хостоон кэлбиттэрэ.
Верхоянскайга лааҕырдар 1940 сыллаахха тэриллибиттэр.
Ордук

иһиллэр

лааҕырынан

ЭҺэ

Хайа

буолбут.

Манна

хаайыылаахтары Находка уонна Нагаево портар нөҥүө муоранан,
онтон

өрүһүнэн

хараабылларга

олордон

аҕалан

Баатаҕайга

сүөкүүллэрэ. Ол иһин Саха сирин киинигэр кинилэр тустарынан ким
даҕаны билбэтэ.
Билиҥҥи Баатаҕай, Депутатскай, Зырянка хаайыылаахтарынан
төрүттэммиттэрэ.
Саамай ынырык лааҕырдар Томпо оройуонугар 1940 сыл
күһүнүгэр үөскээбиттэр. Хаандыгаттан саҕалаан Магадан суолугар
икки ардылара 10-15 км буола-буола Дальстрой отучча лааҕырдара
кэккэлэспиттэр. Манна усулуобуйа даҕаны олус ыарахана, өлүү
даҕаны олус үксэ. Төһө киһи өлбүтүн ким даҕаны билбэт. Хаандыга —
Адыгалаах

автомобилларын

суолун

тутууга

олохтоох

краевед

Николаева А. А. этиитинэн ити лааҕырдарга өлбүт дьон өлүгүн
тутуллар суолга тэлгэтэн баран, ол үрдүнэн буор, таас кутан суол
оҥороллоро үһү. Онон Теплай Ключ диэн билигин чааһынай дьон
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оҕуруоттара буолан турар сиртэн ураты, дьону маассабайдык
дьууктаабыт сирдэрин булар эмиэ уустук эбит.
Мин хаайыыга олорон хаайыылаахтарга гимн кэриэтэ буолбут
Стоял на пути в Магадан —
В столицу Колымского края
— диэн ыллаатахтарына олус муодаргыырым. Оттон
Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой...
диэтэхтэринэ

улаханнык

өһүргэнэрим.

Халыма

—

саха

тылыттан тахсыбыт, сахалар аат биэрбит өрүстэрэ, Саха сиригэр
баара диэн.
Онтукам Саха сиригэр олохсуйбут Гулаг лааҕырдара бары
Магадаҥҥа бас бэрииэр эбиттэр, Саха сирин букатын даҕаны
билиммэккэ онтон быһаччы салаллара. Өлбүт хаайыылаахтарын
илиилэрин бэгэччэгинэн быһан, эбэтэр татиуровкаларын сүлэн
Магадаҥҥа идентификацияҕа (тэҥнээн көрүүгэ) ыыталлар уонна ол
хаайыылаах дьиҥнээхтик өлбүт, көмүҥ диэтэхтэринэ эрэ көмөллөрө.
Саха сиригэр төһө лааҕыр баара, онно төһө киһи өлбүтэ —
инники историктар үлэлэрэ.
Сталин өлбүтүн кэнниттэн маассабай репрессия тохтообут.
Миэхэ Сталин, арай, 1953 сыллаахха өлбөтөх буоллун, диэх
курдук санаалар киирэн куттаан ылаллар. Оччоҕо Гулаг лааҕырдара
өссө үксүө, өссө тэнийиэ этилэр, өлүүлээх им буолан Саха сирин
бүтүннүүтүн тэнийэ, бүрүүкүү сүүрүөхтэрэ хааллаҕа: Бүлүү ГЭС-гар,
алмаас туруупкаларыгар, ядернай боруобалааһыннарга, Нерюнгри
таас чоҕугар, Саха сиригэр тутуллар тимир суолга — барытыгар
лааҕырдар кэккэлиэ этилэр. Оччоҕо биһиги эрэйдээхтэр ханнык
котловаҥҥа дуу, шахтаҕа дуу умса түһүөхпүт, кутуу суолга уҥуохпут
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тэлгэниэ — ханна тиийэн лааҕыр быыла буолуохпут эбитэ буолла...
Санаатахха куйахам күүрэр. Ол иһин Евтушенколыы:
Удвоить, утроить у этой плиты караул!
диэн хаһыытыаҕы баҕарыллар.
Киһи муодаргыыра баар Сталин өлөрүн кытары оччо үгүс
лааҕырдар адьас туох даҕаны тыаһа-ууһа суох, норуокка букатын
даҕаны биллибэккэ (арай уголовник хаайыылаахтар тахсан аҕыйах
кэмҥэ буруй-сэмэ оҥоһуллуута хойдо сылдьыбыта дуу?) суй-сай
гынан,

суох

буола

охсон

хаалбыттара.

Сүүһүнэн

тыһыынча

хаайыылаахтар, сүүһүнэн лааҕырдар адьас аҕыйах кэм иһигэр
мэлийбиттэрэ. Общество ханнык даҕаны лааҕыра суох, букатын
даҕаны кинилэри суохтаппакка туох да буолбакка олорор кыахтааҕын
көрдөрбүтэ.
ГУЛАГ АРЫЫТА
Биэс уонус сылларга Якутскай таһыгар мин билэрбинэн үс
колония-хаайыы баара: маҥнайгы колония — пересылка, иккис
колония — инвалидтар уонна кыра соруоктаахтар сытар сирдэрэ,
Намсыырга дьахталлар колониялара.
Саха сирин үрдүнэн тэнийбит лааҕырдарга хаайыылаахтары
ыыталыыр, түҥэтэр биир точканан Якутскай аттыгар баар маҥнайгы
колония этэ. Кини официальнай аата «Исправительно-трудовая
колония № 1» диэн. Ол эрээри маҥнайгы колонияны хаайыылаахтар,
надзирателлэр быһаччы пересыльнай, пересылка диэн ааттыыллара.
Кырдьык даҕаны киниэхэ киһи тохтообокко кэлэн ааһан суккулла
турара. Ордук күүскэ Алдан, Ааллаах- Үүн, Хаандыга лааҕырдарыгар
утаараллара. Оттон үлэнэн көннөрүллэр лааҕыр диэн тыллар
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сомоҕолоһуулара хайдах эрэ немецтэр лаааҕырдарыгар баар «Аrbeit
macht frei» диэни санатара. Маҥнайгы колония сибилигин да баар
сиригэр түөрт уон сыллааҕыта турбута. Кини хаһан олохтоммутун
билбэтим. Аэропорт суолунан айаннаан истэххэ, уҥа диэки тэйиччи
кини вышкалара, хатыылаах боробулуохалаах үрдүк олбуора сытыы
харахтаах киһиэхэ үчүгэйдик көстөр.
Маҥнайгы колония дьону көҥүлгэ ыыппат гына кыһанан
оҥоһуллубут

хааччах

боробулуохалыын
прожектордардыын,

үрдүк

олбуордуун,

харабыл
киһи

суола

хос-хос

турар
хаалар

хатыылаах

вышкалардыын,
гына

таттарыллыбыт

сирдиин син биир бары хаайыылар, зоналар, лааҕырдар курдук этэ.
Оруобуна оннук хааччах Советскай Союз границатын батыһа эмиэ
оҥоһуллубута.
Олус киэҥ, бэрт үгүс киһиэхэ кэмнэнэн оҥоһуллубут түөрт
муннуктаах олбуор иһигэр 5-6 уһун улахан хаайыылаахтар олорор
бараактара, араас кыра, улахан дьиэлэр: начальник контората,
пищеблок, каптерка, амбулатория, больница, ШИЗО, БУР, ЗУР, КВЧ,
АХЧ бааллара. Хас саҥа кэлбит начальник аан бастакы үлэтэ диэн
зона иһинээҕи дьиэлэри: оннуттан уларытан атын сиргэ илтэрии
буолара. Ол тутуу хампаанньата вахтаттан, күн аайы хаайыылаахтар
үлэҕэ тахсар сирдэриттэн, саҕаланара. Буолумуна даҕаны, вахта диэн
биир сүрүн саамай эппиэттээх сир этэ: икки аҥы тэлэллэр
хаайыылаахтар сарсыарда аайы биэстии эрээттээх колонналарынан
үлэҕэ тахсар, массыына киирэр киэҥ аанын ойоҕоһугар биирдиилээн
киһи ааһар дьоҕус халҕаннаах вахтер олорор кыракый будката
уларытарга улахан өйү- дьоҕуру эрэйбэт саамай тоҕоостоох объект
буолара. Начальниктар тутууга бэйэлэрин күүстэрин холоноллоругар
даҕаны сөптөөх үгүс

хаайыылаахтар тиһигин быспакка
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кэлэ

тураллара. Мин баарбар лааҕыр начальниктара Мовчан майор,
Цуркан старшай лейтенант, Кобваса капитан, Емельченко лейтенант
саҕана ыһыах дьонун курдук үгус дьонноох маҥнайгы колония син
балачча сэнэх көрүҥнээххэ дылыта.
Киһи олоҕо барахсан араастаан кулахаччыйыыта диэн...
Мин коммунистическай режим өстөөҕө дэтэн икки сыл
хаайыллан олорбут сирбэр кэнники, 40 сыл буолан баран, иккитэ
тахса сырыттым. Бастаан сэтээтэл буолан, судьуйа оруолун толорон,
хаайыылаахтары босхолоһо.
«Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло» диэбит
курдук, соруоктарын үс гыммыт иккитин олорбут дьону таһаарыҥ
диэн соҕурууттан ыйыы кэлбит. Ол иһин маҥнайгы колонияҕа
таҕыстыбыт.

«Чэпчэки

хаайыылаахтары

аҕалыҥ,

кинилэртэн

саҕалыаҕыҥ» диэн буолла. «Биһиэхэ манна чэпчэки хаайыылаахтар
суохтар, бары ыарахан буруйдаахтар — өлөрүөхсүттэр» диэтэ
колония начальнига. Инньэ гынан дьону өлөрбүт буруйдаахтары
соруоктарын иннинэ босхолуур буоллубут. Үөһэттэн ыйыы оннук.
Үксэ онтон-мантан кэлбит нуучча дьонун көҥүлгэ ыыттыбыт. Оттон
биһиги олорорбут саҕана тугу эмэ алҕас саҥарбыт иһин уон сылы «от
звонка до звонка» олорон тахсыллара дии санаан өрө тыынабын.
Оттон иккис сырыыбар көрдөхпүнэ, сөп буола-буола кэмиттэн
кэмигэр ол курдук сокуон быһыытынан буолбакка, үөһэттэн ыйыы
быһыытынан хаайыыны ыраастааһынтан соҕурууттан кэлбит дьон
өттө аҕыйаабыт. Хаайыылаах үгүс өттө арыгылаан баран, бэрээдэги
кэспит сахалар буолбуттар. Мин кинилэргэ иккистээн, суруйааччы
буоламмын, көрсүһүүгэ сылдьыбытым, үөрэтэ- такайа, иитэ. Ол
сылдьан көрдөххө, урукку биһиги олорорбут курдук буолбатах,
колония

иһэ-таһа

эргэрбиккэ,
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Мин

коммунистическай

режим

өссө

даҕаны

күүстээх

эрдэҕинэ

сылдьыталаабытым. Ол гынан баран, хайдах эрэ уопсай ыһыллыысатарыйыы онно эмиэ тиийбиккэ дылы этэ. Миэхэ оннук өйдөбүл
хаалбыта

—

сытыйыы-ымыйыы

государство,

режим

эмиэ

хаайыытыттан саҕаланара эбитэ дуу?
1952 сыллаахха маҥнайгы колония бэйэтэ-бэйэтин хааччынар
советскай общество биир наадалаах ойдом ячейката буолан күннээнхааннаан, ньиргийэн ахан олороро. Эчи хаайыылаахтара даҕаны үксэ,
лөһүгүрэһэн немецкэй полицайдар, власовецтар, оуновецтар буолан,
билиҥҥи

оторой-моторой

арыгылаан,

уоран

түбэспит

саха

уолаттарыгар холоотоххо астыкка дылы этилэр. Кинилэр соруоктара
даҕаны ой-бото буолара — сүүрбэ биэстии сыл.
Маҥнайгы колония бэйэтэ подсобнай хаһаайыстыбалааҕа —
хайдах эрэ негрдэр үлэлиир Америка плантацияларын санатара, эмиэ
ол курдук туох да бырааба суох кулуттарга кубулуйбут дьон
үлэлииллэрэ, эмиэ ол курдук хамнас суоҕа, эмиэ ол курдук күрүүр
сатаммат этэ.
«Юрьевскай» диэн кладбищелааҕа, өлбүт дьону онно таһааран
көмөллөрө.
ГУЛАГ АРЫЫЛАРА УОННА ОЛОХТООХТОР
Саха сиригэр сүүстэн тахса лааҕыр баарын олохтоохтор
билэллэрэ дуо? Суох. Билиҥҥилии эттэххэ, коммунистическай
пропаганда

бары

информационнай

пространствоны

барытын

баһылаан турдаҕына, бэчээккэ, радиоҕа кытаанах цензура баарына,
Саха сирин нэһилиэнньэтэ Гулаг оччо үгүс лааҕырдара Саха сиригэр
олохтоммуттарын туһунан билбэттэрэ. Официальнай каналынан ити
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туһунан туох даҕаны ахтыллыбат этэ. Оттон көннөрү кэпсэтэр
бобуллара: Советскай олоҕу холуннарыы диэн ааттанара. «Вся долгая
история Архипелага за полстолетия не нашла почти никакого
отражения в публичной письменности Советского Союза» диир А.
Солженицын. Оннооҕор аан дойду билбэт эбит. «Вопреки множеству
уличающих показаний, мировое общественное мнение долго не
хотело заметить Советскую концентрационную действительность. За
период

до

1937

опубликованных

года
вне

Л.

Зорин

Советского

насчитал
Союза

более

работ,

полусотни

описывающих

концентрационную действительность. После чистки 1937 года не
видеть ее мог лишь тот, кто не хотел» диир Жак Росси.
Төһө
билбэтэрбит

даҕаны

республика

үрдүнэн

уопсай

хартыынаны

биһиэхэ, Саха сирин олохтоохторугар оччо

үгүс

хаайыылаах уонна лааҕырдар тустарынан араас сурах-садьык син
быыһылаан иһиллэр». Биһиги Чурапчы педучилищетыгар үөрэнэр
сылларбытыгар

хам-

түм

брезент

сабыылаах

сүүнэ

улахан

американскай су- 12 дебеккердар кэлэн олбуорбут иннинэн илин
ааһаллара. Ону «Ити Хаандыгаҕа хаайыылаахтары илтилэр» диэн
сибигинэһэн

кэпсэтэллэрэ.

«Телогрейкаларыгар

улахан

нүөмэрдээхтэр, таҥнарыахсыттар — власовецтар үһүлэр» диэн биир
эмэ көрбүт оҕо көпсиирэ чып кистээн.
Эбэтэр сэрии сылларыгар, ити бадаҕа, 1943—44 сылларга
быһыылааҕа, «Эһэ Хайаҕа хаайыылаахтар өрө турбуттар, хайаны
хастан баран сыталлар үһү. Ону милициялар кыайан ылбаккалар,
Дьокуускайтан самолет ыҥыттаран буомбалаабыттар. Инньэ гынан
кыайбыттар» диэн сурах иһиллэн ааспыттаах. Биһиги эдэр төбөбүт
ыҥырыа уйатын курдук пещералардаах хайаны уонна онно киирэн
саспыт хаайыылаахтары оҥорон көрөрө. Букатын кэнники мин ЭҺэ
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Хайаҕа сылдьыбытым. Дьааҥы хайаларын үөһүгэр, халыҥ тайҕа
ортотугар дьонтон- сэргэттэн ойуччу сиргэ хорҕолдьун рудата дуу,
туох дуу көстүбүт эбит. Хаайыылаахтары тутарга таҥаранан дуу,
абааһынан дуу анаммыт сир — киниттэн хайдах даҕаны икки
атахтаах күрүөх быһыыта суох. Биһиги, суруйааччылар, бөлөхтөрө
сылдьар кэммитигэр сэрии сыллааҕы ынырык лааҕыры санатыах
туох даҕаны оппотох этэ. Эмиэ «Кто старое помянет...» диэх курдук.
Мин, биһиги көлүөнэ, оччотооҕу өйдөбүлүнэн Эһэ Хайаҕа сытар
хаайыылаахтар туохха даҕаны баппат ынырык, адьырҕа буоллахтара
дии саныырбыт. Архив докумуоннарын көрдөххө, букатын атын
хартыына ойууланан тахсар. Мин биир докумуону аҕалабын:
«Копия определения постоянной сессии Верховного Суда ЯАССР
в п. Эгэ-Хая

8

июля 1954 года

Председатель Тимофеев
Народные заседатели: Хлюпин и Морозов
При секретаре Филатове
С участием прокурора Луговского и представителя Янского ИТЛ
Гринченко
Рассмотрев в открытом судебном заседании личное дело з-к
Соколова Юрия Николаевича, рождения 3 декабря 1931 года,
уроженца г. Киева, осужденного спецлагсудом и колоний БАССР по ст.
58-14 УК РСФСР к 18 годам и 9 месяцам лишения свободы. По
состоянии 20 июля 1954 года с учетом льгот отбыл 16 лет 8 месяцев и
18 дней. Конец срока 18 мая 1956 года.
3-к Соколов совершил преступление в возрасте до 18 лет,
будучи несовершеннолетним и за все время отбытия своего
наказания зарекомендовал себя только с положительной стороны».
Босхолуурга диэн уураахтаабыттар.
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Ити күн кинини кытары өссө саастарын ситэ илигинэ уорууга
түбэспит тоҕус уолаттар босхоломмуттар, кинилэр бары Советскай
Союз

араас

уобаластарыттан

кэлбиттэр:

Ровенскай,

Тульскай,

Запорожскай, Ростовскай, Кемеровскай, Ульяновскай.
Ити дьыл балаҕан ыйыгар эмиэ, били этэргэ дылы, пачканан
босхолонуталаабыттар.

Биир

күн

сүүрбэччэлии сыл хаайыыга

уураллар, онтон эмискэ таһаартаан кэбиһэллэр — «сокуон» да
бөҕөлөөх дойдуга олорон кэлээхтээбит эбиппит!
Педучилищены бүтэрэн биһиги, эдэр учууталлар, республика
араас муннуктарыгар үрүө-тараа көппүппүт. Аҕыйах сыл буолан
баран,

көрсүһэ

түһэн

сонуммутун

атастаспыппыт.

Ол

онно

Верхоянскайга, Оймөкөөҥҥө учууталлаабыт оҕолортон хаайыы
лааҕырдарын туһунан истибиппит. Тыһыынчанан километрдаах
киһитэ суох сиргэ куоппут хаайыылаахтар тайҕа устун тарҕанан
биирдиилээн

сылдьар,

олорор

олохтоох

дьоҥҥо

үйэлэригэр

буолбатах өлөр кутталы үөскэтэллэр эбит, ыалы ыалынан эһэ
өлөртүүллэрэ. Ол иһин кинилэргэ хаайыылаахтары бултаһалларыгар
эмиэ

көҥүллээбиттэр:

куоппут

хаайыылааҕы

өлөрөн

баран,

бэгэччэгинэн илиитин быһан баран аҕаллахтарына төһө эрэ премия
төлүүллэр эбит. Саастарыгар туох да кутталын билбэккэ көҥүл
сылдьыбыт булчут сахалар, эбээниэр, эбэҥкилэр аны олус кутталлаах
киһи бултаммыттар. Ол кинилэр айылҕаттан кырыктарыттан
буолбатах, олохторо онуоха тириэрпит, тастан кэлии олох.
Мин хаайыыга киирэн «корова» («ынах») диэн жаргону
билбитим. Ол оннук сиэнэргэ анаммыт киһини, хаайыылааҕы,
ааттыыллар. Даниэль Дефоттан ааҕан билбит Полинезия дикардара
эрэ каниибализмынан дьарыктаналлара буолуо дии саныырым.
Сталин

кэмигэр

«социалистическай»
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биһиги

дойдубутугар киһини сииргэ эмиэ тиийтэлээбиттэр эбит. Украинаҕа
буолбут улуу хоргуйууга сүүрбэһис, отутус сылларга, Саха сиригэр
сэрии-сут саҕана уонна Гулаг хаайыытыгар. Магадан, Саха сирэ,
Норильскай эҥин курдук чиэски турар сүүһүнэн көстөөх Гулаг
лааҕырдарыттан күрүүргэ кырдьаҕас опыттаах хаайыылаахтар —
уркалар тугу да билбэт эдэр хаайыылааҕы кучуйан бииргэ куоталлар
эбит. Күрээн иһэн астара быһыннаҕына ол киһини өлөрөн үтэ
гыналлара. Быһата өйүөлэрин, тыыннаах киһини, хаамтаран илдьэ
бараллар. Оннук дьон, эгэ, ханнык эрэ үрэх баһыгар бүгэн
олороохтуур булчут кэргэни аһыныахтара дуо? «homo homini lupus
est», диэн Плавт икки тыһыынча сыллааҕыта эппитэ сирэй бэйэтинэн
сылдьар, эргэрбэтэх эбит.
Верхоянскайга күрүөйэх хаайыылаахтар өлөрбүт дьонноругар
биэс

салаалаах

сулуһу,

партийнай

билиэттэрин

нүөмэрин

быһалларын туһунан истэн, учуутал оҕолор кэпсээн кэлбиттэрэ.
1950 сыллар диэки Өймөкөөҥҥө учууталлыы бараары Хаандыга
суолунан айаннаабыт учуутал уол кэпсээнин аҕалабын.
Кини бурдук тиэйэр таһаҕас массыынатынан суоппардыын эрэ
айаннаабыттар. Харчы кэмчи кэмнэрэ этилэр, ордук кыракый
хамнастаах педучилищены саҥа бүтэрбит начальнай кылаастар
учууталларыгар. Ол иһин учуутал уол проеһын барыһыраары
массыына илдьэр бурдугун харабыллаан босхо барсыбыт. Онно
көрдөҕүнэ, Хаандыга суолун былаһын тухары лааҕыр үөһэ лааҕыр
үһү. Уруккуттан сылдьа үөрүйэх нуучча суоппара лааҕырдарга сөп
буола-буола билсэр дьонугар тохтоон, хонон-сынньанан барар эбит.
Оттон уол буоллаҕына, советскай чиэһинэй комсомолец саатын тутан
баран кууллаах бурдуктаах кузов үрдүгэр тахсан харабыллаан
хохойон олорор. Ол айаннаан иһэн дьахталлар лааҕырдарыгар
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кэллэхтэринэ, массыынаны тула туран баран, ас көрдөөн ытыстарын
тоһуйаллар үһү: бурдукта аҕал диэн. «Кэриим, кэриим наада?»
дииллэр эбит. Бастаан уол тугу-тугу этэр буоллахтаран диэн
өйдөөбөтөх. Онтон өйдүүр гына көрдөрөн биэрбиттэригэр учуутал
уол кэлэйэн сиргэ силлээн баран, кабинаҕа киирэн хатанан кэбиспит,
хайаатыннар даҕаны дии санаабыт.
—

Төһөнү

туттарарбытыгар,

уорбуттарын

билбэтим.

дьолбутугар,

ардах

Бурдукпутун
түспүтэ,

тиийэн

ыйааһынын

хапсыбытын-хапсыбатаҕын билбэтим — тугу да саҥарбатахтара,—
диэбитэ олох диэни кинигэттэн, оскуола паартатыттан буолбакка,
бэйэтиттэн дьиҥ сирэйин көрбүт учуутал.
Оттон мин бэйэм 1955 сыллаахха Усуйаанаҕа Хаһааччыйаҕа
учууталлыы сылдьан, үөрэнээччилэрим олус доруобай, күүстээх
уголовник нууччаны милициялар өлөрөн баран көмпүттэрин, ыттар
хостоон ылан буутун сии сылдьалларын көрбүттэрин кэпсээбиттэрэ.
Биир сарсыарда Вася Котоконов диэн учуутал үлэтигэр
кэлбэтэҕэ. Тоҕо кэлбэтэ диэн сураспыппыт киһибитин сарсыарда
ыһыытыыр эрдэ милициялар туруоран, биэстэ эстэр винтовка
биэрэн, күрүөйэх нууччаны эккирэтэллэригэр илдьэ барбыттар диэн
буолла. Вася комсомолец, активист бэрдэ этэ. Ол күрүөйэх кыһын
эрэһиинэ саппыкынан сатыы Куйга диэки күрүү сатаабытын, ханна
ыраатыннарыахтарай, тутан ылбыттар. Арыый сымнаҕас кэмнэр
кэлэннэр, өлөрбөккө аҕалбыттар. Күлүү гыммыттыы туох да сыһыана
суох

көтөр

ааттара

«Омчикандя»,
Усуйаана

ааттаах

«Нижнеянскай»,

оройуонугар

«Буревестник»,
«Куоҕастаах»

бааллара.

«Чайка»
диэн

Кириэстээххэ,

диэн,

лааҕырдар

Амбаарчааҥҥа,

Ситцевоҕа, Развилкаҕа спецпоселенецтар толору этилэр. Куотуу,
өлөрсүү да үксэ.
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Дьингнээх

олоххо

интернационализм суоҕа:

хаһыакка
киһи

суруллар

киһиэхэ

ханнык

бөрөлүү

даҕаны

сыһыаннааҕа.

Омугуттан тутулуга суох. Ол курдук система, режим ииппитэ.
ЭТАП
КАРАНТИН
БСЭ-ҕа маннык этиллибит: «Этап — пункт для ночлега и дневки
на пути следования арестантской партии, а также высылавшихся по
этапу на Родину в царской России; термин «этап» появился в начале
XIX века. Этапом называется также расстояние между двумя пунктами
— этапами и арестантскую партию с сопровождавшим ее конвоем...
Этапное препровождение арестантов и этапы существовали до
февраля 1917 года».
Жак Росси маннык быһаарар:

«Этап

—

транспорт,

перемещение заключенных под конвоем... В одном этапе бывает до
несколько тысяч человек, перебрасываемых на расстояние до
нескольких тысяч км». Ити советскай кэм туһунан.
БСЭ кыккыраччы мэлдьэспит, Жак Росси бэйэтэ этинэнхаанынан билбит этабын биһиги хаайыыга балачча өр күүппүппүт.
Уон сылбытын уопсай түрмэҕэ олордон атаарбаттара биллэрэ,
бириигэбэрбитигэр да оннук сурулла сылдьара. Күүтүүлээх түгэммит
кыһыҥҥы түүн биирдэ дьэ, кэлбитэ — надзиратель камера күлүүһүн
аһан халыгыраппыта:
— Все с вещами! — диэн хамаанда биэрбитэ.
Белорустар, этап бөҕөнү көрбүт дьон, бары бииргэ тутуспутунан
барар буолбуттарыттан үөрэн хачыгыраһа түспүттэрэ. Оттон миигин
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туох күүтэрин, ханна илдьэллэрин билбэт киһи, ээл-дээл этим.
Хаайыылаах мала, хомунара диэхтээн — таҥынна да бүттэҕэ дии.
Кыһыҥҥы хараҥаҕа автоматтаах конвоирдар бардьыгынаан
маатыралыылларын быыһыгар брезент сабыылаах грузовиктарга
ыгыта симсэн олорон кэбиспиппит. Ханна илдьэллэрин ким билиэ
баарай? Биһиги туохха да турбат олохпутун ытыстарын үрдүгэр,
илиилэрин иһигэр илдьэ сылдьар конвоирдар «секрети» хам
ытырбыт курдук кытаанахтар. Ол туһунан тыл ыһыктыбаттар —
хайыаҥый, советскай государство улуу кистэлэҥэ буоллаҕа. Эх, этапы,
этапы арестантские — путешествие в незнаемое...
Хаайыыга үгүстүк этаптар тустарынан истибитим. Норуоттар
былыргы улуу көһүүлэрин (великое переселение народов) куоһарар
үгус дьону арҕааттан илин утаарарга тимир суол туһаныллара.
Сүөһүнү угар вагоннарга ыга симэн, бүтүн норуоттары аҕыйах чаас
иһигэр көһөрөллөрө. Уонунан тыһыынча оҕо-дьахтар, оҕонньор
уонунан тыһыынчалаах километрдаах уһун айаны тулуйбакка өлөрө.
Ол туһунан ырыа тыллара хаалбыттар.
Мы ехали долго и молча,
Вдруг поезд как вкованный встал.
Кругом лес да болота —
Здесь будем мы строить канал.
Ордук ынырыгы уунан аҕалыллар этапка түбэспит дьон
кэпсииллэрэ.
Запомнился Ванино порт
И вид парохода угрюмый.
По трапу нас гнали на борт
В холодные, мрачные трюмы.
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Сүүһүнэн

тыһыынча

хаайыылаахтар

харахтарын

уутунан

сууммута Ванино уонна Магадан икки ардынааҕы Дальстрой этабын
айана.
Биһиэхэ

буоллаҕына,

конвой

начальнига

бастаан,

хаайыылаахтар этэллэринэн, «малыыппа» аахпыта: «Внимание,
заключенные! В пути следования не разговаривать, не вставать! За
неподчинение конвой стреляет без предупреждения. Понятно?» Киһи
өйдөөбөтө онно туох да суоҕа. Автоматтаах саллааттар кузов иннигэр,
кэннигэр массыынаттан ыстанаары гыммыт киһини ытарга бэлэм
иһэллэрэ.
Массыыналар хабыс-хараҥаҕа куорат таһын диэки айаннаан
куугунаппыттара.

Мин

барыта

төһө

киһибитин

билбэтэҕим.

Белорустарым сорохторо, урут сылдьыбыт өттүлэрэ, маҥнайгы
колонияҕа — пересылкаҕа бардыбыт диэн ыгыта түһэн олорон иһэн
сибигинэспиттэрэ. Өр өтөр гымматахпыт, маҥнайгы колонияҕа
тиийэн кэлбиппит. Массыынаттан түһэрэн стройдаппыттара, эмиэ
ынахтыы аахпыттара уонна изолятор диэн бэрт кыараҕас камераҕа
кэлбит дьону ыга симэн кэбиспиттэрэ. Ол аата карантин диэннэрэ
этэ.
Маҥнайгы колонияҕа кэлэрбитин кытта укпут камералара олус
тымныы буолан, биир кэлим наараҕа бары таҥастыын кэккэлэһэ
сылаас сылааспытыгар ыгыта түсүһэн сытан нуктаабыппытын
өйдүүбүн. Төһө өр сыппыппын билбэппин, мин дэлби тоҥон уһукта
биэрбитим, арай доҕоор, төбөм ыаҕастаах уу курдук дьалкыҥнас гына
ыалдьыбыт. «Бу алдьархайы, ыарыйдаҕым» диэн санаа бастаан
кылам гыммыта. Оттон дьонум буоллаҕына бары нимси утуйа
сыталлара.

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

244

Ким да кими да аһыммат сиригэр, хаайыыга, буолан баран
этапка, ыалдьар куһаҕанын, кутталлааҕын сүрэхпинэн сэрэйбитим.
Оргууй дьонум быыһыттан оронон өндөйөн көрбүтүм, хайдах эрэ
буруо сыта баарга дылыта. Эмискэ төбөбөр угаар диэн санаа күлүм
гыммыта. Интернакка сылдьан үгүстүк угаардаан ону билэрим. Угаар,
угаар

быһыылаах,

Кривальцевич
нэһиилэ

уҥа,

Николайы

өндөйөн,

хаҥас

сытар

дьоммун

уһугуннартаатым.

төбөтүн

туттубута,

Иван

Сорокиннаах
Николаевич

айалаабыта.

Оттон

Кривальцевич хайыы-үйэҕэ өй-мэй барбыт этэ. Мин иккиэннэрин
туруоран, хоннохторун анныттан ылан кормушкаҕа аҕалбытым. Ол
икки ардыгар атын хаайыылаахтар уһуктан барбыттара. Биһиги
кормушка быыһынан тыына сатаабыппыт.
—

Угорели! Откройте дверь! — ааны дибдийбиппит. Мин икки

киһим харахтарын түнг-таҥ көрбөхтөөн баран, арыый тыын ылан
уйуттан атахтарыгар турбуттара.
Тимир тигиилээх бэрт халыҥ ааны өр дибдийтэрэн баран, саха
надзирателэ кэлбитэ.
- Чё вам надо? — диэн кормушканы аһан сирэйэ мэлэс гыммыта. Мин
иэдэһигэр омурдун туһунан тобуллаҕас баас оннун өйдөөн көрбүтүм.
Саха надзирателин көрөн эгди буола түстүм.
—

Угаардаатыбыт, дьон өйдөрүн сүтэрдилэр, ааҥҥын аһа түс,—

мин көрдөстүм.
—

Сейчас,— диэт кэлбитин курдук эмискэ сахам надзирателэ элэс

гынан хаалла. Хаайыылаахтар араастаан мундуйдааһыннарыгар хал
буолбут

киһи быһыылааҕа, кэлбэтэҕэ. Кини, бадаҕа, соруйан

кубулуналлар диэтэ быһыылааҕа. Биһиги бары туран үллэҥнэһэн
айдаан бөҕөнү таттыбыт, халыҥ аан эккириэр диэри эттээтибит.
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Надзиратель иккистээн кэлбитэ, бу сырыыга хаһыа да буолан
уонна тото кыыһыран. Аан ис-тас өттүттэн үөхсүү киэнэ кытаанаҕа
буолла. Саха надзирателэ маатыра бастыҥынан хардарара —
хаайыылаахтартан үчүгэйдик үөрэммит быһыылааҕа.
—

Врачта ыҥыр! Ыарыйдыбыт! — диэн олуйсуу буолла.

—

Ишь, чего захотели, бл!.. Здесь вам не курорт! — диэн харда

иһилиннэ.
Маатыра бастыҥын бараан, уһугар тиийэн ханнык эрэ кирдээх
эргэ маҥан халааттаах дьахтардыҥы киһини аҕалбыттара. Аан нөҥүө
угаардаабыппытын быһаара сатыыбыт. Миэхэ ордук биир допдоруобай нуучча суоппара саҥата-иҥэтэ кэнэнинэн бэккиһэппитэ.
Кини са- нитарга (врач буолбатах санитар кэлбитэ) туһаайан
үҥсэргиирэ:
—

Сааппаккыт даҕаны, хайдах курдук куһаҕан усулуобуйаҕа

биһигини тутаргытыттан, кэргэттэрбит кэлэн көрүөхтэрэ дии. Туох
дии саныахтарай? Туох диэн дьоҥҥо кэпсиэхтэрэй? — диэн.
Көлөһүннээх халааттаах санитар тугу да саҥарбакка суоппар
акаары

тылларыттан

баһын

быһа

илгистибитэ

уонна

кини

истибэтигэр: — Бедныө, кэргэттэргитин көрсүһүннэрэллэр эрэ суох
эрэ,— диэн аһынардыы ботугураабыта.
Нормальнай киһилии усулуобуйаҕа икки өттүттэн өйдөстөххө,
туох даҕаны үөхсүүтэ-айдаана суох начаас быһаарыллар суолга чааһы
чааһынан маргыспыппыт. Тиһэҕэр, санитар кормушканы аһан
сибиэһэй салгынна киллэр диэн надзирателгэ эппитэ. Оттон
надзиратель аспатаҕа, «Сотору зонаҕа таһаарыахтара, тулуйуҥ» диэбитэ. Онон кэпсэтии түмүктэммитэ.
Маҥнайгы колония биһигини ол курдук көрсүбүтэ.
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«ФАШИСТАР» БАРААКТАРА
«Фашистар» — А. Солженицын этэринэн блатнойдар 58
ыстатыйалаахтары инньэ диэн ааттаабыттар, кииилэр терминнэрэ.
Биһиги сааспытыгар фашистары көрбөтөх, өссө сааспыт тухары
абааһы көрөргө үөрэммит дьон, эмиэ фашистар буолан хаалбыппыт.
Били

отут

аҕыс

сыл

кэнниттэн

үөрэҕэ

суох

колхозтаахтар

«троцкистар» буолан хаалбыттарын кэриэтэ. Аат биэрэргэ, лозунг
тылларынан олорорго Россия ол кэмнээҕиттэн хайа да дойдуну
тутуһуннарбат буолаахтаатаҕа. Маҥнайгы колонияҕа кэлэрбитин
кытары

«фашистары»

аҕаллылар

диэн

буолбута

уонна

58

ыстатыйалаахтарга анаммыт зона ортотугар турар улахан землянка
бараакка олохтообуттара.
Бараак — хаайыылаахтар олорор дьиэлэрэ. Икки этээстээх
вагонка диэн ааттанар нааралардаах сүүстэн тахса киһи олорор
землянка бараагар ортотун диэкинэн үөһэ наараҕа түбэстим.
Анныбар Семин диэн уон сылын боруостаан иһэн, иккис онус сылын
ылбыт сааһыран эрэр нуучча киһитэ сытара. Кини сүрдээх тыллаах,
этиһиик, куһаҕан майгылааҕа (Хантан даҕаны майгыта тупсуой?). Уҥа
өттүбэр литовец диэтэххэ кыра уҥуохтаах, пилорамщик, сааһырбыт
киһи сытара, аатын умнубуппун. Арыый халбы соҕус утары
наараларга Кузьмин Ганя уонна Саввин Коля кэккэлэһэ сыталлара.
Миигиттэн тэйиччи хаҥас өттүбэр икки атаҕа суох, баттыгынан
сылдьар, мин биир дойдулааҕым Оконешников Данил баара. Сахалар
уопсайынан аҕыйахпыт, кинилэртэн сүүрбэ биэс да сыллаахтар эмиэ
бааллара. Бараак олохтоохторун үгүс өттө — атын омуктар.
Бараакпыт старостата — немец Демьян Шпулинг, сүүрбэ биэс
сыллаах, дойдуну таҥнарда диэн хаайыллыбыт. Блатнойдар-уркалар
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суохтар, былаахсыта суох 58 ыстатыйалаахтар. Ол иһин бары даҕаны
бэрээдэктээх, үтүө дьоннор.
Соломо тэллэх, соломо сыттык, кимнээх сапта сылдьыбыттара
биллибэт эргэ, кирдээх чараас суорҕан таһынан телогрейкаҕын
үллүнэҕин. (Телогрейканы тоҕо эрэ хаайыыга, манна, бушлат диэн
ааттыыллар). Сарсыарда тураргар сииктэн таҥаһыҥ эккэр сыстаҥнас
буолар землянка хас сыллааҕыта, хаһан тутуллубута эбитэ буолла
(сэрии сылыгар баара эбитэ үһү) араас дьон олорбут, өлбүт сирдэрэ —
кир-хох...
Эдэр эрдэхтэн олорбут олоҕум ыараханыгар мин биир суолга
эрэ махталлаахпын: хаайыыга түбэһэрбэр кини онтон ордуга суоҕар.
Үчүгэй, үтүө олохтон ойо тардыллан аҕалыллан кирдээх,
сииктээх землянка-бараакка симиллибит дьон курдук буолбакка,
хаайыы ыарахан олоҕун соччо дьиктиргээбэккэ, олус ороһуйбакка
ылыммыт эбиппин. Көннөрү кэккэлэһэ баар дьиэ боруогун атыллаан
киирии курдук.
Тоҥ хаһаа оскуола, күнү күннүктээн тоҥон тахсар интернат,
уопсай дьиэ, тоҥору кыра эрдэхпиттэн тулуйарга үөрэппиттэрэ.
Тымныыны тулуйарга үөрэниини сахалар сылгытыйар диэччилэр.
Мин эмиэ сылгытыйан тоҥору тулуйбутум. Таҥас-сап тиийбэтин,
куһаҕанын кыра эрдэхтэн билэ улааппытым. Хаайыыга, хата, били
уркабын кытары атастаһан боростуой тангаһынан дэлэй этим.
Интернакка,

училищеҕа

быттыйар

эбит

буоллахпына,

манна

баанньыктатар уонна быты буһарар буоланнар ол үөнү көрбөтөҕүм
даҕаны. Оттон кир-хох өттүнэн ылан көрөр буоллахха, дьиэ-уот суох
буолан хастыы эмэ дьукаах олус кыараҕастык олорон кэлбит
оччотооҕу саха ыалыгар санитария, гигиена барыбытыгар даҕаны
мөлтөҕө — хаайыы киэниттэн туох даҕаны ордуга суоҕа. Оттон ас
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чааһынан эттэххэ, саха дьонун аһа олус мөлтөҕө: саамай бастыҥ ас —
баҕарар баҕабыт арыылаах лэппиэскэ. Онтон ордук үтүө ас суоҕа.
Оттон сэрии сылларыгар уу хааһы, от үөрэ,— баар киһитигэр, оттон
суохха — собулҕа, охтон өлбүт сүөһү этэ. Төһөнү да сиэ — топпоккун.
Биһиги «Эдэр ыччат» колхоз сут дьылга Кытаанахха, Чэймэн
диэн сиргэ түөрт балаҕанынан олорбуппут: бастыҥ балаҕаҥҥа —
салалта — колхоз председателэ, биригэдьиирдэр, иккискэ — контора
үлэһиттэрэ — бухгалтер, счетовод, иккис биригэдьиир, үһүскэ —
үлэһиттэр, төрдүскэ — хоргуйан кыайан үлэлээбэт буолбут дьон. Мин
дьонум үлэһиттэр дьиэлэригэр оһох кэннигэр биир ороҥҥо симсэн
сыталлара. Мин буоллаҕына интернакка сылдьарым. Ол олоххо
холуйдахха, хаайыы олоҕо быдан ордук этэ. Бэлэм астыынтаҥастыын: балаандалаах килиэп, собулҕатааҕар быдан ордуга, бэйэҥ
сытар ороннооҕуҥ. Өссө колхозтаахтары күн тура-тура үлэҕэ
үүрэллэрин курдук, ким даҕаны бакаа үлэҕэ үүрбэт этэ.
Оччотооҕу хаайыы аһылыгын рациона 450 г килиэп, 80 г хааһы,
32 г балык, 500 г оҕуруот аһа. Ити государствонан быһыллыбыт
норма. Ол гынан баран, лааҕыр аайы тус-туһунан этэ: биһиэхэ 700 г
килиэп, балаанда — хоппууста уута мин, куруппа хааһыта — киһи
тотор аһа. Сталин өлбүтүн кэнниттэн итинник этэ. Сэрии кэминээҕи
көҥүл, байылыат колхозтаахтар курдук хоргуйан өлбүт киһи суоҕа.
Подъемтан отбойга диэри лааҕыр иһигэр сылдьарыҥ көҥүл.
Күҥҥэ биирдэ поверка диэп бараак иһэ барыта стройдаатаҕына
надзирателлэр киирэн ааҕан тахсаллара. Кинилэр түҥ былыргылыы
мас дуоска туппут буолаллара, онно суруналара. Сарсыарда аайы атын
бараактары үлэҕэ үүрэллэрэ, биһигини, советскай былаас кыр
өстөөхтөрүн — «фашистары», үлэлэппэттэрэ. Быһата, көрүлүүр
көҥүл, какая благодать!
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Ити барыта холбоһон эбитэ дуу, мин бастаан утаа материальнай
өттүнэн соччо улаханнык кыһаллыбатаҕым. Ол эрээри дууһам түгэҕэр
күндүттэн күндү тугум эрэ итэҕэһэ син биир аалара — ол көҥүлбүн
сүтэрии этэ.
Биһигини олус улахан буруйдаахтар, кутталлаахтар диэн
кыһыҥҥы тымныы ыйдарга үлэҕэ таһаарбатахтара олус улахан
абырал эбит этэ.
Икки эрээтинэн кэккэлэспит нааралар икки ардыларыгар бөҕөтаҕа уһун былаахы остуоллаахпыт. Ол онно кыһыны быһа шахмакка
биитэр домино оонньоон силиктэһэрбит. Ким барыта кыттара. Мин
домино оонньуурга үөрэммитим, ити соччо улахан толкуйу эрэйбэт,
боростуой оонньууну ону-маны кыраны да сырдатынар киһи
оонньуур оонньуута этэ. Оттон шахмакка Иванов Миша уонна Шатров
кэлиэхтэрин иннинэ бараагым иһигэр бастыҥ оонньооччу аатын
ылбытым. Киһи тугу да гынара суох буоллаҕына, шахмакка син
оонньуох быһыылааҕа. Ол гынан баран, мин кинигэ ааҕары
ордорорум.
Биһиги, сахалар, Саввин Колялаах Кузьмин Ганя оронноругар
мустарбытын сөбүлүүрбүт. Онно атын бараактартан эмиэ киирэллэрэ.
Муһуннарбыт эрэ арааһы бары кэпсэтэн ыаһахтаһан тахсарбыт. Мин
онно көҥүлгэ да сылдьан, хаайыыга да буолуталаабыт эҥин араас
түбэлтэлэри иститэлээбитим.
Кыра эрдэххэ интернакка олорон биһиги наар ас туһунан
кэпсэтэрбит. Оттон хаайыыга үксун көҥүл туһунан. Ким тугунан
ыалдьарынан, тугу суохтуурунан диэн итини этэн эрдэхтэрэ.
Москваҕа, онно ыраах, саамай үтүө санаалаах, хаайыылаах
бөҕөнү быыһаабыт Верховнай Совет председателэ Михаил Иванович
Калинин баар диэн кэпсэл хаайыыга олус тарҕаммыт этэ. Киниэхэ
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суруйдахха кини быыһыыр үһү. Оннооҕор туох да үөрэҕэ суох саха
оҕонньоро

киниэхэ

суруйан

буоллаҕына олус боростуой эбит:

хаайыыттан

тахсыбыт.

Суруга

«Ты — человек, я —

человек. Давай говорить по-человечески: я не виноват, освободи
меня» диэн. Михаил Иванович оннук суругу тутаат, ол саха
оҕонньорун босхолуу охсон кэбиспит. Билигин үгүс кырдьык
арыллыбытын кэннэ итинник кэнэн кэпсээнтэн киһи сонньуйар:
бэйэтин кэргэнин кыайан босхолооботох, хаайыылаахтар быттарын
ыраастата олорбут оҕонньор атын дьону төһөнү босхолотуон сөбүй?
Хаайыыттан Калининнаах курдук үтүө санаалаах дьон кыайан
босхолообот

өттүлэрэ

хайдах

көҥүлгэ

тахсалларын

туһунан

ырытыһыы буолара. Оччоҕо уруккуттан билиҥҥэ диэри хаайыыттан
куоппут дьон ахтыллаллара. Мин олорор кэммэр мэлдьитин уларыйа
турар

хаайыыны

бөҕөргөтөргө

олус

баҕалаах

начальниктар

тупсарбыттара үчүгэйэ бэрдэ дуу, маҥнайгы колонияттан бэйэтиттэн
биир да киһи күрээбэтэҕэ. Киһи киирэрэ бобуллар зоната хатыылаах
боробулуоха, таттарыллыбыт, тараныллыбыт сир, аллара ыттар,
вышкаҕа харабыллар — хайа да бэйэлээх киһи куотан тахсар сирэ
буолбатах этэ. Ол да буоллар урут маҥнайгы колонияттан бэйэтиттэн
куотан тахсыбыт хорсун саха дьоно бааллара үһү диэн кэпсииллэрэ.
Хаайыыттан күрүүр дьон үксүн үгэс курдук үлэ кэмигэр күрүүллэрэ,
зонаттан тахсан баран үлэлиир объектартан. Мин оннукка түбэһэн
колония опера доппуруостуу сылдьыбыттаах. Чэ, ол туһунан
бириэмэтигэр кэпсэниллиэ.
Хаайыыттан күрээтэххинэ да ханна баран киһи буолаҕын? Ол
баара саамай ыарахан боппуруос. Ама сааһыҥ тухары саһа сылдьыаҥ
дуо? Ыраахтааҕы саҕанааҕы кэнэн кэмнэр ааспыттара. Манчаары
эбэтэр Сталин курдук үгүстүк күрэтэн коммунистическай режим
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тараҥната сылдьыбат — иккиһин туттахтарына, эргийбэт сиргэ
ыыталлара сыттаҕа.
Ыар никсик сыттаах землянкаҕа үөһэ наараҕа соломо тэллэххэ
сытан миигин иннибэр туох күүтэрин, бэйэм дьылҕабын толкуйдаан
көрөрүм. Оччоҕо уолаттары кытары сибилигин аҕай кэпсэппиппит
үмүөрүһэн кэлэн үүйэ туталлара... Хаайыллан олорбутум былаһын
тухары мин уон сыл олоруом диэн адьас итэҕэйбэтэҕим: буруйа
суоххун диэн быыһыахтара биитэр күрүөм диэн санаалааҕым. Туора
омук дойдутугар сылдьыбыт Сорокин киһи атын да омук дойдутугар
сылдьар кыахтааҕын кэпсиирэ. Онуоха эбии эдэр буолан санаа
күүстээҕэ: туох да үөрэҕэ суох нуучча уолаттара сэрии алдьархайын
ортотунан алдьаммыт Европа дойдуларын кэрийэн син тыыннаах
хаалбыт буоллахтарына, мин доруобай эдэр киһи, тоҕо дьон тэҥинэн
айахпын ииттинэн сылдьыа суохтаахпыный дии саныырым. М. Ф.
Корниловтаах граница таһыгар күрээһиннэрэ уонна киһи буолуулара
оччотооҕу мин санаам сыыһата суоҕун дакаастаабыта.
Хаайыыттан күрээтэххэ Советскай Союз иһигэр киһи сатаан
сылдьыбатын билэрим. Ханна күрүөххэ? Санаа барахсан — кынаттаах
ыра! Эдэр эрдэххэ ханна тиийбэтэй? Тугу кыайбатай? Соҕуруу тимир
суолга, нууччалар курдук, күрүүр саха киһитигэр кыаллыбат: онно,
нуучча дойдутугар, саха сирэйдээҕи начаас тутуохтара. Миигин
Чукотка, Беринг силбэһиитэ угуйара. Онон Аляска баара-суоҕа 7 көс
дииллэрэ. Биир буурҕалаах, туманнаах тымныы түүн... уонна көҥүл
көтөргүн! Мин баҕа санаам ол этэ.
Кэлин биллэххэ, кырдьык, онно олохтоох омуктартан уруулуу
дьон

граница

икки

өттүгэр

хаалбыттара

пограничниктар

буойууларын истибэккэ табанан хайа талбыт буурҕалаах, туманнаах
түүннэргэ хардарыта сылдьыһаллара эбитэ үһү. Ол иһин Сталин
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режимэ күүһүрүүтүн үгэнигэр ледокол аҕалан, советскай граница
мууһун солотон табалаах даҕаны, сатыы даҕаны дьон сылдьыбат
гына ырбыы таһаараллара эбитэ үһү. Дьону хаайарга-буойарга дьэ,
сүрэх-бэлэс диэтэҕиҥ! Советскай Зона эмиэ биир туһунан хааччаҕа.
Мин Чукоткаҕа тиийэр да эбит күннээх буоллахпына, ол онно
кэтиллиэхтээх эбиппин. Мин ону хантан билиэхпиний? Ол эрээри
кынаттаах санааны ким тутуой, тохтотуой?
Мин кэнники Аляскаҕа сылдьыбытым, ол дойду олоҕун
көрбүтүм. Өскөтүн тиийбитим буоллар чахчы биһигиттэн ураты
байылыат олоххо тиийиэхтээх эбиппин. Оччотооҕуга мин таба
сэрэйбиппиттэн сүрдээхтик үөрбүтүм.
КИҺИ ЭРИЭНЭ ИҺИГЭР
ПОРУЧИК АДЪЮТАНА
Сталин өлөрүн кытары биһигини, «фашистары», сииктээх,
ыарахан салгыннаах землянкабытыттан

уголовниктар олорбут

быдан ордук сырдык, ыраас салгыннаах мас бараакка таһаарбыттара.
Уопсайынан даҕаны «фашистар» диэн ааппыт улам симэлийэн
«политическайдар», биитэр «болтуннар» диэн аатынан солбуллан
испитэ.
Мас бараак ортотунан тамбурдааҕа, уҥа, хаҥас диэки икки
улахан уораҕайдааҕа. Биһигини икки аҥы хайытан онно симпиттэрэ.
Киэҥ, саала курдук сиргэ иккилии этээстээх нааралар ыгыта
анньыспыттар этэ. Афоня биһикки иккиэн инвалидтар диэки өттүгэр
түбэспиппит, оттон Мишабытын биһигиттэн арааран, немецкэй
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полицайдары кытары сытыарбыттара. Ол хос дьоно бары доруобай
дьон этилэр, кинилэри үлэ бараага дииллэрэ.
Инвалидтар бараактарыгар оҕонньоттор уонна ыарыһахтар
бааллара. Эдэрдэрэ диэн биһиги икки этибит. Саха оҕонньотторо,
нуучча оҕонньотторо, белорустар, немецтэр, еврейдэр, украинецтар,
поляктар онтон да атыттар — бары өйбүт-санаабыт чахчы тустуһунан дьон этибит, бэйэ-бэйэбитин кыайан өйдөспөккө кус-хаас
тойугун түһэрэрбит. Ол гынан баран, бары биир суол уопсайдаахпыт:
ол — хаайыыга даҕаны киһилии быһыыны-майгыны сүтэрбэтэхпит
этэ. Ким да кими даҕаны атаҕастаабата, бэйэ-бэйэбитигэр киһилии
сыһыаннаһарбыт.

Бу кини ыарыһах,

утарылаһар кыаҕа суох,

былдьыахха-талыахха диэн суоҕа. Ол, баҕар, Сталин кэнниттэн
передача эҥин көҥүллэнэн, сорохтор харчыларыгар ас атыылаһар
буоланнар айахпыт чааһыгар татыарыйыы тахсыбатаҕыттан буолуо.
Афоня Федоров биһикки түөрт киһи сытар биир нааратыгар
икки оҕонньору кытары бииргэ түбэстибит: Афоня үөһээ Сулькеев
Колбай диэн казах муллатын кытта кэккэлэһэ сытта. Оттон мин
аллараа

Федоров

Николай

диэн

саха

оҕонньорун

кытары

кэккэлэстим.
Мин

иннибэр

аллараа

наараҕа

бараакпыт

ыстаарыстата

сэбирийбит маҥан бытыктаах, сэттэ уончалаах быһыылаах нуучча
оҕонньоро сытара. Бадаҕа, эмиэ Советскай былааһы абааһы көрөн
туох эрэ диэбит. Кими да кытары кэпсэппэт, бэйэтэ бэйэтигэр
иһиллэр-иһиллибэт гына ботугуруу сылдьар оҕонньор этэ. Биирдэ
эмэ

болҕойон

иһиттэххэ

наар

мөҥүттэн

тахсара:

былааһы,

коммунистары, надзирателлэри, бараак иһинээҕилэри, эдэр дьону —
барыларын мөҥөрө. Бүтүн аан дойдуга, күн аайы тахсар күҥҥэ —
барыларыгар өстөммүккэ дылыта. Киһи кинини кытары сатаан
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кэпсэппэт киһитэ этэ, хаайыыга уһуннук олорон өйө-санаата
дьүдьэйбитэ эбитэ дуу, эбэтэр төрүөҕүттэн түктэри майгылааҕа дуу,
мин билбэтим. Бастаан билсэн-көрсөн илэҥ-салаҥ буолуох курдук
гынан баран, ирэ-хоро сатаан кэпсэтиэ суох буолан тардыммытым.
Ыстаарыһа буолан тугу гыммытын өйдөөбөтүм.
Афоняны кытары сытар кырдьаҕас казах муллата Колбай
нууччалыы аанньа билбэт, эмиэ киһи сатаан үгүһү кэпсэппэт киһитэ
этэ. Афоня биһикки көмөлөөн ыган киниттэн тоҕо түбэспитин
билбиппит: эмиэ уопсай халыып: «Сталины дьаман (куһаҕан), колхоһу
дьаман» диэбит. Колбай — күөл баай (Баай күөл) диэн суолталаах
эбит.
Архив докумуоннарыгар маннык суруллубут: Сулькеев Колбай,
1891 сыллаахха Казахстаҥҥа Павлодарскай уобаласка Баянаульскай
оройуонугар төрөөбүт, 1948 сыллаахха алтынньы ый 28 күнүгэр
РСФСР УК 58 ыстатыйатын 10 чааһын 1 пуунунан 10 сылга хаайыыга,
5 сылга бырааба быстыытыгар ууруллубут эбит. 1954 сыллаахха
доруобуйатынан босхоломмута.
Колбай итэҕэйэр таҥаратыгар — Аллахха чахчы бэриниилээх
киһи быһыылааҕа: сарсыарда, күнүс, киэһэ илин диэки хайыһан
нааратын үрдүгэр тобуктаан туран, хайаатар даҕаны күҥҥэ үстэ
таҥаратыгар

үҥэрэ,

туох

эрэ

диэн

иһигэр

ботугуруура.

Хаайыылаахтар ким даҕаны ону мэһэйдэспэт, муодарҕаабат этибит —
үөрэнэн аахайбат буолбуппут.
Сотору-сотору Колбайга атын бараактан казахтар киирэн
кэпсэтэллэрэ,

муллаларын

убаастыыллара

өтө

көстөрө.

Мин

кинилэртэн Исмаилов Жембалта диэн ааттаах (дьамбалта диэн болот
эҥин диэх курдук сэрии сэбин аата эбит этэ) киһини өйдөөн
хаалбытым. Жембалтаҕа туроктар султаннарын уруһуйдуулларын
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курдук

сэҥийэтигэр

иннин

диэки

тоһуйа

сылдьар

хап-хара

бытыктаах, уоттаах харахтаах, уҥуоҕунан соччо улахана суох, ол
эрээри бэйэтин баттатар-атаҕастатар санаата суох хорсун көрүҥнээх
эрэт этэ. Мин кинини басмач диэн өһүргэтэн турардаахпын. Хайдах
эрэ өйбөр Орто Азия бандьыыттарын — басмачтар диэн чекистэр аат
биэрбит дьоннорун мөссүөнүн официальнай пропаганда мин өйбөр
оннук иҥэрбитэ. Оонньуу-күлүү курдук эппиппэр киһим өһүргэнэн
быһыылааҕа, үс өргөстөөҕүнэн көрбүтэ. Онтон ыла инньэ диэбэтэҕим.
Жембалта (казахтар бары даҕаны нууччалыы аанньа билбэттэрэ)
туохха түбэспитин билэр уустук этэ. Бука, билбэт дьонноругар
кэпсиэхтэрин да баҕарбатахтара эрэбил.
Архив докумуоннарытан көрдөххө, Казахстаҥҥа эмиэ тутуухабыы барбахтаабыт эбит: 1947 сыллаахха Туркестанскай байыаннай
округ байыаннай трибуналынан Кустанайскай уобалас Турайскай
оройуонун Каратальскай аулсоветын 8 №-дээх аулуттан Исмаилов
Жембалта, Имамбаев Инирбай уонна Юсупов Капыш диэн биэс
уоннарыттан лаппа тахсыбыт дьоннору 58 ыстатыйа 16 чааһынан, ол
аата «подрыв и ослабление внешней безопасности СССР» диэҥҥэ
буруйдаан уоннуу сылы биэрбиттэрэ. Кинилэр бары 1954 сыллаахха
босхоломмуттара.
Афоня биһиги уруулуу тыллаах буоламмыт казахтары кытары
ону-маны мэнээк балкыһарбыт. «Син хайда бараасын?» «Ойнуомус»
эҥин диэн. Кинилэр даҕаны ону бэккэ сөбүлүүллэрэ.
Мин кэккэлэһэ сытар оҕонньорум Федоров Ньукулай туох да
саҥата-иҥэтэ суох киһи этэ, күнү күннүктээн сытан тахсара. Афоня
биһикки киниэхэ аҕыс уонча сааһы биэрэрбит, оннук кырдьаҕас,
бүдүгүрбүт көрүҥнээҕэ: кыра, хатыҥыр, дэлби түү үүммүт, бэйэтин
көрүммэт- хараммат буолуор диэри кырдьыбыт, нэһиилэ туран
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хааман тиийэн аһыыр уонна илдьирийбит сонун бүрүнэн баран сытан
тахсар этэ. Биирдэ эмэтэ тугу эмэни ыйыттахха, түргэнник хардара
охсубата, саҥардаҕына даҕаны киһи дьүүллээн-дьаабылаан истибэт,
били Ильф уонна Петров айымньыларыгар баар зицпредседатель
Функ оҕонньор курдук түрмэҕэ сааһын бараабыт көрүҥнээҕэ. Сыл
кэриҥэ кэккэлэһэ наараҕа бииргэ да сыттарбыт мин кинини кытары
букатын сатаан кэпсэппэтэҕим, кини кимин-тугун төрүт даҕаны
билбэтэҕим, билэргэ да сорумматаҕым. Сибилиҥҥи курдук кинини
билэрим эбитэ буоллар диибин, Иван Николаевич Сорокинтан
итэҕэһэ суох эмиэ олус даҕаны интэриэһинэй олоҕу олорбут киһини
мүччү туппут эбиппин...
Мин

оччотооҕуга

бииргэ

сыппыт

түөһээҥкигэ

холуйар

оҕонньорум баара суоҕа 65 саастаах, билиҥҥи мин сааһым саҕа
саастаах эбит, шашканан уонна бэстилиэтинэн наҕараадаламмыт
сахалартан ахсааннаах офицердартан биирдэстэрэ эбит!
Федоров Николай Ефимович 1887 сыллаахха Тааттаҕа Игидэй
нэһилиэгэр дьадаҥы кэргэнтэн төрөөбүт. 1921 сыллаахха тоҕо кини
Охотскай муораҕа түһэр Бурҕачаан үрэххэ баар буолбута биллибэт.
Бука

сэрэйдэххэ,

ол

кэмҥэ

били

Кулаковскай

бэдэрээттэһэр

телеграбын тутуутунан даҕаны уонна уопсайынан Тааттанан ааһар
Охотскай суолунан сахалар таһаҕас

таһар буоланнар,

сырыы

Иркутскай трагынааҕар быдан хойуу эбит. Революция иннинэ ити
суол устун сахалар улам олохсуйан, илин диэки тарҕанан тэнийэн
испиттэр.
Илинтэн нуучча офицердара Советскай былааһы сууллара диэн
айаннааһыннарыгар Николай Федоров холбоһон бииргэ барсыбыт.
Үрүҥнэр этэрээттэрэ Охотскайтан Өймөкөөҥҥө кэлэн балтараа ый
буолбут, күүс- күдэх хомуммут, ханан киирэр туһунан сүбэлэспиттэр.
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Хоту оройуоннары ыла Шулепов этэрээтэ Абыйдаабыт. Ол барбыт
этэрээккэ Деревянов поручикка Николай Федоров адъютант буолбут,
унтер офицер чыынын ылан, илиинэн оҥоһуу да буоллар погон
кэппит.
Федоров оҕонньор туһунан мин оччолорго итини барытын
билбитим буоллар, кытарар кыһыл муҥутаан, кэккэлэһэ бииргэ
сытарым биллибэт этэ, бука, Афонялыын оннубун атастаһыам эбитэ
буолуо. Онуоха эбии Афоня аллара сытыан баҕарара. Оччоҕо кини
оҕонньору кытары, сатаан кэпсэтэр киһи, намыын муҥутаан поручик
адъютаныттан тугу эмэни истэрэ хааллаҕа. Ол гынан баран, билигин
кэлэн ол туох суолталаах буолаахтыай — хаайыыттан тахсыбыт да
кэннэ бэрт уһун кэмҥэ суруйар кыах биэрбэтэхтэрэ.
Абыйы

ылан

(оччотооҕуга

Абый,

атын

даҕаны

хотугу

бөһүөлэктэр төһө бэйэлээх улаханнара эбитэ үһүө) хаһаайыннаан
олордохторуна, 1922 сыллаахха кулун тутарга тугу да гынара суох
бастарын кырбыы олорор үрүҥнэргэ, өлөр быатыгар, Хаенко диэн
коммунист Абыйынан чиэрэс Якутскайдаан иһэн киирэн биэрбитин,
тутан ылбыттар. Деревянов алта киһини стройдаан туруоран баран
(соҕотох киһиэхэ үксэ да бэрт эбит, чекистэр курдук үгүс айдаана суох
кэтэххэ ытан кэбиспэтэхтэр), бэйэтэ хамаандалаан ытан өлөрбүттэр.
Ол онно Федоров эмиэ ытыспыт. Онтон уматан кэбиспиттэр.
Онтон

саас

Советскай

былааһы

улаханнык

хотоору,

Аллайыахаҕа тиийбиттэр. Булчут чукчалар Орто Халымаҕа, үһүс
хотугу нэһилиэнньэлээх пууҥҥа, Котенко коммунист уонна Синявин
аҕабыт

чукчалары

мунньан

партизанскай

этэрээт

тэрийээри

гыналлар диэн сурах аҕалбыттар. Кинилэри утарарга анаан үрүҥнэр
киһи ыыппыттар. Ол агеннара тиийэн чукчалары төттөрү аги-
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тациялаабыт. Ол түмүгэр Тарков диэн күүстээх чукчалыын киксэн
Котенколаах Синявин дьону американскай
винчестеринэн ытарга үөрэтэ сырыттахтарына, үрдүлэригэр
эмискэ саба түһэн сааларын былдьаан, бэйэлэрин кэлгийэп баран
Деревяновтаахха утаарбыттар. Деревянов адъютанын утары ыыппыт,
Федоров тутуллан иһэр дьону Аллайыахаттан сүүрбэччэ көстөөх
сиргэ көрсүбүт уонна аҕалан поручигар туттарбыт. Ыраах хоту
кыраайга көрсүбүт кылаассабай кыр өстөөх үс нуучча туох диэн
кэпсэппиттэрин билигин билэр кытаанах. Үөрэҕэ суох Федоров
даҕаны олус

өйдөөбөтөҕө

чахчы.

Командира хаайыылаахтары

дьиэттэн таһаартаа диэн бирикээстээбит. Федоров таһааран истэҕинэ
бастаан Котенконы, онтон Синявины Деревянов поручик тирээн
туран бэстилиэтинэн ытыалаан кэбиспит. Ол кэнниттэн өлүктэрин
эмиэ уматтарбыт. Наар уматарынан иирбит туох муода кэмэлдьилээх
поручик эбитэй? Ол аата күн сириттэн өстөөхтөрүн эттэринхааннарын суох гынар дьүһүнэ эбитэ дуу? Биитэр дьону куттаталыыр
быһыыта дуу? Поручик улаханнык сыыспыт: чекистэр курдук
сибилигин да ханнатын ким да билбэт гына кистэтэлээн кэбиспэккэ.
Ол уматалаан, били Иирбит Ньукуус этэринии «уот сиэмэни»
норуокка ыспыт...
Үрүҥнэр 1922 сыллаахха Аллайыахаҕа олордохторуна, Булуну
кыһыллар ылбыттар диэн сурах кэлбит. Деревянов Федоровы 18
киһилээн Хаһааччыйаҕа ыытар. Туох да үөрэҕэ суох Федоров
хамаандалыырга көҥүл ылан баран, бэрт дьоҕурдааҕын көрдөрбүт:
кини Булуҥҥа олорор кыһылларга «Үрүҥнэр Хаһааччыйаттан
куоттулар» диэн сымыйа сураҕы ыыппыт. Кини ыыппыт киһитэ 45
саллааттаах кыһыл этэрээтин Булуҥтан Хаһааччыйаҕа сирдээн
аҕалбыт. Ити кэмҥэ Хаһааччыйа олохтоохторун үрүҥнэр көһөрөн
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кэбиспиттэр. Кыһыллар кураанах Хаһааччыйаҕа киирэллэрин кытары
Федоров кинилэр кэлбит табаларын барытын үүрэн илдьэ барбыт.
Туга да суох хаалбыт кыһыл этэрээтин Федоров Хаһааччыйаҕа
хаайбыт, бэйэтэ бөһүөлэктэн биэс көстөөх сиргэ харабыллаан
олорбут:

иккилии

олорооччулары

хоно-хоно

чуҥнатар

ырааҕынан

эбит.

Ол

эргийэн

курдук

хаайыллан

олорон

биирдэ

Федоровтаах уон ахсыа буолан биэрэгинэн хаххаланан кэлэн,
кыһылларга саба түһэн көрбүттэр. Ол эрээри үчүгэй сэбилэниилээх —
икки станковой, биир шоша пулеметтаах кыһыллар кинилэри
чугаһаппакка үүрэн ыыппыттар. Ол курдук кыһыллар түөрт ый
хаайтаран баран саас дьэ, төлө көтөн тахсан, Булуҥ диэки түспүттэр.
Федоровтаах кыһыллары эккирэтэн тиийэн, отут көстөөх Омолой
өрүскэ тоһуйбуттар. Ол гынан баран, аҕыс уон киһилээх Деревянов
этэрээтин түөрт уон биэс киһилээх кыһыл этэрээтэ тулуппатах:
пулемет, винтовка уотун күүскэ аһан үүрэн кэбиспит.
1923 сыллаахха саас Федоровтаахха Халыматтан Раков диэн
офицер кэлбит уонна үрүҥ командир Канинтан үтүө сулууспатын,
бэриниилээх охсуһуутун иһин бэлэх аҕалбыт: казактар шашкаларын
уонна бэстилиэт. Саха уола Николай Федоров оччолорго оруобуна
мин хаайылла сытар чааспар сылдьара...
Чекистэр бандьыыттар диэн саба быраҕан уопсай аат биэрбит
дьонун хас хамсаныылара барыта биллэр. Хаенколар, Котенколар
уҥуохтарыгар дьон сүгүрүйэр. Оо, ол курдук чекистэр бэйэлэрин
хааннаах суоллара биллэрэ буоллар даа! Оччоҕо Ойуунускайдааҕы
хайдах, кимнээх өлөрбүттэрэ биллиэ этэ, кинилэр көмүс уҥуохтарын
булуо этибит, саха норуота сүгүрүйэр сирдэниэ этэ...
Гражданскай сэрии — бүтүн норуот трагедията.
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Саха киһитин айылгыта — сытар ынаҕы туруорбат, сытыарысымнаҕас, наар айаҕын ииттэр хачыгыраһыыта кинини ахсым-дохсун
быһыыттан тэйиппитэ быданнаабыт быһыылаах. Былыр, саха саха
эрдэҕинэ, атын дьон улахан государстволара ыар илиитин уура
илигинэ, баҕар, көҥүл босхо сылдьар кулан дьэллик боотурдар
үйэлэригэр, быһыы-майгы ураты эбитэ буолуо. Мин бэккиһиибин
оннооҕор

нууччалыы

честь,

гордость

диэн

тыллар

сатаан

тылбаастамматтарыттан. Ама, биһиэхэ оннук өйдөбүллэр суохтара
буолуо дуо? Биитэр умнуллубуттара эбитэ дуу?
Сытыары-сымнаҕас, мэлдьитин баара-суоҕа биллибэккэ сылдьа
сатыыр саха дьонун гражданскай сэрии уйулҕатын көтүппүтэ —
дьиҥнээх норуот иэдээнин быһыытынан биһиги көлүөнэҕэ кини
дорҕооно тиийбитэ.
Кыһыллар сэриини үрүҥнэр саҕалаабыттара диэн ки- нилэри
буруйдууллар. Оттон үрүҥнэр кыһыллары саҕалаабыттара дииллэр.
Ол гынан баран, дьиҥин ылан көрдөххө, гражданскай сэрии
марксистскай-ленинскэй теорияттан бэйэтиттэн тахсар революция
закономернай көстүүтэ этэ: революция капиталистартан, баайдартан
былааһы, баайы-дуолу былдьыыр. Оттон капиталистар, баайдар
былаастарын

даҕаны

баайдарын

даҕаны

туран

биэриэхтэрин

баҕарбаттар, утарсаллар. Ол гражданскай сэриигэ тириэрдэр, Саха
норуота гражданскай сэрии будулҕаныгар баҕарбатар да киирэригэр
тиийбитэ.

Ону

тэрийээччилэринэн

икки

өттуттэн

нуучча

командирдара буолбуттара. Саха интеллигенцията, Федоров курдук
саха көннөрү да дьоно кинилэр сабыдыалларынан икки аҥы
хайдыһан кыргыһан барбыттара.
Сэрии

аата

сэрии

дииллэр

французтар,

икки

өттүттэн

бандьыыттыы, кыыллыы быһыылар үгүстүк тахсыбыттара кимиэхэ
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да кистэл буолбатах. Ол ону саха дьоно мэлдьитин сиргэнэ, кэлэйэ
көрөрө, хаһан даҕаны ону сөп диэбэтэҕэ. Мин билиҥҥи саҥалыы
өйдөөх-санаалаах

нуучча

демократическай

интеллигенциятын

курдук гражданскай сэриигэ кыттыбыт дьону хайаларын даҕаны
буруйдууртан туттунабын уонна бу сэриини Россия норуоттарын,
саха норуотун, олус улахан трагедиятын быһыытынан көрөбүн.
Федоров

Николай

сыһыаннаһабын.

дьылҕатыгар

Гражданскай

мин

сэриигэ

кыттан,

эмиэ

оннук

кини

олоҕо

бүтүннүүтэ түҥнэстибит. Советскай былааска соччо буруйдаах киһи,
чекистэр ааттыылларынан бандьыыт, уголовнай элемент, сааһын
тухары

өлөр

куттал

анныгар

сырыттаҕа.

Төрөөбүт-үөскээбит

Тааттатыгар көстүбэккэ, Муустаах муора кытылыгар биир сиргэ таба
олорбокко, үлэлээбэккэ үйэтин атаарбыт. Ол сылдьан иһээччи
буолбут, 65 сааһыгар 80-чалаах оҕонньор көрүҥнэммит. Олорбут
олоҕо табыллыбатаҕыттан арыгы истэҕинэ ис иһиттэн кыһыйанабаран үөхсэр буолан барбыт, сааһыран бардаҕын аайы онтуката
ордук сытайбыт: «Мин бандьыыппын, бу киһи бассабыык. Ол иһин
кини

миигин

абааһы

көрөр.

Мин

даҕаны

бассабыыктары

таптаабаппын», «Эн урут сэбиэт председателэ этиҥ. Мин буоллаҕына
бандьыыппын. Билигин сирэйбит тэҥнэстэ: иккиэн үлэтэ суохпут».
Биитэр «Мин доҕотторум Максим Аммосов, Ойуунускай эмиэ
сэбиэскэй былааһы утарбыттара» диэн туойталыыр буолбут. Ол иһин
1951 сыллаахха Тиксииттэн тутан аҕалан, 25 сыл хаайыыга, 5 сыл
бырааба быстыытыгар уурбуттар.
Кэнники

(өлбүтүн

кэннэ

буолаахтыа)

Федоров

Николай

Ефимович реабилитацияламмыт.
КУЗЬМИН ГАНЯ
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Мин иннибэр Кузьмин Гаврил Петрович 1950 сыллаахха
атырдьах ыйын 8 күнүгэр саҕаланан баран 22 күнүгэр бүппүт РСФСР
УК 58 ыстатыйатын 10 чааһын 1 пуунунан буруйдаммыт 784 №-дээх
дьыалата сытар... Киһи-хара буолаары хачыгыраһан, субу аҕай идэ
ылан үлэһит буолбут сүүрбэ саастаах эдэркээн уолчаан олох диэни
олорбокко,

хаайыыга

киирэн

күн

сириттэн

маппыта.

Коммунистическай режим мөлүйүөнүнэн ахсаан- наах сиэртибэтигэр
өссө биир сиэртибэ эбиллибитэ. Биир киһи олоҕо.
Эдэркээн саха уола туох иһин, тугу оҥорон суорума суолланна?
Мин Ганяны кытары маҥнайгы колония сииктээх землянка
бараагар бииргэ олорбутум, кинини бэрт үчүгэйдик билэбин. Туох
даҕаны

буруйа,

аньыыта-харата

суох,

Орто

дойду

уйгулаах

далбарыгар олорон ааспыт бэлиэни хаалларбакка, күн сириттэн
сүппүт уолчаан абатын саатар бу кылгас бэлиэтээһин солбуйдун диэн
санаалаах суруйабын.
Тулаайах уолчаан финансовай техникуму бүтэрэн, дьэ, үлэһит
буолан, ыраах Аллараа Халыма оройуонугар көтөөрү аэропорка
киирбитин, Сабардахов майор уонна Блейдер лейтенант эккирэтэн
киирэннэр тутан таһаарбыттар. САССР МГБ-тын министрэ Зимин ол
хаайыыны бигэргэппит, САССР прокурора Артемов (били биһиги
курспутугар үөрэммит, Иванов Мишаны аҕабар этиэм диэн куттуур
Артемова Лида аҕата) сөбүлэҥин биэрбит. Итинтэн көрдөххө Артемов
республикаҕа прокурорунан ананан кэлээт, итинник дьыаланан
дьарыктаммыт эбит, онон биһиги да дьыалабытыгар илиитин
уурбута саарбаҕа суох, кыыһын хобунан.
Олус соһуйбут уолчааны тутан таһаараат, өйдөнөр- төйдөнөр
бириэмэ биэрбэккэ, (эмиэ биһиги курдук) тута Шаронов лейтенант
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уонна Сабардахов майор доппуруостаабытынан барбыттар, иккиэн
көмөлөөн. Силиэстийэ протоколларыттан көстөрүнэп Ганяны уон
төгүл

доппуруостаабыттар,

сүнньүнэн

силиэстийэни

Шаронов

лейтенант ыыппыт, киниэхэ Сабардахов майор, Кондраков прокурор
көмөлөспүттэр. Ганя биһиэхэ доппуруос хайдах быһыылаах барбытын
кэпсиир буолара: эмиэ биһиэнин курдук үөҕүү-мөҕүү, ыһыы-хаһыы,
маатыра доҕуһуоллаах барар эбит. Ис түрмэ фельдшера медицинскэй
сулууспа лейтенана Савиновская 1950 сыллаахха атырдьах ыйын 9
күнүгэр биэрбит справкатын быһыытынан Кузьмин Ганя тыҥа уонна
лимфатическай былчархайдарын сэллигинэн ыалдьар эбит. Ону ол
диэбэккэ кып- кыракый, хап-хатыҥыр ыарыһах уолчааны допдоруобай, дыгдарыспыт МГБ эрэттэрэ хаайан олорон көмөлөөн
доппуруостаан үөхпүттэр-түрүйбүттэр.
Аан маҥнайгыттан Шаронов лейтенант уонна Сабардахов майор
«Вы арестованы за проведение антисоветской агитации. Расскажите
более подробно где, когда и при каких обстоятельствах вели
антисоветскую агитацию?» диэн ыйыппыттар. Бастакыттан били
этиллэрин курдук, оҕуһу муоһуттан ылбыттар. Ол гынан баран Ганя
эрэйдээх кинилэри кытары күүс холоһуох ханнык даҕаны тэҥнээх
утарылаһааччы буолбатах этэ. Мин билигин харахпар маннык
хартыынаны оҥорон көрөбүн: МГБ следоватолин киһи хараҕар
хатаныах туга да суох хоһо. Хос ортотугар өйөнөрө суох үрдүк
атахтаах табуретка олоппоско аҥар көрөрдөөх хатыҥыр уолчаан
ибигирии олорор. Кини икки өттүттэн куттал суох буолуутун
чыыннара доп-доруобай,

киэптэҥэлэспит

эр бэттэрэ ыгаллар,

бардьыгыныыллар, маатыралыыллар — тыл тиийбэтинэн үөҕэллэрмөҕөллөр.
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— Билин, следствие располагает точными данными. Органам
все известно. Признание облегчит твою участь. Если враг не сдается...
—

Суох, мин өстөөх буолбатахпын, ханнык даҕаны антисоветскай

агитацияны ыыппатаҕым.
—

Эн өстөөххүн, биһиги билэбит. Билиммэтэххинэ билиннэрэр

атын

даҕаны

средствоны

туттуохпут.

Биһиэхэ

туох

барыта

көҥүллэнэр.
—

Ханнык студеннары кытары олорбуккунуй? Кинилэри кытары

кэпсэппэт этиҥ дуо? Онно советскай былааһы үөхпэтэҕиҥ дуо?
Чааһы чааһынан сордооһун кэнниттэн, дьэ следователь уол
иннин

ылан,

протоколга

маннык

суруллар:

«Как

таковой

антисоветскую агитацию не вел, но были случаи, что среди студентов
якутского финансово-кредитного техникума высказывал отдельные
антисоветские слова и допускал антисоветские высказывания».
Бакаа, следовательгэ ити сөп, кэнники улам иһигэр киирэн ыга ылан
иһиэ буоллаҕа.
—

Мин

итинник

эппэтим.

Милиция

формата

ыраахтааҕы

полицейскайын форматыгар маарынныыр уонна колхозтаахтартан
олус үгүс нолуогу ылаллар диэбитим,— уол куттаммыттыы утаран
көрөр. «Высказывал антисоветские слова и допускал антисоветские
высказывания»... төрүт даҕаны инньэ дии санаабатаҕа эбээт.
(Маатыра)

Милицияны

үөҕүү,

колхоһу

холуннарыы

антисоветскай агитация! (Маатыра) Илии баттаа! (Маатыра).
Хайыай, илии баттыырыгар тиийэр. Оттон следователлэр
билэллэр: ити саҕаланыыта эрэ — аны кинилэр туох да диэн
суруйдуннар — буруйданааччы илии баттыа. Оччоҕо, түөрт өттүн
бүөлээн уон хонук устата хаайан олорон, ыган-түүрэн көрдөрүү ылан
баран, дьэ, буруйу сирэйдиир (предъявление) уураах таһааран
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прокурорга ыытыахтара турдаҕа. Бу маннык сирэйэ-хараҕа суох
ньүдьү-балай

суут-сокуон,

тутуу-хабыы

ханнык

даҕаны

цивилизованнай государствоҕа суоҕун саҥа билэ сатаан эрдэхпит.
Презумпция невиновности диэҥҥэ силлэнэр, адвокаттаныы, киһи
бырааба эҥин диэн түһээн да көрүллүбэт...
МГБ чэпчэки үлэтигэр үллэ уойбут бөтөстөрө туохтан ордук
уордайан

Ганяны

түбэһиннэрэ

сатаабыттарай?

Кини

буруйа

туохханый?
Ганя Кузьмин финансовай техникум истиэнэтин хаһыатыгар
редколлегиятын художнига эбит. 1948 сыл- лаахха ахсынньыга
Сталинскай Конституция күнүгэр хаһыат таһаараары оҥоро олорон,
Сталин мэтириэтигэр алҕас кырааска тохпут: «в момент оформления
стенной газеты Кузьмин забрызгал красками портрет вождя
Советского народа и высказал злобные антисоветские измышления
по его адресу» — бастакы буруй бэлэм буол- лаҕа ол.
1949

сыллаахха

кулун

тутарга

общежитиеҕа

студеннар

мөккүөрдэригэр Жданов сөбүн аһаабыт-сиэбит киһи, өллөр өллүн,
Сталин даҕаны кэмэ кэллэҕинэ өлөр ини диэбит: «в комнате 6
общежития

вышеизложенного

техникума

среди

студентов

высказывался в антисоветской клеветнической форме по адресу
вождя Советского народа и одного из соратников» — иккис буруй.
1950 сыллаахха, саас, эмиэ уопсайга «Падение Берлина» диэн
киинэ туһунан кэпсэтии буолбутугар, Гитлеры наһаа карикатура
курдук оҥорбуттар, оннук акаары киһини кытары түөрт сыл
сэриилэспиппит үһү дуо диэбит. «Среди студентов восхвалял главу
фашистской Германии» — үһүс буруй.
1950 сыллаахха бэс ыйын 18 күнүгэр Саха сириттэн бурдугу
арҕаа таһаллар, оттон Саха сиригэр арҕааттан аҕалаллар. Ол курдук
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акаарытык дьаһаналлар диэбит. Өссө ким эрэ колхозтаахтар төлүүр
нолуоктара

ханныктарый

диэн

ыйыппытыгар:

«Тугу

да

хаалларбаттар, диэ — сыыһыаҥ суоҕа» — диэбит. Төрдүс буруй:
«высказывал

антисоветской клеветнической форме по

адресу

Советского правительства и советского строя».
1950 сыллаахха балаҕан ыйын 8 күнүгэр буолбут суукка Петров
судьуйа, Арефьева (биһигини сууттуулларыгар эмиэ кини этэ),
Белолюбская

сэтээтэллэр,

Трофимов

прокурор,

бэл

Козлов

адвокаттыын комөлөөн, бары, Ганя Кузьмин ити этиилэрин иһин 10
сыл хаайыыга олорон тахсара, 5 сыл бырааба быһыллара сөп диэн
уураах уурбуттар, олус куһаҕан доруобуйалаах уолу өлөр өлүүгэ көрөн
туран анньан биэрбиттэр.
Манна киһи бэккиһиэҕэ, МГБ следователлэрэ тугу буруйдуур
түмүккэ

суруйбуттарын

тылын

даҕаны

уларыппакка

приговордарыгар устан ылбыттар. Биһиэнэ даҕаны оннук этэ. Ол
кэнниттэн «Судьи независимы, подчиняются только закону» диэн
Сталин Конституциятыгар суруллубутун итэҕэйэ сырыт.
Ганя силиэстийэҕэ даҕаны, суукка даҕаны буруйун билиммит,
оччотооҕуга 58 ыстатыйанан буруйдаммыт бары хаайыылаахтар
курдук.
Мин манна буруйу билинии диэн тугун туһунан бэйэм санаабын
этэн аһарыахпын баҕарабын.
Сибилигин бириэмэ ырааппытын, общество баас буолбут этэ
оспутун кэннэ, ол бириэмэтээҕи дьон өлөн-сүтэн, кырдьан баранан
эрдэхтэринэ,

оччотооҕуга

кини

буруйун

билиммит

биитэр

билиммэтэх диэн ыраас, сылаас хоско олорон куолулааһынтан
көмүскээн ол суорума суолламмыттар тустарыгар аҕыйах тылы
ыһыктары наадалааҕынан ааҕабын.
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Буруйу билинии, буруйу билинимии...
Сибилигин
сүүрбэччэлээх

санаан,

толкуйдаан

мэник-тэник

көрдөххө,

студент

түҥ-таҥ

уон

аҕыстаах-

саҥата

үгүс

буолаахтаатаҕа. Ону кытта аахсан, хаайан иһии — сиэргэ, суобаска
баппат суол. Билигин көҥүл атаҕын быктаран эрэр кэмигэр санаан
көрдөххө, бэккэ буоллаҕына сэмэлиэххэ, кэлэйиэххэ, буойуохха эрэ
сөп ини. Оттон коммунистическай режим саҕана букатын атын
критерий этэ: мыык диэмэ, хабахха тыын. Алҕас саҥа иһин Ганя
Кузьмин курдук сырдык тыыҥҥынан, биирдэ бэриллэр олоххунан
толунаҕын...
Икки тус-туһунан олох, икки тус-туһунан өйдөбүл — икки
туһунан координаттар системалара.
Сибилиҥҥи олох толкуйа атын.
Урукку режим толкуйа атын.
Иккиэн адьас тус-туһунаннар. Билиҥҥи олох толкуйунан
(сахалыы да толкуйдаан көрдөххө), Ганя буруйа суох — уон сыл
устата хаайыллар буруйа суох. Оттон коммунистическай режим
оччотооҕу толкуйунан буруйдаах: уон сыл олорон тахсарга, биэс сыл
бырааба быстарыгар, уопсайынан, киһи аатыттан ааһар гына улахан
буруйдаах.
Коммунистическай режим дьоҥҥо марксистскай-ленинскэй
теория саамай бүтэһиктээх кырдьык, Ленин- Сталин төрүттээбит
коммунистическай партиялара саамай табатык салайар, социализм
тутулунна, коммунизм тутуллуохтаах, ССРС «лучший из лучших
миров»

диэн

өйдөбүлү

дууһаларыгар-сүрэхтэригэр,

эттэригэр-

хааннарыгар иҥэрэ сатыыллара. Оттон МГБ органнара, партия
сэбилэниилээх этэрээтэ, оннук өйү-санааны күүс өттүлэринэн
соҥнууллара.

Ити

курдук

кэмҥэ,
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коммунистар олохтообут режимнэрэ сыыһа диир киһи буруйун
билинимиэн сөп. Архив дьыалаларыттан көрдөххө, оннук киһи сэдэх
эбит. 1928 сыллаахха Ксенофонтовтаах оннук эр санаалаах өлбүттэрэ
Саха сиригэр. Советскай былаас атын суолунан барда диэн Россияҕа
Рютин,

Раскольников

охсуспуттара.

Ол

эрээри

коммунистары

утарсыы рыцардара отутус сыллааҕы процестарга эстибиттэрэ.
Дьон үгүс өттө бэйэлэрин тыыннарын харыстанан, МГБ
следователлэрэ

«Эн

өстөөххүн»

диэтэхтэринэ,

өстөөх

буолбатахтарын, Советскай былааска, коммунистическай партияҕа,
күн-Сталиҥҥа бэриниилээхтэрин — буруйа суохтарын дакаастаан
тахсаллара. Ити олох иһин, тыыннаах буолар иһин охсуһуу этэ. Отутус
сыллардааҕы процестар бары да кэриэтэ оннук барбыттара. Ол
коммунистар ахтыыларыттан эмиэ көстөр.
Ганя Кузьмин уонна кини дьыалатыгар кытыктаах дьон эмиэ
оннук угаайылаах үктэтиигэ киирбиттэрэ дьыалаттан олус үчүгэйдик
ырылыччы көстөр.
Модун

санаалаах,

улахан

билиилээх

коммунизм

утарсааччыларын курдук Ганя Кузьмин, ыарыһах, опыта, билиитэкөрүүтэ суох саха уолчаана хантан режими утарар санааҕа тиийиэҕэй?
Кини коммунистическай партия саамай сөпкө салайар, биһиги
тутулбут үтүө тутул дии саныыра. Кини аҕыйах сөбүлээбэт олоххо
көстөр түгэннэрин биллэртээбитэ буруй буолбута. Ол да иһин
буруйун билиммит, сыыһа гыммыппын диэн. Бэл кинитээҕэр
кыахтаах да дьон инньэ гыналлара.
Буруйу билинии диэн дьэ, ол аата буолар.
Чэҥ-муус эккиннээх сииктээх землянкаҕа (Ганя онон даҕаны
ордук эрдэлээтэҕэ) сылтан ордук сыппыт кэммитигэр мин кинини
бэрт үчүгэйдик билбитим.
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Ганя нэһиилэ иэгэйэн сылдьаахтыыра, үгүс өттүгэр сытан
тахсаахтыыра. Ол сытан биһиги муһуннахпытына дьэ, арыый
уһуктан, ону-маны кэпсэтэрэ. Онно биллэххэ сахалыы сүрдээх өйдөөх,
олус сайдыылаах уол этэ.
Ганя тулаайах үөскээбит, кыра эрдэҕиттэн эрэйи-кыһалҕаны
көрсөн улааппыт. Онон даҕаны эрдэ өйдөммүт бадахтааҕа. Ийэтэ 1936
с. өлбүт, аҕата 1946 с. өлбүт, быраатынаан тулаайах хаалбыттар.
Баатара нэһилиэгин оскуолатын бүтэрэн баран, Якутскайга киирэн 2
№-дээх оскуола сэттис кылааһын бүтэрбит. Онтон финансовайкредитнэй техникумҥа киирбит. Техникуму 1950 сыллаахха бүтэрэн,
үлэһит

буолан,

анаммыт.

Ганя

Халыма

киин

сберкассатыгар

олорбут

кылгас,

эрэйдээх

инспекторынан

олоҕуттан

мөлтөх

доруобуйаны кытары тугу барытын эргитэн толкуйдаан көрөр өйүсанааны бэриһиннэрбит. Ол иһин биһиги сахалар муһуннарбыт эрэ
кини

саҥатын

убаастаан

истэрбит.

Ордук

финансист

киһи

колхозтаахтары үп-ас өттүнэн государство хайдах кыһарыйарын
туһунан кэпсиирин.
Россия олоҕор күүс өттүнэн искусственнайдык киллэрэ сатыыр
социалистическай теория биэс уонус сылларга хайыы-үйэҕэ соччо
итэҕэйиллибэт буолбута — Ленин билиҥҥи уон биэс саастаах ыччат
көрүө диэн көөчүктээбит коммунизмын саҕахтара улам ыраата тэйэн
испиттэрэ. Ол аайы ордук сытайан бары маассабай информация
средстволарын туһанан коммунистар дьон-норуот өйүн-санаатын
дөйүтэр дорҕоон-дарбаан бөҕөнү таппыттара. Тыһыынчанан партия
пропагандистара, учёнайдар, суруйааччылар, искусство деятеллэрэ
коммунистическай

олох

субу

кэлбитин

дакаастыыллара,

өйдөтөллөрө. Маассабай идеологическай обработка барар кэмигэр
дьиҥнээх ийэ өйүн илдьэ сылдьар киһи адьас аҕыйах хаалбыта. Мин
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санаабар, олортон биирдэстэрэ Ганя Кузьмин буолуох быһыылааҕа.
Кини тула бара турар ыйга-хайга бэриммэккэ олоҕу бэйэтэ
туһунаннык көрөр өйдөөх быһыылааҕа.
1950

сыллаахха

бэс

ыйын

15

күнүгэр

Ньурбаҕа

доппуруостаммыт кинини кытары 1948—49 сс. техникумҥа бииргэ
үөрэммит киһи көрдөрүүтүгэр «антисоветскай настроениелаах, бу
олоххо

уонна

обществоҕа

сөбүлэспэт

курдук

тыллаах,

оннук

майгыннаах студенынан ааҕар этим. Ол курдук олус харса суох
саҥалаах киһи этэ» диэбит Ганя туһунан. Оччотооҕу маассабай
психозка ылларбыт киһиэхэ кини оннук көһүннэҕэ.
Ганя хаайыыга сытан кинини кимнээх түбэһиннэрбиттэрин,
ким МГБ хобуоччута буоларын, кими уорбалыырын этэр буолара. Ол
эрээри кини даҕаны бу диэн чопчу билбэт этэ.
Билигин коммунистар куттанар куттаныылара — урукку буруйсэмэ арыллыыта. Ким эмэ кинилэр буруйдарын арыйаары гыннаҕына
«охота на ведьм» саҕаланна диэн айдааны тардаллар. Инньэ даҕаны
диэн сүүрбэһис үйэ саамай бөдөҥ буруйу оҥоруутун — 40-60
мөлүйүөн киһини суох гыныыны сабан кэбистилэр. Ол эрээри мин
«суор хараҕын суор оҥсубат» диэн өс хоһоонунан салайтарар сууту
таһынан, аан дойду норуоттарын суута диэн баар, кини хаһан эмэ ити
буруйу көрүө диэн бигэ эрэллээхпин. Оттон мин Ганя курдук күн
сырдыгын саҥа көрөн эрэр ыччаты сарбыйбыттарын, олоҕун
былдьаабыттарын

аахтахпына-биллэхпинэ,

онно

кимнээх

ыар

илиилэрин уурдулар, кимнээх буруйдаахтарый диэн ыйытыы бэйэтэ
тиийэн кэлэр.
Ганя дьыалатыттан көстөрүнэн кинини 1950 сыллаахха муус
устар 21 күнүгэр Намҥа нолуок старшай инспекторынап үлэлиир
киһи көрдөрүүлэриттэн саҕаламмыт курдук. Онтон бэс ыйын 21
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күнүгэр Дьячковскай Василий Иннокентьевич доппуруостаммыт. Ол
кэнниттэн утуу-субуу бэс, от, атырдьах ыйдарыгар өссө сэттэ киһи
ыйытыллыбыт. Бииргэ үөрэммит, олорбут аҕыс студент Кладкин В.
М., Яковлев К. А., Стручков, Давыдов Е., Обутов Н. К., Попов И. К.,
Старостин И. К., Аргунов С. С. таарыллыбатах курдуктар.
Биһиги дьыалабытыгар МГБ следователлэрэ көрдөрүү ылбатах
оҕолорун доппуруостарын букатын даҕаны дьыалаҕа тикпэт эбит
этилэр.

Баҕар,

бу

оҕолор

Кузьмин

Ганя

туһунан

МГБ

следователлэригэр туох даҕаны туһалааҕы биэрбэтэхтэрэ буолуо
диэн саныахха сөп.
Миигин дьыала Намтан саҕаламмыта муодарҕатар. Толкуйдаан
көрдөххө, манна донуосчуга суох сатамматах быһыылаах. Ким
буолуой ол кэмҥэ МГБ агена финансовай техникумҥа? Биһиги
бэйэбит дьыалабыт опытыттан ылан көрдөххө, МГБ агена, донуосчут,
хамнаска үлэлиир киһи дьыалаҕа сирэйдэммэт эбит быһыылаах.
Кини ким да билбэтинэн таска хаалара сөптөөххө дылы, кини сирэйэ
аһыллара сатаммакка дылы. Ол эрээри муннаран туоһулар да
истэриттэн эмиэ буолуон сөп. Мин хаһан эмэ син биир кинилэр
сирэйдэрэ аһыллыа дин саныыбын. Ол бука биһиги бу дойдуттан
барбыппыт кэннэ буолара буолуо.
Ганя Кузьмин коммунистическай режим сыыһаларын ситэ
өйдөөбөтөҕө,

ону

өйдүүргэ

бириэмэ

биэрбэтэхтэрэ

—

государственнай репрессивнэй аппарат бэйэтин туох баар ыар
күүһүнэн соҕотох ыарыһах уолчаан сырдык өйүн саба баттаан
умулуннаран кэбиспитэ.
Ганяны суох гынарга кимнээх кыттыспыт эбиттэрий? Кимнээх
илиилэринэн биир олох кыыма саба баттаммытай? Кузьмин Ганяны
хаайарга диэн уурааҕы МГБ старшай оперуполномоченнайа Блейдер
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лейтенант суруйбут, ону САССР МГБ министрэ Зимин бигэргэппит,
САССР прокурора Артемов сөбүлэспит. Сабардахов майор тутан
хаайбытыгар МГБ полковнига Шило уонна следственнэй отдел
начальнигын көмөлөһөөччүтэ Васильев лейтенант сөбүлэспиттэр.
Силиэстийэни

Шаронов

лейтенант

ыыппыт.

Онно

Кондраков

прокурор көмөлөспүт. Тоҕус киһи туоһу буолбут: Намҥа нолуок
старшай инспектора Аргунов Б. Г., студент Дьячковскай И. В., Булуҥҥа
бюджет старшай инспектора Афанасьев С. С., Уус-Маайаҕа бюджет
старшай инспектора Слободчиков С. Н., студент Слепцов Д. С.,
Ньурбаҕа Марха наспотун бухгалтерин көмөлөһөөччүтэ Семенов П. В.,
Абыйга

нолуок

старшай

инспектора

Ефимов

К.

Н.,

Өлөөн

сберкассатын бухгалтера Евсеев И. С., Аллараа Халымаҕа бюджет
инспектора Платонов И. Н., Аманатов лейтенант киниэхэ матырыйаал
бэлэмнээбит, судьуйа Петров, сэтээтэллэр Арефьева, Белолюбская,
прокурор

Трофимов,

секретарь

Колесова,

адвокат

Козлов

сууттаабыттар, РСФСР Верховнай Суутун Судебнай Коллегиятын
дьоно Круглов, Котляров, Крапивин бигэргэппиттэр.
Репрессивнэй аппарат төһөлөөх үгүс киһиттэн тутуллан турар
эбитий! Төһөлөөх киһини үмүрү таппытый!
Ити дьон бары Кузьмин Ганяны өлөрүүгэ ханнык эмэ
кыттыгастаахтар — бары көмөлөөн суох гыннахтара. Билигин
кинилэртэн хайаларын буруйдуоххунуй? Үгүстэрэ даҕаны ити
дьонтон тыыннаах сырыттахтара. Оттон Ганя эрэйдээх сири кытта
сир, буору кытта буор буоллаҕа. Хайаларын эмэ суобаһа оонньуура
буолуо дуо? Арай, Дьячковскай И. В. заявление биэрэн 1990 сыллаахха
Кузьмин Ганяны реабилитациялаппыта.
Ол гынан баран, ити Дьячковскай курдук дьон олус аҕыйахтар.
Оттон маассабай репрессия кыттыылаахтара олус үгүстэр. Итиниэхэ
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сытар саҥа уларыйыылары атахтаһыы, уруккуттан тутуһа сытыы
сүрүн биричиинэлэрэ. Кэмсинэр санаа суох буолуута — ол баар
биһиги обществобытын кууспут дириҥ психологическай ыарыы.
РЕЖИМҤЭ БЭРИММЭТЭХТЭР
История кырдьыгы эрэйэр. Ол дойдуга тугу билбиппинкөрбүппүн кырдьыгынан тириэрдии — мин соругум. Ол эрээри мин
Пимен буолбатахпын, бэйэм үйэм киһитэбин — мин кырдьыгы
хайдах дии санаабыппын, сыанабылбын испэр туппакка, таспар
таһаарабын.

Ааҕааччы

ону

кытары

сөбүлэһэрэ-сөбүлэспэтэ

—

бэйэтин үтүө көҥүлэ.
Олус баттыгастаах коммунистическай режими сөбүлээбэтэх, ол
кини сиэртибэтин 60 мөлүйүөн киһи таһынан эмиэ баара эбитэ
буолуо, режим суоһа-суодала оннук санааны быктарбакка искэ
кистэтэрэ.
Оччотооҕу дойду үрдүнэн саба бүрүүкээбит уопсай куттал
кэмигэр, арай, таҥараһыттар эрэ букатын куттаммакка, коммунистар
былаастарын

адьас

аһаҕастык

антихристар,

кинилэр

утарбыттара.

сокуоннайа

суох

«Коммунистар

былаастарын

—

биһиги

билиммэппит» диэн суостаах-суодаллаах МГБ органнарыгар сирэйгэ
малтаччы эппиттэрэ. Биһиги лааҕырга инньэ диэн донуосчуктартан
куттаммакка

мөккүһэр

таҥара

дьонун

көрөн,

төбө-

лөрүнэн

мөлтөөбүттэр диэн сыаналыырбыт. Кырдьык даҕаны, көрөн туран
уокка түһүү, биһиги санаабытыгар, нормальнай киһи өйө-санаата
буолбатах этэ. Ол гынан баран, билигин ырааппытын кэннэ
ыараҥнатан көрдөххө, мин кинилэр тустарынан санаам уларыйыах
курдук.
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Биһиги оччотооҕута коммунистическай режим сорох олус киһи
хараҕар

быраҕыллар

тосту

туора

(одиозной)

түгэннэрин

саарбаҕалыы саныы-саныы, чахчытынан эттэххэ, марксистскайленинскэй үөрэҕи, коммунизм идеалларын олус итэҕэйэрбит уонна
коммунистар былаастарыгар бэриниилээх бөҕө этибит. Ол иһин
таҥараһыттары аанньа ахтыбаппыт, аныгылыы үөрэхтээх-билиилээх
курдук

сананан,

үөһэттэн

сыһыаннаһарбыт..

көрөн

туран,

Кэнники санаатахха

күлүү-элэк

олбуор

курдук

үрдүгэр тахсан

улаханы ситиспит бөтүүктүү, сыыһар даҕаны эбиппит: таҥараһыт
оҕонньоттор харахтарынан киһи аймах тыһыынчанан сылларга
мунньубут муудараһа олоҕу көрөрүн билбэт эбиппин. Таҥараһыттар
нуучча православнайдара, немец католиктара, казах мусульманнара
киһи аймах историятын былаһын тухары чочуллан, тупсарыллан
кэлбит,

биһиги

билбэт,

коммунистар

былаастара

биһигиттэн

кистээбит улуу үөрэхтэрэ идеологическай базалаахтарын сэрэйбэт
этибит. Ол кинилэргэ бөҕө тирэх буолан биһигиннээҕэр, оннооҕор
коммунистардааҕар

быдан

модун,

духовнай

өттүнэн

баһыйар

күүстээх эбиттэр.
Таҥараһыттар

диэн

туох

дьоннорун,

кинилэр

коммунистическай режими утары хайдах охсуспуттарын көҥүл үтүө
кэмнэр кэлбиттэринэн туһанан, мин хаайыыга көрсүбүт икки киһим
холобуругар кэпсиим.
Дудкиннаах Чуваловы чекистэр Чульмантан тутан аҕалбыттара.
Кыра хатыҥыр, алта уончалаах Дудкин, бар түү сирэйдээх, эмиэ кини
саҕа буолан баран арыый суон, өссө кырдьаҕас көрүҥнээх оҕонньор,
Чувалов,

буруйдара

христианнар»

ыарахан

этэ:

(«Истинно-православные

«Дьиҥнээх

православнай

христиане»)

бөлөхтөрүн

тэриммиттэр уонна советскай былааһы утары барбыттар.
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«Дьиҥнээх

православнай

христианнар»

бөлөхтөрүн

спецпоселениеҕа кэлбит Ефим Михайлович Дудкин тэрийбит. Кини
кулаак төрүттээх, икки кылаас үөрэхтээх Чкаловскай оройуон
нууччаларыттан тахсыбыт этэ. Дудкин ол бөлөҕөр Мария уонна
Матрена

диэн

сүүрбэччэлээх

икки

кыыһын

уонна

кинилэр

саастыылара Радченко Тамара диэн дьахтары, бэйэтин саастыыта
Иркутскай уобаластан төрүттээх сыылкаҕа кэлбит Петр Петрович
Чуваловы таппыт.
Дудкин коммунистар олохтообут Советскай былаастарын утары
сааһын тухары охсуспутун адьас кистээбэккэ аһаҕастык этэр эбит.
1917—20 сылларга үрүҥ казактарга сулууспалаабыт,

кэнники

былааһы утаран иккитэ хаайылла сылдьыбыт уонна Саха сиригэр
көскө ыытыллыбыт.
«Мин

коммунистар

салайар

государстволарыгар

туһаны

аҕалыахпын баҕарбат буоламмын, колхозка киирбэтэҕим. Мин
христиаммын, таҥараҕа эрэ бэринэбин, оттон колхоз таҥараҕа сөп
түбэспэт. Мин кэргэттэрим: ойоҕум, үс уолум уонна түөрт кыыһым
хаһан даҕаны колхозка киирбэтэхтэрэ, ону мин боппутум»,— ити
Дудкин кимиэхэ баҕарар, биһиэхэ, хаайыылаахтарга, хобулуохтара
диэн

куттаммакка,

МГБ

следователигэр

үөҕүө-

мөҥүө

диэн

толлубакка саҥарар саҥата, этэр этиитэ этэ. Кырдьаҕас таҥараһыт
ити бигэргэтиитигэр киэн туттуу, киһиргээһин даҕаны суохтара —
өйө-санаата, олоҕо оннук эбит.
Улахан уола Василий итэҕэлэ көҥүллээбэккэ, 1939 сыллаахха
армияҕа сулууспалыыртан аккаастаммыт, ол иһин 10 сыл хаайыыга
олорбут, хаайыыттан срогун боруостаан тахсан баран, сэллик буолан
өлбүт. Иккис уол, Федор, эмиэ былааһы утаран хаайыыга олорор эбит.
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Үһүс уола 1945 сыллаахха хаайыыга өлбүт. Дьэ, оннук киһи этэ Ефим
Матвеевич Дудкин.
Киниэхэ холоотоххо Чувалов быдан мөлтөх көрүҥнээҕэ тыл-өс,
өй-санаа, билии-көрүү өттүнэн. Наар Ефим Матвеевич тугу эппитин
хатылыыра.
Афоня биһикки инвалидтар бараактарыгар олорон араас
религиознай

боппуруостарга

үгүстүк

даҕаны

мөккүһэн

көрөөхтөөбүппүт. Дудкин биһиэхэ иннин биэрэрэ диэн баара дуо,
оннооҕор чекистэргэ иннин биэрбэтэх киһи.
—

Таҥара да таҥара диигин, ханна баарый ол таҥараҥ? —

атеистар

таҥараһыттары

муннукка

хаайар

боппуруостарын

биэрэрбит.— Ким кинини көрбүтэй? Ханна кини олорор?
—

Таҥара биһиэхэ бэйэбитигэр, биһиги дууһабытыгар,— Дудкин

мунаах, биһиги соччо өйдөөбөппүт курдук быһаарара, Чувалова кини
тылын бигэргэтэрэ.— Эһиги таҥараны итэҕэйбэккит, ол иһин эһиэхэ
суох.
—

Таҥараҥ тоҕо эйигин быыһаабатый? Тоҕо көмөлөспөтүй?

Хаайыыттан таһаарбатый?
—

Таҥара аньыыбыт-харабыт иһин накаастаан олордор.

—

Оччоҕо эн үөҕэр антихристарыҥ эйигин сөпкө олордубуттар

эбит дии. Хата, кинилэри эн таҥараҥ таптыыра, эйигин абааһы
көрөрө буолаарай?
—

Коммунистар — антихристар, кинилэр Христос сокуонун утары

барбыттара, кинилэр былаастара таҥара үөрэҕин утары, сокуоннайа
суох. Аан дойдуга аньыы- хара бөҕөнү оҥордулар. Ол иһин таҥара
дьону накаастыыр.
—

Таҥараҥ үтүө санаалаах, тугу барытын кыайар- сатыыр диигин,

тоҕо буойбакка, аан дойду сэриитин оҥотторор?
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— Киһи-аймах, ордук антихрист-коммунистар олус үгүс аньыыны
оҥордулар, ол иһин соруйан накаастаан сэрии буолла...
Биһиги ити курдук бэйэ-бэйэбитин букатын өйдөспөккө, икки
үрэх баһынан айаннаан, тус-туһунаны тутан, үгүстүк мөккүспүппүт.
Мин бэйэтин тус олоҕун эрэ буолбакка, оннооҕор күндү оҕолорун,
ойоҕун олохторун кытары сиэртибэлээбит, итэҕэлигэр дьиҥнээх ис
сүрэҕиттэн

бэриниилээх

киһиттэн

ол

сиэртибэ

туох

иһин

оҥоһуллубутун истээри-билээри сордоммутум даҕаны, туох да
күттүөннээҕи билбэтэҕим.
—

Төһө даҕаны былааһы утардаргын баччааҥҥа диэри Советскай

былааска

олорон

кэллэҕиҥ,

баҕар-баҕарыма

абааһы

көрөр

коммунистаргар көмөлөстөҕүҥ.
—

Мин

кинилэргэ

үлэлээбитим,

көмөлөспөтөҕүм,

мин

болуотунньуктаабытым.

чааһынай

Нолуок

дьоҥҥо

государствоҕа

төлөөбөтөҕүм. Колхозка киирбэтэҕим...
Дьэ, киһи! Кырдьык оннук кэтэххэ үлэлээн кэлбит быһыылаах.
Көскө

кэлэн

болуотунньуктаабыт.

баран
Ол

Золотопродснаб
гынан

баран,

ханнык

систематыгар
эрэ

таҥара

бырааһынньыгар үлэҕэ тахсымына, түөрт ый хаайыыга олорбут. Киһи
бэккиһиэҕэ, таҥара үөрэҕэр утарар диэн хамнас ведомоһыгар даҕаны
илии баттаабат эбит. Эгэ следователь доппуруоһун протоколугар
илии баттыа дуо?
—

Мин

таҥара

бырааһынньыгар

тоҕо

үлэлиэхпиний?

Үлэлээбэтэҕим.
—

Оттон Советскай бырааһынньыктарга?

— Ол бырааһынньыктары билиммэппин.
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Дудкиннаах Чувалов кэпсээннэринэн саамай үлэлэрэ тахсар
күннэрэ

1

Маай,

Октябрь

революциятын

уонна

Сталинскай

Конституция күннэрэ эбиттэр.
Биһиги диспуппут ордук үгүстүк ыраахтааҕы былааһын уонна
Советскай былаас тустарынан буолара.
— Ыраахтааҕы былааһа олус батталлаах былаас этэ, саамай сөпкө
сууллубута,— Афоня биһикки биһиэхэ иҥэриллибит ис сүрэхпит
өйдөбүлүн этэбит.
Дудкин адьас утары.
- Русский император — помазанник божий. (Пома- занник диэни
таҥараттаҥ аналлаах диэн тылбаастыахха сөп эбитэ дуу.) Антихрист
большевиктар

күүстэринэн,

сокуоннайа

суох

былааһын

былдьаабыттара. Нуучча государствота үйэлэргэ олорон кэлбит
сокуоннаах этэ. Ону барытын суох оҥорбуттара. Кинилэр сокуоннара
— сокуоннайа суох. Мин кинини олох билиммэппин. Антихристарга
бэргэһэбин да уһулбаппын.
Син биир музыканы өйдөөбөт киһиттэн кини туһунан тугу
ыйытыаҥый? Туох санаа үллэстиэҥий музыка туһунан? Ол кэриэтэ
хаайыыга көрсүбүт таҥараһыттарым итэҕэллэрин туһунан мин
билигин даҕаны туох диэхпин билбэппин.
Духовность — сахалыы сатаан тылбаастаммат тыл. Өй-санаа
баайа диэххэ сөп даҕаны, арааһа, онтон ордук, атын дириҥ суолталаах
быһыылаах. Биһиги көлүөнэҕэ оннук өйдөбүл таһыччы мэлигир эбит.
Инньэ гынан итэҕэл дьонун кытары мөккүһүүбүт букатын ыпсыыта
кыттыбатаҕа. Холобур, Дудкиннаах этэр таҥараны кытары сыһыан
духовнай сокуоннара: бастакыта —

Таҥара эһигини таптыыр, ол

иһин бэйэтин уолун даҕаны харыстаабатаҕа, дьону быыһаары сиргэ
ыыппыта: «Христос пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с
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избытком» диэбитэ. Оттон миэхэ Пушкин «Гаврилиадатыттан» бэрт
үчүгэйдик өйдөммүт хоһоон тылларыттан ураты туох даҕаны
киирбэт этэ.
—

«Жизнь с избытком»? «С избытком» чего? Страдания? — диэн

боппуруос бэйэтэ тахсан кэлбитэ.— Хаайыыга субу олорорбутун
этэҕин дуо? Ол олорорбут сөп дуо?
Дудкин хап-сабар:
—

Итиннэ иккис сокуон эппиэттиир,— диир,— киһи аймах

аньыыны оҥорон Таҥара тэйиппитэ. «Вы согрешили и лишены славы
Божьей из-за своей неправедной жизни, из-за нарушения Божьих
заповедей потеряли связь с Богом, вы не в состоянии ни познать, ни
испытывать».
—

Таҥара биһигини айбыт буоллаҕына, тоҕо киһи аньыыны

оҥорор гына айбытай? Тугу баҕарар кыайар күүстээх буоллаҕына,
тоҕо биһигини аньыыттан-хараттан харыстаабат?
—

Эн бэйэҥ өйдөөн бэйэҥ быыһаныах тустааххын. Поэтому

каждый должен уверовать во Христе. Кини быыһыа-абырыа диэн
Христоһу итэҕэйиэхтээххин. Ибо Христос сказал: «Се стою у двери и
стучу: если кто услышит голос мой и отворит дверь войду к нему...»
Дьэ, итннник, итиниэхэ майгылыырдык барар мөккүөрдэр
биһиги дууһабытын адьас таарыйбата. Сороҕор билигин саҥа
религияны — марксизмы-ленинизми ыһыктыбакка сылдьар дьону
кытары мөккүстэххинэ эмиэ итинник өйдөспөккүн:

киһи аймах

икки антагонистическай — баттааччы уонна баттанааччы
кылаастарга хайдар, ол кылаастар хайаатар даҕаны охсуһуохтаахтар,
пролетариат революция оҥоруохтаах, аан дойду үрдүнэн кыайан
социализмы тутуохтаах, ону коммунистическай партия салайыахтаах.
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Ити

туһунан

Маркс-Энгельс-Сталин

үөрэхтэрэ

саамай

сөп.

Кинилэртэн атын дьон үөрэхтэрэ барылара сыыһалар, сымыйалар.
Духовность уонна ону адьас ылыммат марксизм...
Киһи барахсан өйүн-санаатын оҥоһуутугар, кини тулатааҕы
айылҕаны билэр дьоҕуругар — гнесеологиятыгар бииргэ итэҕэйэн
баран өһүллүбэт өһөс быһыы сытара эбитэ дуу? Ол биһигини, киһи
аймаҕы барытын даҕаны, кэнники аан алдьархайга тириэрдиэх
бэйэтэ буолуо дуо?
Дудкиннаах

Чувалов

надзирателлэр,

лааҕыр

офицердара

киирдэхтэринэ бэргэһэлэрин устубакка төһөлөөх үгүстүк карцерга
олорбуттара буолла — кэнники кинилэр иннилэрин ылбакка,
сапсыйан кэбиспиттэр быһыылааҕа — кыһамматтар этэ. Дудкиннаах
оннооҕор

сууттаналларыгар

бэргэһэлэрин

устубатахтар,

большевиктар сууттарын билиммэккэ, суут тугу диирин тугун да
толорбокко, туран эрэн истибиттэр.
— Антихристар сууттарын билиммэппит. Мин Таҥарам эрэ
суутун билинэбин,— диирэ Дудкин.
Сибилигин
Дудкиннаах
империята

религия

буолан
олорон

диэни

толкуйдаан
кэлбит,

арыый

удумаҕалатан

көрдөххө,

сүүһүнэн

кырдьык,

сылларга

баран
Россия

олохсуйбут

сокуоннарын большевиктар барытын биир далайыынан сотон
кэбиһэн баран, бэйэлэрин өйдөрүттэн таһаарбыт теорияларыгар
олоҕуран, кимтэн даҕаны ыйыппакка күүстэринэн букатын саҥа
сокуону, бэрээдэги, салалтаны олохтообуттара, урукку историческай
опыкка, майгыга-сигилигэ ханнык даҕаны тирэҕэ суох буолан
көстүөн сөп эбит.
Россияҕа М. М. Сперанскай саҕана аан бастаан 1830 сыллаахха 15
томнаах Российскай империя сокуоннарын толору хомуурунньуга
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тахсыбыт. Ол сокуоннар быһыытынан Россияны самодержавие,
ыраахтааҕы баһылыахтаах эбит, кини аннниан Государственнай
Дума, Государственнай Совет, министерстволар диэннэр бааллара.
Нэһилиэнньэ

сословиеларга

—

дворяннарга,

атыыһыттарга,

мещаннарга, рабочайдарга, бааһынайдарга арахсара... Ол барыта биир
күн сууллубут, пролетарскай диктатуранан солбуллубут. Улуу
Россияҕа олус уһун кэмҥэ дьапталлан оҥоһуллубут олоҕун тутула
эмискэ эстибит. Урукку тутулу солбуйуохтаах саҥалыы былааһы
олохтуохтаах Учредительнай Мунньах ыҥырыллан үлэлээн истэҕинэ,
большевиктар күүстэринэн үүрбүттэр, оттон кинини көмүскүү
уулуссаҕа

тахсыбыт

Революцияны

норуоту

оҥорсубут

пулемет
атын

уотунан

кыдыйбыттар.

партиялары

террордаан

большевиктар суох гыммыттар уонна сэттэ уонтан тахса сыл
Россияны аан дойду цивилизациятыттан туора, атыннык, бэйэлэрэ
билэллэринэн салайан кэлбиттэр эбит. Ол иһин, киһи бэккиһиэҕин
бэккиһиир гына, сибилигин Россия сэттэ уон сыллар анараа
өттүлэригэр төннүбүттүү, сабыс-саҥа дьэ киһилии сокуоннары
ылына сатыыр. Били коммунистар салайбыт кэмнэригэр туох даҕаны
цивилизованнай суут- сокуон ылыллыбатаҕыныы... Дьэ, сүрдээх!
—

Мин биир да быыбарга куоластаабатаҕым, мин кэргэттэрим

даҕаны

куоластыы

барбатахтара.

Биир

даҕаны

заемҥа

суруттарбатаҕым...
—

Ол «Дьиҥнээх православнай христианнар» бөлөхтөрө тэринэн

тугу гынар этигитий? — Афоня ыйытар.
—

Биһиги дьиэбитигэр мин кэргэним, кыргыттарым, Петрдаах

Тамара кэлэллэрэ, Евангелие ааҕарбыт, таҥараҕа үҥэрбит.
Тэрилтэлээхтэрэ эбитэ дуу, суоҕа дуу — киһи саарбахтыыр. Ол
кэмҥэ аҕыйах да киһи мустан ону-маны кэпсэтэр буоллаҕына
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тэрилтэ, киксии, куомуннаһыы диэн аатырара. Оттон таҥараһыттар
мэлдьи мустан Евангелие ааҕаллара МГБ үлэһиттэрин хараҕар
православнай таҥараһыттар тэрилтэлэрэ аатырдаҕа.
Сэбириччи түү үүммүт, сэниэтэ суох нэҥнэҥнээбит Чувалов,
тыллаах-өстөөх чаҕыл курдук Дудкинтан ураты атын киһи этэ. Кини
кэпсээнинэн Дудкины көрсүөр диэри Таҥараттан мунан сылдьыбыт.
Онтон биирдэ түүлүгэр таҥара бэлиэтин — уот кириэһи көрбүт уонна
онтон

ыла

Таҥара

илиитигэр

киирбит.

Киирээри

киирэн

кытаанахтык киирбит — оннооҕор төрөппүт оҕолоруттан кытары
аккаастаммыт. Оҕолоро Советскай былааска сулууспалыылларын
иһин.
Фанатизм — мин кини хайаларын даҕаны, религиознай даҕаны,
коммунистическай даҕаны көрүҥнэрин иккиэннэрин адьас абааһы
көрөр буоллаҕым. Фанатик, мин санаабар, бэйэтэ бэйэтин көҥүл
өттүнэн дебиль оҥостуммут киһи.
—

Эн коммунистары антихристар диигин уонна абааһы көрөҕүн.

Оттон коммунистар эйигин абааһы көрөллөр уонна хаайыыга
олордоллор. Сөп буолбат дуо? — мин Дудкиҥҥа этэбин.
—

Кинилэр былаастара сокуоннайа суох, күүстэринэн былааһы

былдьаабыттара, сокуоннай ыраахтааҕыны өлөрбүттэрэ.
—

Эһиги таҥара да дьоно былааһы ылларгыт кинилэртэн

атыннык быһыыланыа суоҕа этигит.
—

Кинилэр антихристар.
Мин

таҥара

дьоно

Галилейы

наукаттан

күүстэринэн

аккаастаннарбыттарын, Джордано Бруноны уматан өлөрбүттэрин,
еретиктэр диэн дьону накаастыылларын эҥин ахтабын да, эмээн
буолбаттар — Ефим Матвеевич боруоста кинилэр тустарынан
истибэтэх буолан биэрэр. Эн доводтаргын истибэтэх киһини кытары
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хайдах сатаан мөккүһүөххэ сөбүй? Билиҥҥи марксизмы утарар
доводтардаах кинигэлэри аахпатах ортодоксальнай коммунистары
кытары мөккүһэр курдук. Икки дьүлэй дьон мөккүөрдэрэ тахсара.
Биһиги бараакпытыгар ити икки таҥараһыттартан ураты эмиэ
хас даҕаны таҥараһыттар бааллара: немец католига, немец лютерана,
казах муллата уонна еврей таҥараһыта. Вернер лютеран, нууччалыы
лабыгыраччы саҥарар нууччатыйбыт немец этэ, эмиэ Дудкин курдук
үлүгэрдээх мөккүһүүк, туох даҕаны иһин иннин биэрбэт, хоп-хойуу
кугас бытыга мөккүһэн сэпсэҥэлии түһэрэ. Оттон атын немец Фишер
католик, нууччалыы мөлтөхтүк билэрэ, Вернер мөккүһэрин истэ-истэ
күлэн эрэ кэбиһэрэ, кыттыспат буолара. Кини сүрдээх үтүө
майгылаах, көрсүө саҥата-иҥэтэ суох киһи этэ. Кыра, бытаан,
ноттойбут сытыары-сымнаҕас оҕонньору мин сөбүлүүрүм уонна
оонньоон хас көрүстэрбин эрэ:
—

Ду бист айнен дойч гроссбаер,— диэччибин. Оччоҕо кини

мичээрдии түһэрэ уонна миэхэ хардаран:
—

Du bist einen Sacha кулак,— диирэ. Ити биһиги эҕэрдэлэһиибит

этэ.
Фишер

үксүн

Камаринскай

Николай

—

хаайыылаахтар

«Камаринский мужик» диэн хос ааттыыр уһун, көтөх санчааска
санитардыыр, кыыс курдук кыймахачыйбыт уоллуун немецтии
кэпсэтэн тахсаллара. Коля Камаринскай немецтэр оккупацияларыгар
түбэспит

уонна

Австрияҕа

тиийэн

медицинскэй

факультекка

үөрэммит. Мин ол немецтэн Камаринскай төһө үчүгэйдик немецтии
билэрий диэн ыйыттахпына, олус үчүгэйдик билэр, кини тыла
литературнай тыл, биһиэнин курдук норуот киэнэ буолбатах диирэ.
Оттон Вернер туһунан ыйыттахпына, сапсыйан эрэ кэбиһэрэ, ону мин
аанньа билбэт диэн өйдүүрүм. Религия туһунан мөккүөргэ кини тугу

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

284

да саҥарбат этэ. Бадаҕа, быһаарсыан тылын да саппааһа тиийбэтэ
биитэр тугун өйдүөхтэрин диирэ эбитэ дуу. Өссө биир токур
муруннаах

библейскэй

еврей

баара.

Мин

кинини

кытта

кэпсэппэтэҕим, киһини сыһыарбат да быһыылааҕа.
Европейскай религиялартан хайаларыттан да атын итэҕэллээх
казах

муллата

бэйэтин

таҥаратыгар

саамай

бэриниилээхтэрэ

быһыылааҕа: кини ханнык да усулуобуйаҕа бэйэтин ритуалын
хайаатар да толороро. Эмиэ Дудкиннаах курдук хаһан да Таҥаратын
түһэн биэрбэт кытаанах итэҕэллээх кини быһыылааҕа.
Төһө

даҕаны

таҥараһыттар

тус-туһунан

религиялаах

буолбуттарын иһин, коммунистарга биирдик бэриммэтэх дьон
кинилэр бааллара.
УЧУУТАЛЛАР
Биэс уонус сылларга учууталлар урукку авторитеттара өссө
даҕаны олус сүтэ илигэ, үүнэр көлүөнэҕэ кинилэр сабыдыаллара
улаханын иһин дьон өйүн-санаатын хонтуруоллаан сайыннарааччы
тэрилтэ — МГБ кинилэри болҕойбокко ааһыан хайдах даҕаны
сатаммат

этэ.

Саха

сиригэр

педагогическай

кадрдары

иитэн

таһаарааччы баар суох соҕотох пединституту националистары иитэн
таһаарар уйа курдук көрөр дьон, республика үрдүнэн хас учууталы
политическай буруйга тардан хаайбыттарын билбит суох. Баҕар,
кэнники

историктар

хайысханан

саха

дьонун

күүстэринэн

мэйиитин

сайыннара

хайдах,

ханнык

сатаабыттарын

интэриэһиргиэхтэрэ, оччоҕо кимнээх бэйэлэрин айылҕаттан ылбыт
дьоҕурдарынан

толкуйдааннар
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быһыллыбыт

хааччаҕы

күрүөһүлээн

кэбиһэн,

хараҥа

хаайыы

дойдуламмыттарын чуолкайдыахтара.
Хаайыыга сытан Афоня уонна Миша учууталлара А. Е.
Кулаковскайы таҥара оҥостон үҥпүт Бүлүү педучилищетын учуутала
Сивцев А. К. эрэйдээх ханна эрэ ыраах сланцевай рудниктарга
ыытыллыбытын

туһунан

кэпсииллэрэ.

Мин

Чурапчы

педучилищетыттан хаайыллыбыт хас даҕаны киһини эмиэ билэрим.
Маҥнайгы
көрсүбүппүт.
умнубуппун.

колонияҕа

Олортон
Кини

биһиги

биирдэстэрэ

учительскай

эмиэ

хас

да

карачаевец

институту

учууталлары
этэ,

аатын

бүтэрбит,

бадаҕа,

учууталлаабыт. Мин кини курдук кыраһыабай киһини өссө көрө
иликпин. Кавказ омуктарыныы эрдээх мөссүөн уонна номоҕон
интеллектуальнай көрүҥ хайдах эрэ сатаан дьүөрэлэспитэ киһи эрэ
хараҕар быраҕыллар кэрэ сэбэрэлээҕэ. Ол иһин буоллаҕа дуу, кинини
немецтэр Кавказка аныыр наместник кинээстэригэр стремянной
оҥорбуттар. Ол иһин олорор эбит.
— Он же бывший стремянной кавказского князя, наместника
немцев,— биһиэхэ летчигы өлөрөн уон сылы ылбыт Шадрин диэн
олус

үчүгэйдик,

нымсатык

нууччалыы

саҥарар

саха

киһитэ

кэпсээбитэ. Биһиги ол карачаевецка чугаһаабатахпыт, ханнык эрэ
саха уолаттарын чугаһатара да биллибэт киһи быһыылааҕа.
Мин бу ахтыыбар олох бииргэ олорбут, эн-мин дэспит икки саха
учууталларын туһунан кэпсиэхпин баҕарабын.
Прокопий Данилович Яковлевы — Борокуопай Дьаакыбылап
учууталы мин кыра эрдэхпиттэн истэрим. Биһиги Кытаанахха мин
үөрэниэм быдан иннинэ оскуолаҕа директордаан сылдьыбыта диэн
кэпсииллэрэ. Оччотооҕуга, отутус сылларга, сэрии-сут быһа миинэн
муомурда илигинэ, дьон лиһигирэс, доруобай, ахсым-дохсун эрдэҕинэ,
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оскуолаҕа саһаан охсоллоро. Директор ол саһааны тутарыгар
албынныыгыт, саһааҥҥыт сах- саххай эбит диэн мас үрдүгэр тахсан
тэпсэрэ эбитэ үһү. Ону үлэһиттэрэ сөбүлээбэккэ, өһүргэнэн, саһаан
үрдүттэн сууллары тардан түһэрэн охсуһуу улаханын тардаллара үһү.
Эмиэ ол сылларга Кытаанах оскуолатыгар учууталлар хайдыһан,
куомуннаһан бэйэ-бэйэлэрин икки ардыларыгар киирсэллэр эбит. Ол
туһунан ким айбыта биллибэт хоһоонун тыллара олорон хаалбыт:
Уол уобуруччулаах,
Кыыс кыбытыктаах,
Баһаарын баһылыктаах,
Саадырын салалталаах
Саайка самынна,
Баһылык бахтайда,— диэн
Борокуопай

Дьаакыбылап

куруук

арыгылыырын,

куруук

сууттанарын туһунан Чурапчы туолара. Ол кэмҥэ сууттанааччы,
буруйу оҥоруу аҕыйаҕар ол кэпсээн буолара. Мин бэйэм даҕаны
биирдэ, бадаҕа, педучилищены бүтэрэр сылбар мээчиктии сылдьан
хотуттан олбуорбут таһынан ыҥыыр аттаах, саалаах, өлө холуочук
булчут киһи Чурапчылаан иһэрин көрөн турардаахпын. «Көрүҥ, бу
маны, чыычаахпар, оҕобор илдьэн иһэбин» диирэ булчут уонна күөх
баттах көҕөнү моонньуттан биэтэҥнэтэрэ. Киһи ааспытын кэннэ
«Ити Борокуопай Дьаакыбылап» диэбиттэрэ.
Мин

1952

сыллаахха

маҥнайгы

колонияҕа

борук-сорук

землянка сырдыгар биир дойдулаахпын Прокопий Даниловиһы
нэһиилэ билбитим. Кини сииктээх, тымныы землянкаҕа сэллигэ
көбөн нэһиилэ сытара, сотору-сотору санчастка киирэн тахсар эбит.
Онтон ыла мин тахсыахпар диэри бииргэ олорбуппут.
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Мин бастаан, кырдьыга, хаста да сууттаммыт, арыгыһыт диир
киһилэрин испэр соччо итэҕэйбэккэ, күлүктээхтик көрбүтүм. Ол
эрээри кэпсэтэн-ипсэтэн истэҕим аайы улам ис санаабытын билсэн,
чугасаһан испиппит. Прокопий Данилович айылҕаттан улахан өйдөөх,
ол да иһин оччотооҕуга олохтонуллубут уопсай араамкаҕа киирбэт
буолан, көннөрү дьоҥҥо туора көстүбүт диэн санааҕа сыыйа кэлэн
испитим. Аҕам саастыыта, олоҕу араҥалаан толкуйдуур киһи
билбитэ-көрбүтэ элбэх этэ.
Кини миэхэ Субуруускайы кытары үгүс сылларга хаһыспытын,
үҥсүбүтүн-харсыбытын

кэпсээбитэ.

Николай

Дмитриевич

Субуруускайдыын биир нэһилиэктэр эбит буоллахтара — икки
кытаанах, хадаар характердаахтар көрсүбүттэр курдук. Ол гынан
баран,

Прокопий

принципиальнай

Данилович
утарсыы

кэпсээниттэн
баарын

тоҕо

курдук

эрэ

улахан

өйдөөбөтөҕүм.

Субуруускайы кини наһаа кытаанах, өһөс, ыар характердаах, модун
санаалаах киһи курдук кэпсиирэ.
— Оннооҕор ГПУ-га киирэн тойон буолан, кими да утары
көрдөрбөккө, саба ахчайан сабардаан испитэ,— диэн сөҕөрөмахтайара.
1940

сыллаахха

Прокопий

Данилович

охсуһан

кэбиһэн,

хулиганствоҕа хаайыыга киирэ сылдьыбыт. Ол сылдьан урукку
республика прокурора Пономареву көрбүт: ол онно кини оҕолоругар
хаатыҥка уллара олороро үһү. Ол олорон кэпсиир кэпсээнин истэн,
уйадыйан, хараҕым уута тахсыбыта диирэ. Прокопий Данилович
Пономаревтан истибит эбит Аммосовы «Да здравствует фашизм!»
диэтэ диэн буруйдуулларын. Итини барытын биһиги иккиэйэҕин
землянка бараак сииктээх, хараҥа муннугар олорон сибигинэһэн
кэпсэтэрбит.
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—

Ама инньэ диэтэҕэй? — мин киниэхэ сибигинэйэбин.— Хайдах

инньэ диэн сөбүй? Сымыйа ини.
—

Мин бэйэм даҕаны олус муодаргыыбын.
Хаайыыттан тахсан баран, М. Аммосов реабилитацияламмытын

кэннэ, кырдьык оннук буруйдааһын баар эбитин истибитим. Тылыгар
алҕас эппитэ буолуо диэччилэр билиҥҥэ диэри эмиэ бааллар. Мин
ону ончу итэҕэйбэппин: Киров кэнниттэ икки кыһы трибун диир
киһилэрэ, М. Аммосов, инньэ диэҕин өйүм хоппот. Оттон провокация
чааһынан этэр буоллахха, ону оҥорбот бэйэлээхтэр буолуо дуо
оччотооҕу Ежов көкөттөрө. Оннооҕор буолуоҕу оҥордохторо.
Прокопий Данилович биһигини Прибалтиканы күүстэринэн
холбообуттара диэтилэр диэн буруйдааһыннарын истэн баран:
—

Ол кэмҥэ мин Прибалтикаҕа

баар этим.

Онно

даҕаны

сымыйанан үөрүү-көтүү тэрийэ сатаабыттара биллэрэ. Мин холбоһуу
үөрүүтүн күүгээнин адьас итэҕэйбэтэҕим,— диэбитэ.— Барыта
сымыйа, харах баайыыта этэ.
Маҥнайгы колонияҕа мин саамай итэҕэйэн, эрэнэн кэпсэтэр,
аҕам кэриэтэ саныыр киһим Прокопий Данилович Яковлев буолбута.
Уруккуну-хойуккуну ырытыһа, инники дьылҕабытын түстүү хаайыы
уһун киэһэлэрин ыар салгыннаах землянка муннугар үгүстүк
атаарбыппыт.

Дойдубутун,

Чурапчыбытын,

билэр

дьоммутун

аҕыннахпытына санаабыт чэпчииргэ дылы буолара.
—

Эһиги эдэргит-сэнэххит бэрт, былааска туһалата эһигини

таһаарыахтара. Оттон миигинньик кырдьаҕас, туһата суох киһини,
таһаарыахтара суоҕа,— диирэ кини.
Бэккэ иэйбит, санаата кэлбит кэмигэр кини эдэр эрдэҕинээҕи
холуон да соҕус сырыыларыттан кэпсэтэлиирэ.
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—

Мин эдэр эрдэхпинэ охсуһарбар носовой платокка суулаан,

бытархай харчыны илдьэ сылдьар буоларым. Тутулуннаххына
даҕаны суукка ол охсуһуу орудиетынан ааҕыллыбат.
Мии

кини

настроениетыгар

сөп

түбэһиннэрэн

ыйытан

хаалабын:
—

Прокопий Дапилович, чурапчылар эйигин куруутун охсуһар,

охсуһуулаах курдук этэллэрин истэрим ээ.
Киһим сирэйэ тута тыйыһыра түһэр.
-

Мин

мэлдьитин

кырдьык

иһин

киирсэр

этим.

Бэйэбин

баттатыахпын баҕарбаппын.
«Кырдьык иһин», «баттатыахпын баҕарбаппын» — мэлдьитин
иһиллэр тыллар. Онтоп кэнники даҕаны үгүстүк иһиттэҕим.
Хаайыыга арыгы суоҕа, көҥүлгэ арыгыта суох начааскыга
даҕаны тулуйбат дьон, онно син сылы сыллаан арыгыны амсайбакка
туох да буолбаттара, кимнээҕэр бэккэ сылдьаллара. Арыгы истэрбин
диэн суудайар киһини мин биири даҕаны көрбөтөҕүм. Прокопий
Данилович эмиэ биирдэ да арыгыны ахтыбытын адьас өйдөөбөппүн.
Оттон кинини дьон арыгыһыт киһинэн ааҕаллара.
Мин баарбар Прокопий Данилович биир да киһини кытары
иирсиэхтээҕэр,
Туораттан

кыратык

көрдөххө

даҕаны

тоҥкуруун

саҥарсыбытын
этэ,

истибэтэҕим.

хаайыылаахтар

уопсай

күүгүннэригэр кыттыбакка, үксүн кими да кытта кэпсэппэккэ, саҥата
суох төбөтүн хоноччу туттан, нааратыгар олорор буолара. Мин
тиийдэхпинэ

үөрэ

түһэрэ

уонна

быычыгырыы-быычыгырыы
илигинээҕи,

кыра

буолан

уруккуну-хойуккуну

кэпсиирэ.
билбэт

Оччоҕо

мин

сүүрбэһис-отутус

төрүү

сыллааҕы

оройуонум олоҕо тиллэн кэлэрэ.
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Прокопий
ытыктаабытым

Даниловиһы
диэн

кини

мин

дьиҥнээх

ордук

сөбүлээбитим,

былыргы

буһарыылаах-

хатарыылаах интеллигенин иһин, суобас, чиэс, майгы-сигили ырааһа
киниэхэ баарын иһин. Хаайыы диэн киһи кимэ-туга биллэр сирэ дии
саныыбын. Киһи дууһата мэҥнээх, туох эмэ куһаҕаннаах буоллаҕына,
ол көҥүл гражданскай обществоҕа курдук дьонтон туттуммакка,
бары майгы-сигили тутулуга төлө баран өһүллэр сиригэр, соҕотохто
ол кэмэлдьи өрө диэлийэн тахсара. Кырдьаҕас учуутал киһи бодотун
хаайыы ыар усулуобуйатыгар букатын ыһыктыбатаҕа, санаата
мэлдьитин ыраас, саҥата-иҥэтэ ыллыктаах, майгыта-сигилитэ холку,
налыгыр буолара. Оннооҕор биһиги эдэр дьон ол дойду ухханыгар
оҕустаран, үөхсэ-маатыралыы үөрэммиппитин адьас абааһы көрөн
буойара. Уркалартан, блатнойдартан сиргэнэрэ, чугаһаабакка тэйэн
букатын ырааҕынан сылдьара. Мин хайдах даҕаны кини охсуһарын,
хаайыыга киирэ сылдьыбытын, урут хаста да сууттаммытын
өйдөөбөтөҕүм: кырдьаҕас учуутал үтүө өйүнэн сылдьар урукку
интеллигент, сахалыы өйдөөх киһи киэнэ бастыҥа этэ.
Бадаҕа, ол иһин киниэхэ, ССРС прокуроругар өссө төгүл
кассационнай үҥсүү суруйан кулу диэн көрдөспүтүгэр, сөбүлэспитим.
Көрдөһөөччүлэр үгүс этилэр да атын кимиэхэ даҕаны суруйбатаҕым.
Прокопий Данилович буруйа киһи күлүөн курдук солуута суоҕа.
Бастакы буруйа: 1949 сыллаахха уоруу дьыалатыгар общественнай
көмүскээччи

буолбут.

Адвокаттыы

туран

тыл

этэригэр

урут

Чурапчыга биир эрэ уоруу тахсыбыта. Оттон билигин ас-таҥас
аҕыйаан, уоруу элбээтэ, онон көмүскүүр киһитигэр буруйун чэпчэтиҥ
диэн сууттан көрдөспүт.
Иккиһэ: дьиэлэрин малааһыныгар итирэн баран содуомнаабыт.
Ол онно Ленин мэтириэтэ алдьаммыт.
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Кинини биһигини доппуруостаабыт Березовскайдаах Филиппов
иккиэн

көмөлөөн

сордообуттар.

Оттон

биһигини

биирдии

доппуруостаан сөп гыммыттара эбээт. Тоҕо иккиэлэспиттэрэ эбитэ
буолла? Улахан өстөөҕү туттахпыт диэбиттэрэ эбитэ дуу? 1951 сыл
алтынньы 12 күнүгэр тутан хаайыахтарыттан ахсынньы 10 күнүгэр
диэри 36 төгүл муҥнаабыттар эбит. Балтараа ыйдаах доппуруос
уопсай ис хоһооно суруллубутунан маннык:
Алтынньы 43 күнүнээҕи доппуруоска: «Вопрос: Вы арестованы
за антисоветскую агитацию, которую проводили, проживая в селе
Чурапча, среди окружающих вас лиц. Намерены ли вы рассказать
правду по этому вопросу?
Ответ: Никакой антисоветской агитацией, проживая в селе
Чурапча Чурапчинского района Якутскай АССР, среди окружавших
меня лиц я не занимался. Виновным себя в этом не считаю.
Вопрос: Вы говорите неправду. Следствию известно, что в
течение ряда лет вы проводили антисоветские высказывания.
Прекратите запирательство и показывайте правду.
Ответ: Никаких антисоветских высказываний с моей стороны
никогда не было. Я заявляю следствию, что говорю только правду.
Вопрос: Следствие предупреждает вас, что в случае вашего
дальнейшего запирательства вы будете изобличены имеющими в
распоряжении следствия документами.
Ответ: Я показываю правду».
Ый буолан баран сэтинньи 15 күнүнээҕи доппуруоска:
«Вопрос: На протяжении всего следствия вы упорно пытаетесь
скрыть неопровержимые факты своей преступной деятельности, хотя
в этом весьма конкретно изобличены проверенными материалами
следствия. По- казывайте правду.
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Ответ: Ничего я от следствия не скрываю и не намерен
скрывать. Показываю все время правду и моим показаниям прошу
верить.
Вопрос: Оставьте голословное отрицание, а лучше показывайте
правдиво о своих антисоветских связях.
Ответ: Антисоветские связи я ни с кем не поддерживал и своих
антисоветских взглядов никто со мною не разделял. Таких людей я не
знаю».
1951—52 сылларга, Сталин өлүөн иннинэ, МГБ органнара
былаастара

күүһүрүүтүн

саамай

чыпчаалыгар

сылдьаллара,

бэйэлэрин күүстэригэр олус эрэнэллэрэ. Оттон бэйэ күүһүгэр олус
эрэнии өй сыппыырыгар тириэрдээччи. Ол иһин буруйу оҥорбут
кыра оҕону ыган эрэр курдук силиэстийэ олус боростуойдук,
примитивнэйдик барара, МГБ следователлэрин силиэстийэлэрин
ыытар ньымалара сыппаҕынан, лексиконнара татымынан хайдах эрэ
«Сказка про белого бычка» диэн лэбэйи санаталлара. «Биһиги
эйигинниин бииргэ баран испиппит дуо?» «Испиппит», «Тулууп
булбуппут

дуо?»

«Булбуппут».

«Оччоҕо

кэпсэппиппит

курдук

үллэстиэх». «Ханнык тулуубу?» «Биһиги бииргэ испиппит буолбат
дуо?» «Испиппит»...— ити курдук муҥура суох, күнү-түүнү быһа
следователлэр биири лэбэйэн тахсаллара. Түүнүн утуппакка, күнүһүн
сынньаппакка, үөҕүү-мөҕүү, сааныы-куттааһын доҕуһуоллаах.
Кырдьаҕас

учуутал

ону

тулуйбут,

букатын

билиммэтэх.

Ыарыһах, сааһырбыт киһиэхэ кытаанах санаалаах эбит. Өссө биһиги
курдук олус куттаммыт, ыгыллыбыт да курдук ахтыбат буолара.
«Филиппов диэн киһи араастаан эҥин-эҥинник киэбирэн туттар»
дии-дии үтүктэн көрдөрөрө, күлүү гынара. Аттынааҕы хоско бөөҕүнэс
саҥалаах Немлихер баҕайы дьону ытатарын-соҥоторун истибитин
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этэрэ.

Филипповтаах

Березовскай

иккиэн

көмөлөөн

даҕаны

кырдьаҕас учуутал сүрүн тоһуппатах- тар.
Буруйдуур түмүгү ол эрээри киһи күлүөх курдук бэйэлэрин
туһаларыгар оҥорбуттар: «Проведенным по делу предварительным
расследованием установлено, что Яковлев среди жителей села
Чурапчинского района Якутской АССР проводил антисоветскую
агитацию. Так в октябре 1949 года в Хатылинском наслеге выступил
общественным защитником по делу расхитителей государственного
имущества. Яковлев в защитительной речи в зале суда клеветал на
Советскую действительность и колхозный строй. В октябре 1950 года
Яковлев, пригласив на новоселье некоторых жителей с. Чурапча,
выступил перед ними речью, содержащей антисоветские выпады
против руководителей ВКП(б). В этот же вечер Яковлев разбил
портрет одного из руководителей ВКП(б), сопровождая свои действия
злобной антисоветской клеветой».
Хайдах эрэ Прокопий Данилович малааһын тэрийбитэ буолан,
Чурапчы олохтоохторун мунньан баран, көрөн турдахтарына Ленин
мэтириэтин үлтү тэпсибит, Советскай былааһы утаран тыл эппит
курдук тахсыбыт. Прокопий Данилович оннук бас-баттах, оннук
акаары киһи буолбатах этэ. Мин кини үҥсүүтүн олус кыһалланмүһэллэн хайа сатыырбынан суруйа сатаабытым. Оччолорго Сталин
тыыннааҕар быыһанарга эрэл суоҕа — коммунистическай режим
норуоту ыга ылбыт ытарчатын өссө кытаатыннаран иһэрэ. Ол гынан
баран хаайыыга киһи мэлдьитин туохха эрэ эрэнэр: баҕар, эмискэ,
хайдах эрэ... Инньэ диэн бэрт кыракый да эрэл кыыма кыламнаабата
буоллар тулуйуллуо суоҕа этэ.
Биһигини таһаарыахтарыгар диэри ол үҥсүүбүт
канцелярияларын

дириҥ

уораҕайдарыгар
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Прокопий Данилович биһигини сайыһа хаалаахтаабыта: бука, миэхэ
эппитинии

кырдьаҕас

туһата

суох

диэн

таһаарбакка

манна

өлөрүөхтэрэ диэн санаа киирээхтээбитэ буолуо. Мин туох баар
кинигэлэрбин, ол иһигэр оччотооҕу «Уголовнай Кодексы», туох баар
саппаас таҥаспын (эдьиийим Елена Леонтьевна тигэн ыыппыт
сүрдээх тупсаҕай сэлиэччигин, онуоха кини олус үөрээхтээбитэ)
барытын киниэхэ хаалларбытым. Көҥүлгэ тахсыбыт киһи булан
таҥныам, кинигэлэниэм диэн эдэр буолан күүстээх санаалааҕым.
Хаайыыттан тахсыбыппыт сыл аҥара буолбутун кэннэ, арай,
кыһын, саҥа дьыл эрэ иннинэ, мин эдьиийим аахха Аппа Уҥуор
Чепалов уулусса 7 №-гэр киэһэ чэйдии олордохпутуна, эмискэ икки
киһи көтөн түспүттэрэ. Көрбүтүм биир дойдулаах поэтым Виктор
Башарин уонна... Прокопий Данилович этилэр. Иккиэн обургу
холуочуктар. Прокопий Данилович киирээт даҕаны мин үрдүбэр
түһэн ымманыйа-ымманыйа сыллаан-уураан барда.
—

Дьэ, оҕом, эдэр киһи илиитэ дьоллоох буолан, эн үҥсүүбүн

суруйан

биэрэҥҥин

бу

хаайыыттан-өлөрбүттэн

төлө

көттүм,

иккистээн төрөөтүм. Дьэ, тоойуом, улахыын-улахан баһыыба! —
диэтэ. Мин төрөөн баран оннук үөрбүт уонна оннук улаханнык
баһыыбалаабыт киһини билбэппин.
Виктор эмиэ күө-дьаа буолла. Мин, кырдьыга, олус соһуйан
хааллым:

оннук

улахан

үтүөлээх-өҥөлөөх

да

буолуом

дии

санаабатаҕым, билигин да соччо инньэ дии санаабаппын. Боруоста
Хрущев кэмэ кэлэн политическай буруйдаахтары маассабайдык
быыһаабыттара. Ол онно мин суруйбут үҥсүүм бириэмэтигэр сөп
түбэстэҕэ. Ол эрээри сааһырбыт киһи өйүгэр киирбит мин туспунан
үтүө өйдөбүлү уларытар манан суол буолбатах быһыылааҕа, эппитин
этэ турара.

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

295

—

Дьэ, тукаам, мин кырдьаҕас киһи, бити-билгэни итэҕэйэбин, ол

иһин хаайыыга тугу даҕаны хаалларбакка илдьэ таҕыстым,—
диэбитэ. (Кини санаатынан хаайыыга тугу эмэни хааллардаххына,
иккистээн төннүөххүн сөп.)
Мин эдэр киһилии тугу да тириэрдэ өйдөөбөт буолан, ол онно
улаханнык сыыстаран турардаахпын, билигин даҕаны бэйэбэр ону
бырастыы гыммаппын: оччо үөрэн- көтөн кэлбит дьоҥҥо биир да
үрүүмкэни туруорбатаҕым. Хата, төттөрүтүн, аҕам курдук киһини
үөрэтэ сатаан, нотация аахпытым. Били мин көннөрүөх киһи.
—

Прокопий Данилович, аны көҥүлгэ таҕыстаҕыҥ, бука диэн

арыгыны иһимэ,— диэн.
Биир эмэ үрүүмкэни иһэрпит эбитэ буоллар олус диэн
үөрүөхтэрэ эбитэ буолуо. Тастарыгар тугу да биллэрбэтэхтэрин иһин,
эрэйбит да буолуохтаахтар.
Бэрт өрдөөҕүтэ «Всякому свое время и время всякой вещи под
небом» диэбитэ Екклесиаст, Израиль уонна Иерусалим муударай
ыраахтааҕыта. Билиҥҥэ диэри кини тыллара кырдьык.
Мин иккис кэпсиэхпин баҕарар ол дойдуга бииргэ олорбут
киһим

Хаҥалас

оройуонун

Ой

оскуолатын

учуутала

Михаил

Николаевич Платонов 1953 сыллаахха сайын бэс ыйынааҕы этабынан
маҥнайгы колонияҕа кэлбитэ.
Саҥа дьоннор кэллэллэр эрэ ону-маны истээри, сонургуур
үгэспитинэн биһиги саба түспүппүт. Аҕыйах саха быыһыгар аргыый
сыыйан саҥарбыт бүтэҥи куоластаах, тула өттүн хайдах эрэ
сүөлүргүүрдүк, күлүү гыммыттыы көрүтэлээбит хатыҥыр киһи баара.
Хаайыы кэмчиэрийбэт үгэһинэн Афоня биһикки тута уопсай тылы
булан киммитин-ханныкпытын билсэн, кэпсэтэн-ипсэтэн барбыппыт.
Миша Платонов Ой сэттэ кылаастаах оскуолатыгар нуучча тылын
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үөрэппит. Эмиэ биһиги бараата киһи эбит диэн, Афоня биһиги
бэйэбитигэр сыһыаран, бииргэ кыттыһан, аһыыр-сиир буолбуппут,
биир бараакка олорбуппут: Платонов Миша тыҥата туберкулезтан
баастардаах

уонна

сүрэҕинэн

мөлтөх

буолан

инвалидтар

бараактарыгар түбэспитэ.
Билэн истэххэ Миша сааһынан биһигиттэн лаппа аҕа уонна
ыарахан олох оскуолатын барбыт этэ.
Миша Платонов аҕатын кулаак оҥорбуттар. Онтон ыла аҕата
отуора алдьанан иһэн-аһаан, арыгылаан, кэргэттэрин быраҕан, Миша
кыра эрдэҕинэ ийэтэ өлөн, тулаайах хаалан, олус ыарахан олоҕу
олорон

ааспыт.

Ол

туһунан

оннооҕор

оччотооҕу

республика

хаһыатыгар кытары тахсыбыт эбит. «Жизнь Миши Платонова» диэн
уон түөртээх уолчаан хайдах эрэйдэммитин туһунан. Оскуола, үөрэх
бөҕөнү кэрийэн, син тиһэҕэр, нуучча тылын учуутала буолбут,
кэргэннэммит, үс оҕоломмут. Дьэ, арыыйда киһилии олорон истэҕинэ,
1952 сыллаахха атырдьах ыйын 2 күнүгэр хаайан кэбиспиттэр.
Афоня Миша туһунан туох диэн санаабытын билбэтим, оттон
миэхэ кини хулиганныы сигилилээх куорат уолун курдук буолан
көстүбүтэ. Оннук тугу даҕаны быһа аһарбат, бытархайдыҥы хадаар,
өһөс, муоһун тоһуйбутунан сылдьар, биһиги институкка үөрэнэрбит
саҕанааҕы, биирдэ алҕас үтүрүйүүттэн, биир тылы хатыылаах диэн
истииттэн, биирдэ кынчарыйда быһыылаах диэнтэн өһүллүбэт өһүсааһы төрөтө охсор, «мин дуо!» дэммит бөтөстөртөн дии санаабытым.
Характерынан ол уолаттарга төһө даҕаны маарыннаатар, Миша
кинилэртэн быдан сайдыылааҕа, быдан өйдөөҕө, быдан тыллааҕаөстөөҕө, «Тоҕо киэбирэҕин? Киэптээри гынаҕын дуо?» диэнтэн атын
үгүс лексикона суох бөтөстөргө холуйдахха.
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Кинини Березовскай доппуруостаабыт, сороҕор Филиппов
көмөлөспүт.

Березовскай

следователлиин

бастаан

хайдах

көрсүбүттэрин сүрдээх көрүдьүөстүк, юмордаахтык кэпсээбитэ субу
бааргы дылы. Березовскай хайдах киһитин, кини доппуруостуур
ньыматын биһиги бэрт үчүгэйдик билэрбит.
- Ты что, Платонов, сделался националистом, антисоветчиком?
— дии көрсүбүт Березовскай куолутунан бастакыттан далбы тутаары.
—

Что вы, товарищ старший лейтенант, я — советский учитель, а

никакой я не антисоветчик и националист,— диэн хардарбыт Миша.
Дьэ, онно оргуйан турбут ээ куолутунан Березовскай:
—

Я тебе не товарищ, такой-сякой,— маатыра бөҕөнү түһэрбит.

Оттон Миша кыра эрдэҕиттэн үөхсүү- маатыра ортотунан ааспыт
буолан кыһаллыбатах.
—

Вы, старший лейтенант, за то что я в течение десяти лет

якутским детям пропагандировал великий русский язык, русскую
культуру мне приписываете национализм...
—

Ты выступил против обучения русских детей на своем языке.

—

Я выступил на педсовете против введения русского языка в

пятом классе объякутившимся детям.
—

Ты охаивал русских: говорил что дети их не способны.

—

Я говорил это не по отношении всему русскому народу, а

говорил о детях трех приленских русских деревень. Действительно у
них гены неважные. Кроме того они испорчены кровосмешением.
Инньэ диэн Миша үөҕүү-мөҥүү улаханын көрбүт этэ.
—

Мин этэрим чахчы,— диэн Миша өһөстүк сыыйара.— Синскэй

оскуолатыгар

үөрэтэ

сырыттахпына

көрдөххө,

ып-ырааһынан

дьэҥкэччи көрбүт нуучча оҕолоро буолаллар. Ол гынан баран
сахалыы саҥараллар. Нууччалыы билбэттэр. Үөрэҕи буоллаҕына
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букатын ылбаттар, үөрэнэ да барбаттар. Бэйэ-бэйэлэрин кэргэн
ылсаллар, олохсуйан иһэллэр. Хата, бэттээхэй үлэһиттэр, олус
баайдык-тоттук олороллор.
—

Оттон сахалары кытта хаан атастастахтарына? — биһиги

ыйытабыт.
—

Ону кинилэр сөбүлээбэттэр, сахалары сирэллэр.

—

Оттон сахалар?

—

Оттон сахалар буоллаҕына акаары оҕо төрүүр диэн эмиэ

чугаһаабаттар. Инньэ гынан били Короленко суруйбут «Ыраахтааҕы
дьаамсыктара» ол кэмнэринээҕилии уларыйбакка олороллор,
Березовскайдаах Филиппов доппуруостара маатырата, үөҕүүтэтүрүйүүтэ

сиидэлэнэн

Березовскай

бэрт

чуолкай

буочарынан

саманнык протоколга олорон хаалбыт эбит:
Доппуруос Мишаны хаайбыт күннэригэр 11 чаас 20 мүн.— 13
чаас 20 мүн. диэри барбыт. «Вопрос: На каком языке желаете давать
свои показания следствию?
Ответ: Свои показания буду давать на русском языке, которым
хорошо владею.
Воирос:

Вы

арестованы

за

антисоветскую

деятельность.

Следствие предлагает вам дать откровенные показания об этом.
Ответ: Никакой антисоветской деятельностью я не занимался и
ничего сообщить следствию но этому вопросу не могу.
Вопрос: Вы говорите неправду...»
Нөҥүө күнүгэр түөрт чаас устата эмиэ итииник лэбээр салҕанар.
Миша: «Я человек вполне советский и никаких антисоветских
убеждений

у

меня

не

было

и

нет.

Поэтому

высказывать

антисоветские убеждения среди окружающих мне лиц я не мог» диэн
биири хатылыыр.
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Манна

даҕатан

силиэстийэлэрэ

эттэххэ,

итиннэ

МГБ

следователлэрин

бары

ыытыллаллар

эбит.

хабааннаахтык

Маассабайдык, конвейерынан туттуллубут репрессия Советскай Союз
үрдүнэн итинник буолуохтаах эбит быһыылаах, барыта биир халыып:
следователлэр

биэрэр

боппуруостара,

түбэспиттэр,

биһиги,

эппиэппит, хаһан да боротокуолга суруллубат «ты», маатыра, үөҕүү,
сааныы, куттааһын. Дьонтон олус кистиир, ким да билбэт буолан, хас
түбэспит киһиэхэ ол сабыс-саҥа буолан иһиллэрэ, ылыныллара.
Атырдьах ыйын 5 күнүгэр эмиэ: түөрт чаас устата следователь
биири хатылаан буруйдуур, оттон Миша буоллаҕына эппитин этэр: «Я
— честный советский человек и поэтому считаю, что показания о
моей

антисоветской

деятельности

могли

дать

только

люди

желающие оклеветать меня в силу ненормальных взаимоотношений,
имевшихся и имеющихся между мною и рядом лиц, с которыми я
ранее был знаком и вместе работали».
Вопрос: Покажите конкретно с кем из окружавших вас лиц вы
имели ненормальные взаимоотношения и кто конкретно по вашему
мнению могли оклеветать вас?
Ыарахан

боппуруос

—

Сфинкс

таабырына.

Миэхэ

эмиэ

биэрбиттэрэ. Онно толкуйдаан көрдөххө, олус үгүс киһини кытары
бииргэ сырыттаҕыҥ, сыһыаннастаҕыҥ: сороҕор эйэлэстэҕиҥ, сороҕор
этистэҕиҥ... Ким эн тускунан туох диэн санаалааҕын хантан
билиэҥий? Мин, холобур, үс- түөрт сөбүлээбэт дьоммун этэн
көрбүппүн
Анатолийы,

Филиппов

адьас

Анициферов

протоколугар
Феодосийы,

суруйбатаҕа:
Колмаков

Сосин

Леониды

киллэрбэтэҕэ, Оттон Федосеев Иваны тоҕо эрэ суруйбута. Кэнники
билбитим мин туспунан саамай куһаҕан көрдөрүүнү биэрбит кинилэр
этилэр. Миша Платонов мин курдук буолбатах, бэйэтии эппитин
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өсөһөн туран өһүлбэккэ, уон биэс киһини испииһэктэппит эбит.
Оччоҕо следователь оннук түбэлтэҕэ туттуллар угаайылаах иккис
боппуруоһун

биэрбит:

(Ити

следственнэй

практикаҕа

барыта

туттуллубут

эрдэттэн,
ньыма

өрдөөҕүттэн

эбит).

«Вопрос:

Скажите, кто же из вашего окружения может дать правдивые
показапия о вас, которым можно безусловно верить?» Миша эмиэ уон
биэс хас киһини ааттаабыт.
Миша Платоновы ыар олоҕо хадаар өһөс гына ииппит. Ол иһин
Березовскайдаах Филиппов араастаан онон-манан киирэн-тахсан
сордообуттарын

да

иһин

адьас

бэриммэтэх.

Бэйэтэ

даҕаны

билиммэтэҕим, кинилэр логикаларын угаайытыгар киирбэтэҕим
диирэ.

Силиэстийэ

протоколлара

ону

толору

дакаастыыллар.

Атырдьах ыйын 7 күнүгэр доппуруос 20 чаас 10 мүн.— 1 чаас 10 мүн.
диэри барбыт.
«Вопрос: Следствием установлено что вы, проживая в 3-м
Мальджагарском
окружавших

наслеге
вас

Орджоникидзевского

лиц

высказывали

района,

среди

антисоветские

националистические убеждения. Покажите об этом.
Ответ:

Я

заверяю

следствие,

что

я

антисоветские

националистические убеждения никогда и ни по какому вопросу не
имел и не имею. Поэтому высказывать антисоветские убеждения не
мог и не высказывал.
Вопрос: Следствие предупреждает вас, что по этому вопросу вы
будете изобличены показаниями лиц, которые лично от вас слышали
антисоветские измышления. Рекомендуем (протоколга инньэ диэн
суруллубут!) рассказывать правду.
Ответ: Я рассказываю и буду рассказывать правду.
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Вопрос: Ваше голословное запирательство не поможет вам уйти
от ответственности за совершенные преступления. Следствие
настаивает на даче правдивых показаний.
Ответ: Предупреждение следствия мне хорошо известно. Но я
давал и даю только правдивые показания.
Биэс чаас устата барбыт доппуруос итиччэ эрэ суруллубут. Ол
тухары следователь тугу гыммыта буолуой? Сэрэйэр чэпчэки: үөҕүү,
билин диэн дибдийии, куттааһын, суоһурҕаныы, маатыра, ыһыыхаһыы, ыххайыы.
Миша

билиммэтэҕиттэн

харсыларыттан
Атырдьах

ыйын

тахсыбыттар,
бүтүүтүн

следователлэр

ордук

кырыктаммыттар

саҕана

түүнү

быһа

кыйаханан,
быһыылаах.

доппуруостуур

буолбуттар. Ол курдук биир түүн 21 чаас 30 м сарсыарда 5 чаас 30 м
диэри сордообуттар. Оттон ис түрмэ режимэ: 11 чааска отбой буолара,
6 чааска туруораллара. Күнүһүн буоллаҕына силиэстийэлэнэр киһи
утуйбатын падзирателлэр кытаанахтык хонтуруоллууллара. Ол да
гыннар учуутал уолу сүрүн-кутун кыайан тоһуппатахтар. Мин
билигин бэккиһиибин ыарыһах, хатааскы Мишаҕа хантан кэлэрэй эр
санаа күүһэ?
Сахатыйбыт умнас бааһынайдарын оҕолоругар соҕотох нуучча
кылааһын аһары сөбө суоҕунан аахпытын таһынан, Платонов
Мишаны туохха буруйдуур эбиттэрий?
Политическай буруйу оҥорууга уорбалааһын 1946 сыллаахха
Бэрдьигэстээх (Горнай оройуон) сэттэ кылаастаах оскуолатыгар
үлэлии сылдьыаҕыттан саҕаламмыт.
Горнайдар

дьыалалара...

Мин

өйбөр

Саха

норуотун

историятыгар буолбут эмиэ биир драматическай түгэн тиллэн кэлэр:
Миша Платонов буруйа Горнай уолаттарын дьыалаларын кытары
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сибээстээх дуо диэн. Тоҕо ити кэмҥэ Горнай эрэ оройуонугар айдаан
таҕыста? МГБ-ны салайбыт биирдии киһиттэн тутулуктаах эбитэ дуу?
Ол кэмҥэ начальнигынан Платонов Савва Дмитриевич уонна
оперуполномоченнайынан Аманатов Ефим олорбуттар эбит.
Платонов С. Д. буочарынан Егоров Гаврил Павлович диэн Миша
бииргэ үөскээбит Бэрдьигэстээх оскуолатын учууталыттан, адьас
субу өлөөрү сылдьар киһиттэн (ол кэнниттэн сүүрбэччэ хонон баран
өлбүт), Мишаны уган биэрэр бастакы көрдөрүүнү ылан протокол
оҥорбуттар. Райсоветтар Мишаҕа олорор дьиэ биэрбэтэхтэр, онтон
абаран арыгы испит уонна доҕоругар суламмыт: аҕабын кулаак
оҥороннор мин бу былаастан үтүөнү көрбөппүн диэн. Ол ону доҕоро
хобулаан биэрбит. Билиҥҥи хараҕынан көрдөххө, Мишаҕа ханнык
даҕаны буруй суох: бастаан кини баары сирэйгэ эппит. «Ведь они
коммунисты и партийцы — шарлатаны, подхалимы и пустозвоны.
Кто своим умом, зарплатой не может прокормить себя и свою семью,
тот вступает в партию для того, чтобы получить доверие и попасть в
выгодную ответственную работу», «по принуждению подписывался
на государственные военные займы, в результате жил полуголодом»,
«в недалеком будущем воскреснет и произведения Ойупского П. А., но
только сейчас время другое». Ити кэнники икки этиитин иһин 58
ыстатыйа 10 чааһын иккис пуунун ылбыт.
1952 сыллаахха сэтинньи 13—14 күннэригэр буолбут суукка
Миша Платонов туох баарынан харса суох киирсибит: докумуоннары
холбуурга эппит, туоһулары ыҥыртарбыт. Суукка бэйэтин буруйун
кыккыраччы билиммэтэх. Ол үрдүнэн 10 сыл хаайыыга, 5 сыл
быраабын быһарга, туох баар имуществотын конфискациялыырга,
Германияны кыайыы иһин уонна Аҕа дойду сэриитин кэмигэр
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килбиэннээх

үлэтин

иһии

мэтээллэриттэн

мэлитэргэ

приговордаабыттар.
Миша кассационнай үҥсүүтүн хойутаан суруйбут — МГБ
следователлэрэ буруйа түөрэккэй диэбиттэрэ дуу, тоҕо эрэ ис түрмэҕэ
1953 сыл бэс ыйын 16 күнүгэр диэри кинини туппуттар эбит.
Миша
Бучинскай

Платонов
диэн

хаайыыга

«мин

кэнники

нууччалары

биһигиттэн

таҥнарбытым,

арахсан,

немецтэри

таҥнарбытым, поляктары таҥнарбытым» диэн киэн туттар полягы
кытары олус куодарыһар буолбута, иккиэн чифирь иһэн тахсаллара.
Хаайыы ыар атмосферата улам-улам киниэхэ куһаҕаннык дьайан,
киниттэн үөрэхтээх учуутал көрүҥүн суйдаан испитэ.

Көрөн

олордохпутуна хайдах эрэ аллара түһэн, майгыта-сигилитэ алдьанан
барбыта. Блатнойдар маатыраларын литературнайдык тупсаран олус
үчугэйдик үөхсэргэ үөрэммитэ. Сталин өлбөккө олох уларыйбатаҕа
буоллар кини өссө хайдах уларыйан иһиэ эбитин билбит суох...
Березовскайдаах соруйан хатайан кини ыстатыйатыгар иккис
пууну киллэрэннэр кини быыһанан тахсарыгар улахан мэһэйи
оҥорбуттара.

1955

сыллаахха

ССРС

Генеральнай

прокурорун

бырачыастааһыныгар 6 сылга диэри срогун, 2 сылга диэри быраабын
быһыыны

эрэ

кылгаппыттара.

Инньэ

гынан

Миша

биһиги

кэннибититтэн иккн сыл буолан баран 1956 сыллаахха эрэ
реабилитацияланан тахсыбыта.
Мин

Михаил

Николаевич

Платоновы

ити

сыл

Үөрэх

министерствотын ааныгар көрсүбүтүм.
— Совсем недавно вылупился из того учреждения,— Миша
куолутунан хайдах тахсыбытын юмордаахтык кэпсээбитэ. Эмиэ
учуутал киэбин кэппит этэ.
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Мин кинини өссө биирдэ көрбүтүм. Тоҕо эрэ Бүлүүгэ баран
учууталлаан баран төннүбүт.
— Доҕор, мин онно Миша Ивановка сырыттым,— эмиэ
көрдөөхтүк кэпсээбитэ.— Ол киһиҥ педучилище директора. Урукку
буолбатах, айа, киһи кабинетыгар тардына туттан киирэр киһитэ.
«Тоҕо остуол быыллааҕый?», «Тоҕо бу уруучука суруйбат? Аҕалыҥ
атынна!» «Дай-подай!» — бэлэм секретарь эҥин илии-атах дьон
киһибит тула, кини тугу этэрин толороору сабдыҥнаһа тураллар.
Олор ортолоругар биһиги Мишабыт олорор!
Били

столбовой

дворянка

буолбут

Пушкин

Балыксыт

оҕонньорун эмээхсинин курдук хартыынаны ойуулаан күллэрбитэ.
Ити биһиги тиһэх көрсүһүүбүт эбит. Онтон кэнники туох эрэ
үөннээҕи этээри күлүү гыммыттыы сонньуйбут Миша мөссүөнүн
көрбөтөҕүм.
Мин хаайыыга көрсүбүт ити икки кырдьаҕастаах эдэр саха
учууталларынан, кинилэр муҥура суох былаастаах МГБ органнарыгар
бэриммэтэх, сүрдэрэ тостубатах, ыарыһах, дьарамай бэйэлэригэр
холооно суох кытаанах, эрдээх быһыыларынан киэн туттуох санаам
кэлэр...
ТУЛУУР
Хаайыыга мин араас эр бэттэрин көрөттөөбүтүм. Билигин
этэллэринии экстремальнай (уһулуччулаах) усулуобуйаҕа эҥин араас
дьон эҥин араастык туттуналлара. «К» диибин, наай гыннар
өлөрүөхтэрэ»
кулуубар,

диэн

бэйэлэрии

бэйэлэрии

бөһүөлэктэрин,

дьонноругар

дэриэбинэлэрин

холуочуйа-холуочуйа

киэптэҥэлэһэр тыа уолаттара ол дойдуга сүүрбэ биэстии сыллаахтар,
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биитэр блатнойдар ортолоругар киирдэхтэринэ, сымыыттааҕар
бүтэйдик,

балыктааҕар

кэлэҕэйдик

сылдьаллара.

«Вордартан»

куттанан тэтиҥ сэбирдэҕинии илибирии түһэр саһааннаах нуучча
бэттэрэ эмиэ бааллара. Оттон түрмэ начальнигар, офицердарга,
надзирателлэргэ

ньылаҥнаһыы

хаайыылаахтар

өттүлэриттэн

барыларыттан да кэриэтэ көрсүллэрэ.
Харса суох быһыытааҕар, хоодуот буолуутааҕар эр санааланыы
— ордук үрдүкү кэрдиискэ турар быһыы-майгы хаачыстыбата. Оттон
мин

кинилэртэн

хайаларыттан

даҕаны

хаайыыга

тулуурдаах

буолууну үрдүкү кэрдиискэ туруоруом этэ.
Сахаҕа нуучча пенитенционарнай системата киириэҕиттэн
накаастааһынтан, таһыыртан, кини көммөтө, өссө ордук отуора
алдьанан киһи аатыттан ааһара чахчы суол быһыылаах. Ол даҕаны
иһин

кинини

олус

уһун

болдьохтоох

хаайыыга

туталлара.

Ыраахтааҕы кэмин саҕанааҕы саха хаайыылаахтарыттан XIX үйэҕэ
отучча сыл хаайыыга сыппыт, сааһын тухары сыылкаҕа олорон өлбүт
Манчаары ордук биллэр. Оттон XVII, XVIII үйэлэргэ кимнээх этилэр?
Оттон Советскай кэмҥэ Манчаарыттан итэҕэһэ суох хаайыыга,
сыылкаҕа сордоммут дьоы бука үгүс буолуохтара. Ити боппуруос эмиэ
кэлэр историктар чинчийиилэрин эрэйэр.
Эрэйи-муҥу, хаайыы ыардарын тулуйар дьэбир хаан сахаҕа
даҕаны баар эбит. Ону туоһулуур биир киһини кытары көрсүбүппүн
кэпсиэхпин баҕарабын.
Оконешников

Данил

Максимович

олоҕун

санаатахха,

Шекспирдиҥи тыллар бэйэлэрэ үөскүүллэр: «Нет жизни страшнее и
обиднее...»
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Сутаабыт

Чурапчыны,

өссө

итэҕэс

диэбиттии,

көскө

ыыппыттара. Көһөн тиийэн Кэбээйигэ олордохторуна, өссө үтүөтүн
оҥорон, Данилы, тулаайах уолу, сэриигэ иппиттэрэ.
1944 сыллаахха олунньу 28 күнүгэр Даниллаах роталара
Житомир уобалаһыгар баар Войница дэриэбинэ туһаайыытынан
кимэн киирбитэ. Биир хуторы ылбыттара, онтон тыаҕа киирбиттэрэ.
Тыаттан тахсалларын кытары немецтэр төбөлөрүн өндөппөт күүстээх
уоту аһаннар чугуйарга күһэйбиттэрэ. Окопаланан сытар дьоҥҥо
киэһэ

хараҥаҕа

биирдии-биирдии

тахсан

чугуйуҥ

диэн

командирдарыттан бирикээс кэлбитэ. Данил Борисов диэн нуучча
саллаатыныын биир ыараханнык бааһырбыт киһини сосуһа сылдьан
хаалан хаалбыттар уонна роталарын дьонун сүтэрэн кэбиспиттэр.
Дьэ,

итинтэн

ыла

киһи

өйдөөбөт

түһүөтэхтээҕи

алдьархайа

саҕаланар.
Икки дьоло-баата суох саллааттар 13 хонон эрэ баран, кулун
тутар 12 күнүгэр төннөн кэлэллэр. Кэлээт, военнай контрразведка
дьонугар,

илиилэрэ

кытаанаҕынан

аатырбыт

«СМЕРШ»-ка

түбэһэллэр. Военнай прокурор маннык суруйбут: «12.III.1944 года
были задержаны. Оба они были истощены до состояния бессилия и
имеют серьезные обморожения, самостоятельно передвигаться не
могут... Из-под стражи освободить и направить для излечения в
медсанбат с запрещением эвакуации на определенный срок».
Данил

кэнсээнинэн

доппуруостаабыттар:

12

«СМЕРШ»-ка
хонук

устата

доппуруос
ханна

кытаанаҕын
сырыттыгыт?

Немецтэргэ билиэн барбыккыт, военнай секрети кэпсээбиккит уонна
немецтэр эһигини разведкалыырга сорудахтаан ыыппыттар диэн.
Нэдиэлэ кэриҥэ сордууллар: кырбыыллар даҕаны, аһаппаттар
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даҕаны, үлүппүт атахтарын эмтээбэккэ атахтара сытыйан бараллар.
Инньэ гынан доппуруоска тугу эппиттэригэр илии баттаталлар.
Кулун тутар 19 күнүгэр дивизионнай врач справка оҥорор:
«Осмотром установлено, что у обоих подследственных имеются
обморожения стоп III степени с ясновыраженными демаркационными
линиями вышеголеностопных суставов. Поверхности стоп покрыты
гнойными пузырями и некротическими участками. Кожа на всех
поверхностях пораженных участков носит серый цвет, резко отечно.
Заключение... В обоих случаях необходима ампутация обоих стоп
выше голеностопных суставов».
Военнай госпитальга илдьэн Оконешников Данил икки атаҕын
быһан кэбиһэллэр, 1944 сыллаахха атырдьах ыйыгар атахтарын
оннугар икки баттыктаах киһи дойдутугар тиийэн кэлэр. Дойдутугар
ситэ сыл буола илигинэ 1945 сыллаахха от ыйын 26 күнүгэр
Якутскайдааҕы

МГБ

ис

түрмэтигэр

хаайан

баран,

иккистээн

доппуруостаан бараллар.
Күһүн алтынньы 25 күнүгэр Забайкальскай Военнай округ
трибунала Оконешников Д. М. РСФСР УК 58-1 «б» ыстатыйатынан
саамай ыар буруйга — Ийэ дойдуну таҥнарыыга буруйдаан, туох баар
баайын-дуолун тутан ылан баран, ытан өлөрөргө уурар. Биһиги
олорбут МГБ ис түрмэтигэр смертниктэр камераларыгар Данил хаһан
кэлэн ыта таһааралларын кэтэһэн ахсынньы 19 күнүгэр. диэри
олорор.
Маҥнайгы колонияҕа «фашистар» землянкаларыгар бииргэ
сытан

мин

Данилтан

хайдах,

туох

санаалаах-оноолоох,

настроениелаах өлөрөллөрүн күүппүтүн ыаһыйалаһан ыйытарым.
Онуоха кини маннык кэпсиирэ:
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— Бастаан приговор ааҕылларыгар, кырдьык, киһи сирэйэ
кытарар түгэнэ этэ. Онтон камераҕа киирэн баран киһи бастаан утаа
соччо кыһаммат курдук — бириэмэ өссө да икки ый баар дии саныыр.
Оттон срогуҥ чугаһаан истэҕин ахсын дьэ ыксыыгын, түүн утуйбат
гына ууҥ көтөр: бу киириэхтэрэ, ити киириэхтэрэ диэн күүтэҕин.
Ытар дьонноругар түүн киирэн приговордарын ааҕаллара уонна тута
ыта таһаараллара. Мин таспар баар камераттан биир саха киһитин
оннук түүн ыта таһаарбыттара. Онно киһи буруйа суохпар өлөрөн
эрэҕит диэн утарылаһан көрөөхтөөбүтүн, камераҕа үгүс буолан
киирэн саба түһэн таһаарбыттара ынырык этэ истэ сыттахха. Миэхэ
эмиэ түүн үөһэ киирэннэр ытыллар приговор уон сылынан солбуллар
диэн аахпыттара. Иккистээн төрөөбүт саҕа үөрбүтүм.
«Каторга, какая благодать!» Пастернак тыллара олус да сөп
түбэһэллэр. Өлөн иһэн тиллибит дьоҥҥо, үгүстэргэ даҕаны сөп
түбэстэхтэрэ!
Биһиги 1952 сыллаахха хаайыыга киириибитигэр Данил били
Данте суруйбут аадын алдьархайын хайыы-үйэҕэ сэттис дуу, ахсыс
дуу эргиирин баран, сэттис сылын олороро. Сэрии кэминээҕи, сэрии
кэннинээҕи хаайыы ынырык, киһи киһиэхэ сатаан кэпсээбэт ыар
усулуобуйатын барытын икки атаҕа суох саха уолчаана тулуйбут!
Киһи бэккиһиэҕэ, ол гынан киһилии, сахалыы диэм этэ, быһыытынмайгытын сүтэрбэтэх этэ. Дьэ кытаанах санаа, дьэ, улахан тулуур!
Мин санаатын түһэрбэтин ордук сөҕөрүм: Данил биир кэм
мичээрдии сылдьар, наар үчүгэй өттүн эрэ саҥарар этэ. Кини
курутуйарын-хомойорун, кини суланарын-кэлэнэрин хаһан даҕаны
истибэтэҕим. Санааргыы да сылдьарын көрбөтөҕүм. Эгэ ытыырасоҥуура диэн кэлиэ дуо? Оттон дьиҥинэн киниттэн ордук кэрэгэй
дьылҕаламмыт киһи аҕыйах буолуо — ытаатаҕына-соҥоотоҕуна
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даҕаны ким боруоктуой? Арааһы олоххо көрбүт нууччалар, хохуоллар,
белорустар кини көрбөтүгэр бэккиһээн чыпчырынан баран, бастарын
быһа илгистэн кэбиһэллэрэ. Аан бастаан Оконешников туһунан миэхэ
Кривальцевич Самуель кэпсээбитэ. Кини уопсай түрмэҕэ маҥнайгы
колонияттан кэлбитэ.
— Там, в первой колонии, жить можно.— Онтон миэхэ эргиллэн:
— В первой колонии есть один якут, без обеих ног,— диэбитэ
маҥнайгы колония национальнай уратытын быһыытынан киниэхэ
ол хараҕар быраҕыллыбыт быһыылааҕа.
Аччыктааһын баар — мин сүрэхпин аспыт суол: олорбут
олохпор уон сэттэ сыл аччыктаабытым да адьас киниэхэ үөрэммэтим.
Билигин даҕаны куттанабын урукку сэрии, сут кэмин, хаайыы
сылларын курдук аччыктааһын аны кэлиэҕэ диэн уонна кэлбэтин
туһугар таҥараттан көрдөһөбүн. Мин онон ордук Данилы хайдах
кини сэрии сылларынааҕы, ол да кэнниттэн хаайыы аһыгар
тулуйбутун бэккиһиибин.
Мин кэтээн көрүүбүнэн кини бэйэтин кытаанах волятынан
уодьуганнаан организмын чычырбас аска сөп буоларга үөрэппит:
Данил уҥуох-тирии, олус көтөх этэ. Ол эрээри бэйэтигэр сөп
хачыгырас, додо курдук бэйэтин кыанара. Икки атаҕа суох, протезтаах
(оччотооҕу протез диэн туох аанньа үһүө) икки баттыгынан сылдьар
киһи диэтэххэ бэйэтэ бэйэтин тэп курдук көрүнэрэ-харанара, кимтэн
даҕаны көмө эрэйбэт этэ.
Биһиэхэ передача кэллэҕинэ Данилга бэссэрбит. Онуоха кини
соччо ымсыырбат да үөрбэт да буолара. Кини ону хайдах эрэ үгүс
сылга лааҕырга үөрэммит аһылыгын режимин кэһэр курдук саныыр
быһыылааҕа.
—

Кимтэн да мин передача ылбаппын...
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—

Бу киһини доҕор, төлөтөөрү биэрбэппит эбээт.

—

Суох, мин инньэ дии санаан эппэппин. Мин лааҕыр аһылыгар

үөрэнэн онно сөп буолабын. Оттон эһиги миигин наар передачанан
аһаппаккыт чахчы. Лааҕыр аһылыгар этим-хааным сөп буолуохтаах.
Баччааҥҥа диэри, нууччалыы эттэххэ, «сидел на одних пайках».
Оттон лааҕыр аһа — «гарантийка» маннык буолар эбит: 450 г
килиэп, 7 г саахар, 80 г хааһы, 182 г балык ас, 21 г эт, 500 г оҕуруот
аһа, 9 г мас арыыта, 6 г бурдук. Онтон лааҕыр тойотторо,
надзирателлэр, повардар уорбуттарын кэннэ төһөтө биһиэхэ тиксэрэ
эбитэ буолла. Биһиги бараакпытыгар олорбут «Саар» диэн ааттыыр,
бадаҕа, Царев диэн араспаанньалаах олус уһун, көтөх повар нуучча эрэ
тотор быһыылааҕа. Мэлдьи киэһэ кэҕэрдэр буолара.. Кини анныгар
сытар Ганя Кузьмин ол повар кэҕэртэҕинэ сытыттан чуут хотуолуу
сыһара.
18 саастаах саха уола сэриигэ баран Советскай Союһу таҥнаран
биэрбит диэни киһи соччо-бачча итэҕэйбэт суола. Туох диэн
таҥнарыан сөбүй? Өлөр куттал билиэн бэринэргэ кими баҕарар
күһэйиэн

сөп.

Былыр-былыргыттан

ханнык

баҕарар

сэрии

билиэннэйэ суох буолбатын история кэрэһэлиир. Өлөрсүү курдук ол
эмиэ сэрии сокуонун айылгыта. Мин итиннэ Лев Разгону кытары
сөбүлэһэбин — кини маннык диир: «Как мне рассказывали эти люди
единственное существенное обвинение, которое им предъявляли не
видевшие войны следователи и прокуроры, заключалось в одном:
почему не застрелились? В закон ввели дикарское, самурайское
правило:

убить

себя,

живым

не

попасть

в

плен...

Но

это

противоестественно самой человеческой природе и не приемлемо для
здоровых, нормальных людей».
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Оконешников Данил Сталин өлөрүн кытары 1954 сыллаахха,
күһүн, балаҕан ыйын 28 күнүгэр босхоломмут, онно суруллубут: «по
неизлечимому

недугу.

Диагноз:

отсутствие

обеих

нижних

конечностей».
Онтон 1957 сыллаахха алтынньы 3 күнүгэр ССРС Верховнай
Суутун военнай коллегията маннык уурбут: «Приговор военного
трибунала Забайкальского фронта от 25 октября 1945 года и
определение военной коллегии Верховного Суда СССР от 11 декабря
1945 года в отношении Оконешникова Данила Михайловича по вновь
открывшимся обстоятельствам отменить и дело прекратить за
отсутствием состава преступления». Букатын даҕаны буруйа суох
эрэйдээҕи ытан өлөрүү суоһар кутталыгар икки ый туппуттар, тоҕус
сыл хаайыыга олордубуттар. Икки атаҕын быспыттар. Итинтэн ордук
киһини хайдах атаҕастыахха сөбүй?!
Данил хаайыыттан тахсан баран, «Жданов» колхозка көмө
бухгалтерынан үлэлээбит эбит. Ол гынан көҥүл олоххо табыллан
олороохтооботох: бука хаайыыга сордоммута оҕустаҕа буолаахтыа.
Үөхсэн уонна баттыгынан далбааттанан — күлүгээннээтэ дэтэн эмиэ
хаайыыга киирэ сылдьыбыт.
Оттон мин хаайыыга кини курдук тулуурдаах, оптимист киһини
көрсүбэтэҕим. Баҕар, кини курдук дьон бааллара да эбитэ буолуо.
Биир Семка Андрей диэн таҥнарыы иһин 25 сылы ылбыт белорус
баара. Олус холку киһи этэ. Утары сытар Афоня Федоров «Ити киһи
сарсыарда

аайы

мичээрдээбитинэн

уһуктар,

олус

да

үчүгэй

ньиэрбэлээх, үтүө да майгыннаах киһи быһыылаах» диирэ. Мин ол
киһини кытары кэпсэтэн көрбөтөҕүм, кини ис дууһатын билбэппин...
САХА ОҔОННЬОТТОРО
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Киһи төһө да сааһырдар бэйэҕиттэн аҕа саастаах дьоно —
оҕонньотторо суох хайдах эрэ тулаайахсыйар. Баҕар, ол букатын кыра
эрдэхтэн кырдьаҕас дьоҥҥо бигэнэ үөрэнэн буолуо.
Эһэм Лөгөнтөй, саҥата-иҥэтэ суоҕун иһин Хамнаабат Хара
Лөгөнтөй дэммит оҕонньор — биһиги аймах патриарх баһылыга —
дьон кэпсээнин истэрин олус да сөбүлүүрэ, хоноһо кэллэҕинэ
хайдахтаах сэргэхсийэрэй! Тастыҥ эһэм Хабырылла оҕонньор оҕо
аймахха олус бэрдэ, бэл кырдьан баран утуктуу-утуктуу биһиэхэ
олоҥхолоон

муҥнанаахтыыра.

Абаҕам

Хоту

Уйбаан

үтүөкэн

остуоруйаһыт, кэпсээнньит этэ. Кини, үгүс оҕолоох тиийиммэттүгэммэт киһи, мэлдьи үлэлээн хачыгыраан тахсара. Ол уһана, тугу
эмэни оҥоро сылдьан айаҕа хам буолбакка остуоруйалыыра. Ол иһин
биһиги, оҕолор, кини таһыттан арахсыбат этибит. Оттон саамай
таптыыр абаҕам Тараҕай Хабырылла ырыаһыт, олоҥхоһут этэ,
миигин олоҥхоҕо үөрэтиэн олус баҕарара... Мин кинилэр уус-уран
тылларын истэ улааппытым. Ол иһин бэйэм дьоммор ханыылыы
көрөн кырдьаҕас дьонтон туой үтүө кэпсээни, сайдам саҥаны, олох
муудараһын күүтэ үөрэнэн хаалбыппын.
Бастаан утаа иллэҥ сиргэ хаайыыга мунньан кэбиспит саха
оҕонньотторун көрөн баран, киһи куһаҕантан ымайар даҕаны,
үөрбүтүм. Биһиги бараакпытыгар Гуляев Григорий Спиридонович
диэн 58—10 ыстатыйа 2 ч. 25 сыл хаайыыга, 5 сыл быраабын
быһыыга түбэспит Ньурба Омоллоон нэһилиэгиттэн, Оконешников
Алексей Тимофеевич, 58—10 ыстатыйа 1 ч. 59—7 ыстатыйа 1 ч. 10
сылга хаайыыга, 5 сыл быраабын быһыыга түбэспит Нам Үөдэйиттэн
уонна Терехов Афанасий Саввич диэн Кэбээйиттэн 58 —10 ыстатыйа
2 ч. 25 сыл хаайыыга, 5 сыл быраабын быһыыга түбэспит
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оҕонньоттор олороллоро. Аймах оҕонньотторго үөрэммит буоламмыт
ити оҕонньоттору кытары ыаһахтаһан күнү барыырым.
Хаһан эмэ хаайыыттан тахсан бу маннык кинилэр тустарынан
суруйуом, дьоҥҥо кэпсиэм дии санаабытым буоллар, бука, атыннык
дьаһаныам этэ. Ону баара сарсын хайдах-туох буоларыҥ биллибэт, ол
эйигиттэн букатын да тутулуга суох усулуобуйатыгар сылдьан ол
туһунан букатын даҕаны сананыллыбат этэ. Коммунистическай
режим эстибэтэҕэ буоллар олох да суруйтарбаттара чахчы: мин
көрсүбүт оҕонньотторум олорон ааспатахтарын курдук умнууга
хаалыа этилэр.
Сээркээн Сэһэнньит саха оҕонньотторо, мин эһигини бары ис
уйулгубунан, туох баар дууһам иэйиитинэн олус да суохтуубун. Эһиги
бааргыт билиҥҥи өгдөккөй үйэҕэ өйгө-санааҕа, майгыга-сигилигэ —
бары туттунууга-дьаһаныыга хамнаабат ньыгыл хахха буоларга дылы
этэ. Эһиги суох буолбуккут аныгы үйэ үргүөрүн чыбдах тыалларыгар
аһыллан хаалбыт алаһа айаҕын, сыбаҕа суулбут балаҕан холлоҕоһун,
дьиппиэнэ сахсайбыт дьиэни санатар буоллаҕа Сахам сирэ.
Анараа дойдуга көрсүбүт сахам оҕонньотторо өйдөрүнэнүөрэхтэринэн киһиттэн оппотохторун да иһин, мин дууһам кинилэргэ
олус иэйэрэ, кинилэр баалларыттан олус тэһийэрим, кинилэр баар
буолан хаайыы да буоллар. Сэһэн Ардьакыаптыы, бэйэм сирбэр
үктэнэн турар курдук сананарым. Кэнники хаайыыттан тахсан баран
ол таба туттарбат истиҥ санаа туһунан үгүстүк тодкуйдаан көрдүм:
тугунан миигин бэйэлэригэр тардалларай ити сааһырбыт саха дьоно?
Саха киһитигэр эрэ баар аакка киирбит сытар ынаҕы туруорбат
сымнаҕас майгыларынан тардар эбиттэр дии санаатым. Дьиэлэригэруоттарыгар — көҥүл олоххо хайдахтарын мин билбэтим, оттон
хаайыыга киһи киҥэ-наара хойдор, инники дьылҕаҥ хара баламах
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буолан көстөр сиригэр кинилэр дьэ холкуларыгар түһэн, дьэ
дууһалара сырдаан, саҥалара-иҥэлэрэ дьэ ыллыктанан, биһиэхэ
санаабытыгар санаа салҕаабыттарыгар мин олус махтанабын. Саха
киһитин киэнэ өйүн муудараһа, санаатын ырааһа кыһалҕалаах
кэмнэргэ ордук тобуллара эбитэ дуу?
Мин санаабар, хаайыыга бииргэ олорбут оҕонньотторум норуот
киэнин

дьиҥнээх

төрүт

өйүн-санаатын,

быһыытын-майгытын

ыһыктыбакка тута сылдьаллара: үйэлэртэн кэлбит өй-санаа үгэһэ
мунньуллубутун туох даҕаны сатаан уларыппат, бэл хаайыы, бэл МГБ
муҥнааһына. Ол консервативнай уларыйбат өй-санаа, быһыы-майгы
барыта мунньуллан норуот атын норуоттартан уратыланар нация
психологическай склада

диэни

үөскэтэр

эбит

буоллаҕа.

Саха

оҕонньотторо ону хаайыыга да илдьэ сылдьыылара (хайдах илдьэ
сылдьыбат даҕаны буолуохтарай — ол кинилэр ис туруктара,
натуралара буолаахтаатаҕа) миигин кинилэргэ тардара — мин
кинилэртэн арахсыбакка таттарыым төрүөтэ онно сытара.
Хомойуох иһин билигин саха норуота бэйэтин национальнай
быһыытын-майгыты — психологическай быһыытын — киэбин
сүтэрдэ, таһыттан, туораттан киирии киниэхэ баһыйда. Билиҥҥи
кырдьаҕастар, мин саастыыта дьон, колхоһу, совхоһу, бэккэлээтэҕинэ
гражданскай сэриини эрэ өйдүөхтэрэ. Ону даҕаны официальнай
пропаганда кинилэри хайдах үөрэппитипэн. Ол анарааҥы өттүнээҕи
саха норуотун историята дьон өйүттэн сотулунна. Үйэлэртэн үйэлэргэ
сөҥөрдөн аҕалбыт өйбүтүн-санаабытын, үтүө быһыыбытын үөһэттэн
күүһүнэн соҥноммут өй- санаа, быһыы-майгы солбуйда. Советскай
былаас буолан бу абыранан олоробут, ыраахтааҕы былааһын саҕана
эстэр-быстар, өлөр дьылҕаламмыппыт, коммунистическай партия
аҕалыы

кыһамньытынан,
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хайдах

сатаныахпытый диэн санаалаах аныгы оҕонньоттор кэпсээннэрэ
искусственнай оҥоруу — ол анал программанан иитиллии түмүгэ.
Сахалыы национальнай наҕыл, сылык өйү-санааны, быһыынымайгыны

илдьэ

сылдьыбыт

урукку

сээркээн

сэһэнньит

кырдьаҕастары биһиги, бассабыыктыы бардам, ордуос, быһыттаҕас
майгылаах аныгы оҕонньоттор, солбуйуохпут дуо? Мин улаханнык
мунаарабын.
Гуляев Григорий Спиридонович саамай кырдьаҕаспыт, 66
саастааҕа. Ону кини сэттэ уончам диир буолара. Сырдык, арыы саһыл
хааннаах толору эттээх-сииннээх кэлбит-барбыт, эдэр эрдэҕинээҕи
сытыытын-хотуутун,

кэпсэтинньэҥин-сыстаҕаһын

адьас

хаалларбатах, аныгылыы эттэххэ, энергичнэй оҕонньор этэ. Кини
лааҕырга туох тахсарын ким хайа иннинэ истибит-билбит буолара. Ол
кэмнэЧурапчыттан туохха эрэ түбэһэн эмиэ кырдьаҕас
Красильников

Василий

Иннокентьевич

—

Кыймаҥ

киһи

Баһылай

маҥнайгы колонияҕа киирэ сылдьыбыта. Адьас көҥүлгэ сэбиэттээн
сылдьарын үгэнин курдук мэлдьитин иллэҥэ суох туох эрэ кумааҕы
— дьыала-куолу тутуурдаах тиэтэйии бөҕөнөн колония устун кэлэрэбарара. Инньэ гынан өр олорботоҕо, быыһанан тахсыбыта. Икки улуус
эр бэттэрэ, ала-чуо сытыы-хотуу дьон, бэйэ бэйэлэрин бэккэ
сонурҕаан көрсөн кэбиһэллэрэ: Гуляев миигиттэн «Ити хайаларай?»
диэн ыйыппытын өйдүүбүн. Оо, арай үөрэхтээхтэрэ эбитэ буоллун?
Билиҥҥи көҥүл кэмҥэ олорбуттара эбитэ буоллун?
Григорий Спиридоновичка үөрэх диэн суоҕа. Ол гынан баран
колхозка оҕуруот биригэдьиирэ эбит. Онно кини хайдах үлэлээбитин
билбэтим, оттон кэтэх хаһаайыстыба баар аҕай киһитэ эбит. Мин хайа
да

хаайыылаахха

конфискациялыырга

хаайыллыан
бэлэмнээн
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көрбөтөҕүм. 1949 сыл, кини имуществотын ханна эмэ гынан кэбиһиэ
диэн эрдэттэн МГБ ыар баппаҕайын уурбут эбит — испииһэк
оҥорбут. Онтон көрдөххө 9 ынах, биир сылгы, биир бараан сүөһүлээх,
сберкассаҕа 8 тыһ.

харчылаах,

саһыл,

тииҥ истээх сонноох,

саҕынньахтаах, көстүүмнээх, саалардаах — биллэн турар, билиҥҥи
ыалларга хайа да өттүнэн баайынан-дуолунан тиийбэтэҕин иһин,
өйдөөн көрүҥ, ити сэрии кэнниттэн дьон олоҕо көнө илик кэмэ этэ
эбээт!! Григорий Спиридонович миэхэ кистээн сибигинэйэн кэпсиир
буолара:
—

Тута

кэлэллэригэр

былдьыахтара

диэн

кистээммин

олоппоско 16 тыһыынча харчыны уурбуппун эмээхсиним саба олорон
кэбиспитэ.

Хата

ньэҥньийэллэригэр

кинини

туруорбатахтара.

Тукаам, мин сэбиэскэй былааһы хаһан кыайаары утары охсуһуом дуо?
Миигин

наһаа

байар

диэн

ордук

санаан,

дьон

эккирэтэн

хаайтарбыттара,— диэн.
Даа, чахчы ол оруннаах быһыылааҕа. Байбатаҕына, үчүгэйдик,
байылыаттык

олорботоҕуна

табыллыбат,

айылҕаттан

оннук

айыллыбыт киһини мин көрбүтүм. Билигин саныыбын ээ: бу бүгүҥҥү
дьону байыҥ, үчүгэйдик олоруҥ, араас предпринимательствонан
дьарыктаныҥ, өйгүтүн үлэлэтиҥ диир аһаҕас үтүө кэмнэргэ олорбут
буоллун

даа,

баайы,

капиталы

мунньууга,

эргиэҥҥэ

дьону

үтүгүннэрэн, батыһыннаран норуотугар улахан даҕаны туһаны
оҥоруо этэ.
—

Аҕам Ньурбаҕа, Омоллоон нэһилиэгэр кинээс буола сылдьыбыт.

Кини өлөрүн чугаһыгар сүүрбэччэ сүөһүлээҕэ. Кини Бодойбоҕо бараркэлэр адьынаттааҕа, онно эргинэр этэ.
Биллэн турар, силиэстийэ докумуонугар «отец — крупный
феодал, сын крупного феодала» диэн киирбит. Аҕатыттан арахсан
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баран кэргэнэ уонча сүөһүлээх, бэйэтэ 5 сүөһүлээх, бурдук үүннэрэн,
киһилии олорон барбыт. Ол эрээри советскай былаас хараҕар түөрт
үлэһити

туппут

эрдэлээбит

предприниматель

кулаак

диэн

ааттаммыт: 1929 сыллаахха Гуляев 52 сүөһүлэммит — 12 ынах, 5 ат, 2
оҕус, 12 биэ. Сылга 4—5 га сиригэр бурдук ыһар буолбут, биир ат
тардар миэлиҥсэлэммит,
— Кулаак оҥорон миэлиҥсэбин тутан ылбыттара. Сүөһүлэрбин
икки сыл иһигэр нолуогунан эспиттэрэ.
Григорий Спиридоновичка кэнники куолаһын биэрбиттэрэ.
1937 сыллаахха колхозка киирбит. «Мин өссө төгүл сэбиэскэй
былааска өһүм суох диэн этэбин. Миигин сэбиэскэй былааска өстөөх
диэн этэр дьоннор олох сымыйанан көрдөрөллөр» диэн ханнык да
буруйу билиммэтэх. Ол да буоллар син биир хаайыыга уурбуттар.
Буруйа диэн туоһу дьон көрдөрүүлэринэн маннык эбит: —
Ыраахтааҕы былааһын саҕана 2 солкуобай 50 харчы нолуок баара.
Оттон билигин туох баарбытын Сэбиэскэй былаас супту оборор уонна
урукку былааһы батталлаах этэ диэн холуннараллар.
—

Билигин колхоз сүөһүтэ — кыһыл көмүс. Биир сүөһү өллөҕүнэ

правительствоҕа сүгэлэммит тэҥэ.
—

Биһиги сүөһүбүт буолбатах, правительство бас билэр сүөһүтэ.

Кини киһитээҕэр сүөһүгэ ордук кыһанар.
—

Сыл

аайы

түһээн

салгытта.

Быйыл

нолуок

улаатта,

колхозтаахтар маны төлүүр кыахтара суох. Колхозтаахтары биир
ынахтара эстиэр диэри сүүрдээн сиэхтэрэ.
—

Демократическай быыбар дииллэр да салайааччылар эрэ

этиилэринэн быыбар барар.
—

Колхозтаахтар эһиннилэр, хоргуйан өлөллөрө буолла.
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—

Сэбиэскэй правительство баһылыктара сотору аан дойдуну

баһылыктаары сылдьаллар.
—

Америка уонна Советскай Союз икки ардыгар сыһыан куһаҕан.

Америка сэриинэн түһүө. Ити барыта Советскай Союз Америка иэһин
биэрбэтэҕиттэн.
Дьону кытары кэпсэтэригэр Гуляев ити курдук тылласта
диэбиттэр туоһулар. Сэрии, кураан кэмнэрин ааспыт, тыыннаах
хаалбыт Ньурба дьоно, Саха сирин бары даҕаны оройуонун
олохтоохторо,

итинник

этиилэр

төһө

сымыйаларын,

кырдьыктаахтарын толкуйдаан көрүҥ.
Мин санаабар, дьиҥин ылан көрдөххө, биһиги олохпутугар
коммунистическай режим киллэрбит ким даҕаны чорбойон байыа
суохтаах, бары бииргэ тэҥ буолуохтаахпыт диэн принцип ити
дьыалаҕа бастакы суолтаны ылбыт быһыылаах. Туоһулар Гуляевы
өссө «Күн бүгүҥҥэ диэри хамначчыттаах олорор», «Колхозтаах аатын
сүгэ сылдьан бэйэтин туһатыгар үлэлиир», «Сыл аайы Алдаҥҥа баран
сүөһүтүн рынокка атыылаан, манна суох, наадалаах таһаҕаһы аҕалан
спекуляциялыыр», «Бэйэтин маҥан атын уоран сиэбитэ», «80
биэрэстэлээх

сиргэ

икки

атын

кистээн

турар»

эҥин

диэн

буруйдууллар эбит. Быһата, дьонтон ордук тутуммут, атыннык
дьаһаммыт.
Бу хойутаан дуу, эрдэлээн дуу төрөөбүт предприниматель кини
айылгытын

утарар

системаны

сөбүлээбэтэ

чуолкай.

Ол

ону

бассабыыктыы 25 сыл хаайыынан көннөрүү — олус холуон, олус
кытаанах дьаһал.
Григорий Спиридонович атын кэмҥэ төрөөн үөрэх ылбыта
буоллар, мин этиэм этэ, биһиги соччо билбэт эйгэбитигэр норуот
чэгиэн энергиятын, дьолго-баакка талаһар күүһүн илдьэ сылдьар
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чахчы саха биир чаҕылкай киһитэ тахсара хаалбыт быһыылааҕа. Кини
миэхэ этэрэ:
—

Мин сааһым-үйэм тухары байар иһин охсуспутум — харчы иннэ

диэн. Уонна бу кырдьар сааспар, өлөр үйэбэр хайдах харчыны, үбү
оҥорору баһылаатым диэн киэн тутта этиэхпин баҕарабын.
Атын киһиттэн мин итинник тыллары истэ иликпин.
—

Хаайыыттан таһаараллара буоллар билигин даҕаны харчыны

баҕас оҥоруллуо этэ.
—

Ол хайдах? — диибин мин бэккиһээн.
Кырдьаҕас киһи улахан деловой кистэлэҥин аһан эрэр курдук

миэхэ кулгаахпар сибигинэйбитэ:
—

Өрүс үөһэ тахсан дьиэ оҥоруом уонна уһааран киллэрэн

Дьокуускайга атыылыам этэ. Куорат улаатар, дьиэтэ-уота суох дьон
үгүстэр. Итиннэ киһи харчыны адьас оҥорор дьыалата.
Мин, баҕар, кини этиитин итэҕэйиэм суоҕа этэ, тылынан
чабыланааччылар аҕыйаҕа суохтара. Ордук бэккиһээбитим Гуляев
оҕонньор маҥнайгы да колонияҕа кытта кырдьыбыт кыдьыга
батарбатаҕа — ол баар туоһута.
Колонияҕа чифирь иһии диэн эмиэ арыгы курдук адьынат
тарҕаммыт этэ. Кини арыгыны солбуйара. Көҥүлтэн («воляттан»)
плита

чэй

атыылаһан

киллэрэн,

оһумуойдаан,

үллэрэн

биир

куруускаҕа оһумуой чэйи (50 г) барытын куталлара. Оччоҕуна хапхара, хоп-хойуу буолара. Истэххэ киһини итирдэр наркотик курдук
дьайара. Табаҕа нууччатын оҕонньоро Соколов (кини туһунап
кэнники ахтыаҕым) хаайан иһэрдэн, биир түүн сүрэҕим айахпынан
тахсаары гынан утуйбакка аһарбыттаахпын. Мэнээк киһи испэт,
үөрэммит дьон, блатнойдар, иһэр астара эбит этэ. Чифиргэ туттуллар
чэй атыыта маҥнайгы колонияҕа эмиэ билиҥҥи наркотик атыытын
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курдук сири түгэҕинэн, кистэлэҥинэн барара. Арай, биллэн турар,
масштабынан эрэ кыра эбитэ буолуо. Көҥүлгэ чэй маҕаһыын аайы
дэлэй

этэ.

Ону

конвойа

суох

хаайыылаахтарынан

атыылаһыннараллара. Онуоха харабыл надзирателлэр көрбөтөхбилбэтэх буолуулара наада этэ. Чэй киирэн үптээх-астаах, онон
дьарыктанар киһи илиитигэр түбэһэрэ. Кини бысталаан, хас эмэ бүк
сыанаҕа чифиристэргэ атыылыыра. Ити хас ситим аайы төлөбүрдээх
буолара. Надзирателлэри атыылаһыахха наада этэ. Чэ, быһата,
наркотиктары атыылааһын, тарҕатыы боростуой схемата диэххэ сөп.
Ити

атыыга-тутууга,

Гуляев

кырата

суох

оруоллаах

быһыылааҕа: чэйи кини харчытыгар атыылаһаллара, надзирателлэр
киниттэн харчы иэс диэн ааттаан ылаллара. Кини оннооҕор онно,
хаайыыга, харчыны оҥоро сытара.
Г. С. Гуляев биһиги кэннибититтэн күһүн РСФСР Верховнай
Суутун Президиумун уурааҕынан хаайыытын болдьоҕо биэс сылга
диэри кылгатыллыбыт, ол эрээри 1954 сыл атырдьах ыйыгар
доруобуйатынан босхоломмут.
Гуляев бэйэтин наадатын нууччалыы иҥнибэккэ кэпсэтэр
буоллаҕына,

Терехов

Афанасий

Саввич

нууччалыы

букатын

билээхтээбэт этэ. Инньэ гынан мэлдьитин куттаммыт-куудьуммут
курдук сылдьаахтыыр дьүдьэх саха оҕонньорун мин өйдүүбүн.
Кинини Кузьмин Ганя «Бу түүлүн кэпсээн түбэспит оҕонньор» диэн
бастаан миэхэ билиһиннэрбитэ.
Терехов Охонооһой Гуляевтыын саастыы этилэр. Кини эмиэ
баай төрүттээх эбит: «дед крупный зажиточный князь». Ол эрээри
аҕата эһэтин баайын ыһан-тоҕон матайдаан, тугу даҕаны ордорботох,
онон Охонооһойго туох да тиксибэтэх. Ол иһин эбитэ дуу Гуляев
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курдук МГБ-лар үбүгэр-аһыгар хааччах оҥорботохтор, тугу даҕаны
ньэҥньийэр кэмнэригэр былдьаабатахтар.
Охонооһой Терехов МГБ органнарынан туората көрүллүбүтэ
диэн манныктан эбит:
1922

сыллаахха

гражданскай

сэрии

кэмигэр

Кэбээйигэ

тэриллибит Сметанин атамаан баандатыгар мобилизацияламмыт.
(Атамаан дииллэр эбит да туох киһи эбитэй? Бандьыыт диибит да
туох иһин охсуспуттара эбитэй? Итилэри билигин чуолкайдыахха сөп
этэ. Уруккулуу саба быраҕан, үрдүттэн, биир дьаралыгы сыһыарбакка,
ис дьиҥин билэргэ уолдьастаҕа — архивтар аһылыннылар.)
Туоһу кэпсээнинэн Охонооһой Терехов бандьыыттары кытары
сэриилээн Бүлүү куоратын кыайан ылбакка гынан баран, хата, көмүс
курдаах эргиллибит. Оттон бэйэтин кэпсээнинэн сэрииттэн күрээн,
илдьи таһыллан дьиэтин булбут.
Көмүс курдаах, таһыллыбыт бандьыыт саллаатыгар 1950
сыллаахха, ону барытын аахсаннар, 25 сылы биэрбиттэр.
Охонооһой доппуруоһа маннык:
—

Сэрии кэмигэр колхоз үлэтиттэн тоҕо аккаастаммыккыный?

—

Сөтөл буолан, справкалаахпын.

—

Атын колхозтаахтары үлэлээбэккэ түмэр эбиккин.

—

Суох, сымыйа.

—

Биирдэ

куонньугунан

үлэлиэм

кэриэтин

ытынан

өлүөм

диэбиккин.
—

Атын үлэни көрдөөбүтүм.

—

Немецтэр

бириэмэннэй

кыайыыларын

саҕана

колхозтаахтарга туох диир этиҥий?
—

Санаабын кэпсээбэтэҕим.

—

Туох диэн саныыргыный?
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эн

—

Тугу да санаабат этим.

—

Оччоҕо ким да кыайара эйиэхэ син биир этэ дуо?

—

Соннук.

—

Тоҕо ити курдук толкуйдуур этиҥий?

—

Мин хара үлэ киһитинэбин уонна хара үлэнэн дьарыктанабын.

Оттон политика боппуруоһунан интэриэһиргээбэт этим.
Охонооһой Терехов буруйа онон эрэ бүппэтэх. От үлэтигэр
сылдьан 1948 сыллаахха ыраахтааҕы былааһын саҕана үчүгэйдик,
тоттук, көҥүллүк олорбуппут, бары барыта дэлэй этэ, Советскай
былаас буолтун кэннэ дьон олус дьадайда, дьону колхоһунан
алдьаттылар, колхозка үлэлээн туох да доходу ылбаппыт, колхоһунан
сирэйдээн оройуон салалтата көлөһүммүтүн сиир, биһиэхэ кинилэр
тобохторо тиксэр диэбит. Сэрии кэмигэр Америка абыраабыта, кини
кэнсиэрбэтэ суоҕа эбитэ буоллар, иһитэ суох буолуо эбиппит диэбит.
Түһээтэҕинэ буоллаҕына, Америка сэриилээн Саха сирин ылбыт,
кырдьаҕас саллаат эдэрин эргитэн өссө Америка армиятыгар киирэн
(киниэхэ наадыйыахтара эбитэ дуу?) ханна эрэ сэриилэһэ бараары
сылдьар үһү. Түүлгэ оннооҕор көтөҕүн, оннооҕор өлбүккүн көрөҕүн —
суох, коммунистическай режимҥэ түүлү көрүү улахан буруй. Кэпсиэ
суох баара. Ол эрээри үлэҕэ сылдьан дьону кытта оччоҕо тугу
кэпсэтэҕин?
Охонооһой оҕонньор дьолго Сталин өлөн, эмиэ дьолго диэххэ
дуу (барыта хайдах эрэ саха киһи көннөрү толкуйугар сатамньыта
суох да буоллар), доруобуйата куһаҕан буолан, 1954 сыллаахха күһүн
хаайыыттан босхоломмут.
Нам киһитэ Оконешников Алексей Тимофеевич Советскай
былаас өстөөҕү көрдүүр үлэтэ-хамнаһа сытыырхайбыт кэмигэр, 1950
сыллаахха, эмиэ Терехов хаайылларын саҕана олордуллубут. Буруйа
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диэн Семенов атамаан (эмиэ атамаан, хантан хаһан сахаларга
сыстыбыт тыл эбитэй?) баандатыгар уон хонукка ат көрбүт, эмиэ
кулаак оҥоро сылдьыбыттар. Эмиэ урукку ыраахтааҕы былааһын
саҕа- нааҕы олоҕу хайҕаабыт: сахалар оччотооҕуга үчүгэйдик
олорбуттара, урут улуус кулубата Рыкунов соҕотоҕун ыһыах ыһара,
Хомустаах, Үөдэй дьонун баҕалара ханыар диэри аһатара. Оттон
билигин «Жданов» колхозтан кэлбит 20 киһини кыайан аһаппаппыт.
Ороһооспоҕо атын дойдулар үлэлээбэттэр, оттон биһиэхэ сынньалаҥ
биэрбэттэр.

Биһиги

таҥараны

итэҕэйбэт

буоламмыт

үүнүүнү

ылбаппыт, атын дойдуларга таҥараны итэҕэйэр буолан ылаллар.
1949 сыллаахха Сталин 70 сааһын туолуутугар, үбүлүөйүгэр, «кини
суоҕа буоллар ордук көҥүллүк олоруо этибит, үөрүүлээх мунньах
ыыппат да сөп этэ» диэбит. Ойуунускай, Аммосов туох да буруйа суох
дьоннор, кырдьыгы этэллэрин иһин хаайыллыбыттара диэбит. Үгүс
өттүгэр ыһыахтарга, холуочуйан баран.
Алексей Тимофеевич иннинэ кини быраатын Василийы эмиэ
тылга иҥиннэрэн, 25 сылга түбэһиннэрбиттэр эбит. «Мин быраатым
саха норуотугар туох даҕаны куһаҕаны оҥорботоҕо, хата кини
үчүгэйи эрэ оҥорор санаалаах этэ» диэбитэ эмиэ буруй буолан
эбиллибит.
Туберкулез ыарыылаах, сүрэҕинэн мөлтөх Алексей Тимофеевич
эмиэ атын оҕонньоттор курдук доруобуйата мөлтөҕүнэн, 1954
сыллаахха босхоломмута уонна кэнники реабилитацияламмыта.
Маҥнайгы

колонияҕа

көрсүбүт

көрсүө,

сэмэй,

киһилии

быһыылаах, бэйэлэрин национальнай характердарын ыһыктыбакка
тута сылдьар саха оҕонньотторугар көрдөөх-нардаах, хаайыыга
даҕаны онтукатын илдьэ сылдьар, эмиэ кинилэр кэмнэринээҕи
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киһини холбуу тутуохпун баҕарабын. Ол кини эмиэ саха сирин киһитэ
Табаҕа олохтоох нууччата Соколов Михаил Федорович.
Бэрт кыра үөрэх дуомнаах буоллаҕа — колхозка трактористар
учетчиктара, гражданскай сэрии, Колчагы утары охсуһуу, Сталинград
уонна Ленинград аннынааҕы кыргыһыылар кыттыылаахтара, орден,
мэтээл бөҕөлөөх киһи 1948 сыллаахха эмиэ Советскай былааһы утары
агитация ыытта диэн 7 сыл хаайыыга, 3 сыл быраабын быһыыга
ууруллан, маҥнайгы колонияҕа олоро сылдьыбыта. (Өтөрүнэн
буолбатах суол — 10 сыл оннугар 7 сылы ылыы диэн, сэриигэ
кыттыбыта көмөлөстөҕө.)
Советскай былааһы этин-хаанын, тыынын толук ууран мэлдьи
көмүскэспит киһини тоҕо олордор буоллахтарай диэн мин Михаил
Федоровичтан ол туһунан ыйытар этим. Кини сахалыы, нууччалыы
дэгиттэр үчүгэйдик саҥарар, сахалары кытары аалса, кэпсэтэ кыра
эрдэҕиттэн үөрэммит буолан, биһиэхэ сыһыана олус бэрт этэ. Михаил
Федорович тугу саныырын кистээбэт, саха оҕонньотторун курдук
сибигинэйэн муннукка-ханныкка эппэт этэ. Онтуката киниэхэ хайдах
эрэ чэпчэкитик, оонньуу-күлүү курдук тахсара, ким даҕаны дьиҥнээх
санаатын этэр диэн итэҕэйбэттик. Көҥүлгэ буоллаҕына онтуката
ордук бырааһынньыктарга истэҕинэ-аһаатаҕына хойдор эбит.
«Мы проливали кровь на войне, нам ордена не давали. А он
сидел в тылу, пил нашу кровь и получал ордена». Ити улуу
сирдьиппит туһунан.
«Мы воевали с немцами, били друг друга, а за что? Он
крестьянин, я крестьянин, он рабочий и я рабочий. Зря мы убивали
друг друга».
«Во время войны все было от американцев. А сейчас — нет».
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Итини
таһаартаабыт.

сэрииттэн
Оттон

кэлбит

кэмигэр

куһаҕаннык

истэҕинэ-аһаатаҕына

олорорун

туһунан,

колхоһу

сөбүлээбэтин туһунан, олору баҕас ис сүрэҕиттэн дьиҥнээхтик
этитэлээбит:
«Я — колхозник, меня в армии называли колхозником — серп и
молот, то есть «смерть и голод». «Что за жизнь? Работаем, работаем и
все на дядю, а сами сидим голодными», «Законы издают такие же
дураки, как и вы» (нолуогу хомуйааччыга). Оттоп партийнай
секретарын «все этим толстопузым отдаем, а самому даже тряпку не
заведешь». Сталин туһунан: «не люблю его за то, что у народа пьет
кровь». Өссө, бука, ол баҕас итирэн баран буолаахтыа, «Бей
большевиков, спасай Россию!» «В Германии есть все, потому, что
страна индивидуальная, у нас нет ничего, потому, что у нас
коллективизированная».
Сэрииттэн кэлэн баран ити саҥарбыт саҥата барыта тиһиллэн,
1948 сыллаахха Соколов «в селе Табага занимался злостной
антисоветской агитацией» диэн буолбут.
Михаил Федорович миэхэ олус үчүгэйдик сыһыаннаһара, биирдэ
маанылаан чифирь диэн астарын иһэрдэн өлөрө сыһан турар. Биһиги
үөрэн-көтөн «Раступись, богачи, беднота гуляет» диэн ырыалаах иһэн
бараммыт, ол «беднота» чуут атаҕын тэҥнии сыспыта. Арай
интернакка олорон олус аччыктаан мэлдьи ас көрдүүр иһи
албыннаары наһаа үгүс ууну истэххэ итинник киһи мэйиитэ эргийэн
мэй-тэй барар буолуллара.
Дьиҥнээх олоҕу албынныырга холонуу — аччыктааһыны уунан,
көҥүлү наркотигынан солбуйуу табыллыбат эбит этэ.
Михаил

Федорович

эмиэ

Сталин

өлбүтүн

кэнниттэн

босхоломмута, реабилитацияламмыта.
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Хаайыыга

билсибит

оҕонньотторум

бары

биир

уопсай

өрүттээхтэрэ, ол, бадаҕа, кинилэр консерватизмнара этэ — уруккуну
ыһыктыахтарын баҕарбаттара, уруккуларын ыһыктан биэрбэтэхтэрэ
— норуот Советскай былаас буолуор диэри илдьэ кэлбит быһыытынмайгытын илдьэ сылдьаллара. Ол — үчүгэй, баай-тот олоххо
тардыһыылара; баай байар диэн куһаҕан, баай киһини киһи
көлөһүннээһиниттэн тахсар, бары тэҥ буолуохтааххыт, урукку
ыраахтааҕы саҕанааҕы олох куһаҕан этэ, билигин дьэ үтүө олоххо
кэллигит, көҥүлү, тэҥи туттугут диэни итэҕэйбэт буолуулара. Ол —
колхоз диэн сымыйа, албын, дьон-норуот наһаа дьадайда диэһиннэрэ.
Ол — атын дойдуларга олох маннык буолбатах, буолуо суохтаах диэн
сэрэйиилэрэ. Ол — былаас бары моһоллорун утары баран, байа-тайа,
үчүгэйдик олоро сатааһыннара, байылыат олоххо дьулуһуулара.
Итиниэхэ барытыгар норуот норуот буолан кэлбит боростуой
муудараһа, нууччалыы эттэххэ «здравый смысл» баара. Кини
искусственнайдык

оҥоһуллубут

ханнык

даҕаны

киитэрэй

теориятааҕар ордук күүстээх итэҕэтиилээҕэ. Миигин ол бэйэтигэр
тардара.
Мин бииргэ олорбут оҕонньотторум — коммунистическай
режим «кулаактар», баайдар, феодаллар ыамалара диэн эрдэттэн
дьаралык баайбыт, коммунистар оонньуур оҥостубут — опыт оҥоро
сатыыр олохторун историческай аренатыттан үтүрүллүөхтээх дьон.
Ол гынан баран кинилэр этилэр эбээт дьиҥнээх норуот диэн. Олору
үүрэн баран, кинилэрэ, норуота суох, хайдах коммунистар саҥа олоҕу
тутуохтара эбитэй? Ол гынан баран, суох, большевиктар тугу даҕаны
кэрэйбэтэхтэрэ: гуляевтар, тереховтар, оконешниковтар, соколовтар
курдук эргэлии толкуйдаах дьону физически суох гынан баран,
саҥалыы санаалаах саҥа дьон боруодатын иитэн-үөрэтэн таһаарар
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марксистскай-ленинскэй

теоретическай

төрүттээх

«научнай»

программалаахтара уонна онтукаларын 70-тан тахса сыл устата
ханнык даҕаны сиэртибэни кэрэйбэккэ өсөһөн туран, олоххо киллэрэ
сатаабыттара.
1917 сыллаахха большевиктар былааһы ылыахтарыттан, киһи
аймах айылгытыгар адьас утары — киһи төрөппүтэ дьадаҥы
буоларынан киэн туттар, онон өттөйөр өйү-санааны иҥэрбиттэрэ:
дьадаҥы тиийиммэт-түгэммэт олохтоох киһиттэн төрөөһүн туох эрэ
үтүө, өҥө буолбута.. Баай, кыанар киһиттэн төрөөһүн, эн аҕаҥ-ийэҥ
олоххо ситиһиилэрэ буруй-сэмэ, туора быһыы буолбута. Итини
үчүгэйдик тириэрдэ өйдөөн көрүөҕүҥ эрэ: ханнык киһи куһаҕаннык,
дьадаҥытык олоруон сөбүй, тиийбэт-түгэммэт олохтонуой? Оннук
киһи олоҕор-дьаһаҕар, өй-санаа, олох олорор энергия чааһынан
хайдах буолуохтааҕый? Киниттэн ханнык гены утумнуохха сөбүй?
Мин аҕам куһаҕан, мөлтөх, дьадаҥы, сатаан олорботох, үлэһитэ суох
диэн, онон киэн туттуу киһи сиэриттэн-майгытыттан тосту толоос,
туора буолбатах дуо? Үтүө айылаах буоллар, төрөппүттэрбит олоххо
ситиһиилэринэн,
энергияларынан,

кинилэр
биһиэхэ

бэлэмнээн

өйдөрүнэн-санааларынан,
хаалларбыт

стартовай

балаһыанньаларынан саҥа олоҕу саҕалаары гынан эрэр эдэр дьон
киэн туттуохтаах, ытыгылыах тустаах этибит. Бары цивилизованнай
дойдуларга инньэ гыналлар. Ити киһи аймах прогреһын төрдө —
тыһыынчанан сылларынан бэрэбиэркэлэммит историческай опыт
буолар. Ол ону Советскай былаас диэн ааттаммыт коммунистическай
режим лэп курдук быһа баттаан ылан, 1917 сыллаахха киэр илгибитэ.
Кулаак диэн сыыл-мыыл буолбут норуот араҥатын биир
чааһын эмиэ урукку атыыһыттар, предпринимателлэр, буржуазнай
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диэн аатырар интеллигенция курдук историческай наука аныгылыы
хараҕынан көрөн үөрэтиэн наада.
Исторпя хааман иһэр естественнэй сайдыытын толоостук
токурутан, марксистскай-ленинскэй теорияҕа айыллыбыт колхозтар
бааһынай аймах саамай үлэһит, опыттаах, сүрэхтээх-бэлэстээх чааһын
суох гынаннар алдьархайы оҥорбуттара. Кинилэри кытары норуот
баайдык-тоттук олорор историческай опыта, генетическэй энергията
сүппүтэ — норуот сиһэ кэрдиллибитэ, тоноҕоһо тостубута. Ол иһин
билигин улахан кутталга киирдэ. Ити аҥардас саха норуотугар эрэ
буолбатаҕа, оннооҕор улуу нуучча норуотугар дьиксиннэриилээх
балаһыанньаны

үөскэттэ.

Билиҥҥи

нуучча

улуу

өйдөөхтөрө

Солженицын, Астафьев ол туһунан куруутун этэллэр.
(Коммунистыы

санааларын

ыһыктыбакка

илдьэ

сылдьар

ааҕааччыларым миигин, баҕар, баай, бандьыыт төрүттээх буолуо
диэн уорбалыахтарын сөп. Ол гынан баран мин төрдүм букатын
ыраахха диэри баай, феодал буолбатах. Аймахтарбыттан Советскай
былаас иһин охсуспут киһи үгүс. Үрүҥ бандьыыттарынан ааттанар
дьоҥҥо биир да киһи холбоспотоҕо. МГБ киһитэ Березовскай мин
дьоммун бэккэ хасыһан бэрэбиэркэлээн баран «Тоҕо туох даҕаны
киһи тутуһара суоҕай?» диэн бэйэбэр хомойбуттуу этэн турардаах.)
ДЕЗЕРТИРДЭР
Саха

сиригэр

сэрии

саҕана,

кини

кэнниттэн

даҕаны

коммунистическай режими утарыы баара дуо?
Итинник ыйытыыга билигин икки аҥы нөҥүө түһүүлээх
харданы истиэххэ сөп. Бастакыта — чекистэр киэннэрэ: Саха сиригэр
сэрии кэмигэр сүүрбэттэн тахса араас тэрилтэлэр бааллара, кинилэр
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Советскай былааһы утары охсуспуттара диэн. Ону чекистэр булугас,
сытыы өйдөрүнэн арыйан суох гыммыттара. Иккиһэ — аныгы
демократическай бэчээккэ тахсар ыстатыйалар автордарын санаата:
чекистэр

этиилэрэ

сымыйа,

Саха

сиригэр

ханнык

даҕаны

тэриллиилээх өрө туруу суоҕа диэн. Чекистэр бэйэлэрин үтүөлэринөҥөлөрүн үрдэтэн кыракый даҕаны дьыаланы үлүннэрэн, Советскай
былааһы утары туруу курдук көрөн дьону дьакыйбыттара диэн.
Мин санаам хайаларыттан даҕаны атын. Саха норуотун хорсунхоодуот санаалаах, ону-маны өйдүүр дьоно хаста даҕаны төхтүрүйэн
ыытыллыбыт репрессияларга ылҕанан, эдэр-сэнэх өттө сэриигэ
хомуллан, оҕо, дьахтар, оҕонньоттор хааланнар олоҕун булбут
коммунистическай режими утарсар сэниэтэ суоҕа, саха норуотун
өттүттэн ханнык даҕаны тэриллиилээх охсуһуу буолбатаҕа. «СОЯН»
(«Союз освобождения якутского народа»), «Львов дьыалата», «Дуянов
дьыалата» диэн сымыйа күүркэтии, үлүннэрии эрэ этилэр.
Оттон Саха сиригэр кэлии дьон, ордук Саха сиригэр олохтообут
сүүстэн тахса Гулаг систематын лааҕырдарыгар күүс өттүнэн
аҕалыллыбыт дьоннор өттүлэриттэн, сталинскай системаны утары
бырачыастааһын тахсыбыта чуолкай быһыылаах. Ол ону билигин
аһыллыбыт КГБ архивын докумуоннара көрдөрөллөр.
Халыма өрүс төрдүгэр олохтообут Амбарчик хаайыылаахтарын
бырачыастарыттан

саҕалаан,

сэрии

кэмигэр

хаста

даҕаны

лааҕырдарга өрө туруулар буолуталаан баран хам баттаммыттара.
Олортон ордук биллэллэрэ манныктар.
1941
«Евканджа»

сыллаахха
«Светлай»,

Ааллаах-Үүн
«Сунча»,

приискаларыгар

«Тюлькан»

«Золотой»,

диэннэргэ

үлэһит

илиилэрэ сүнньүнэн Ыныкчаан уонна Хаандыга хаайыылаахтара
этилэр.
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Ити сыл ахсынньы ыйга «Евканджа» уонна «Сунча» диэн
приискаларга биэс киһилээх Пунтус уонна аҕыс киһилээх Орлов
баандалара үөскээбиттэр. 1942 сыллаахха бэс ыйыгар икки группа
холбоһон Орлов В. Н. салайбыт. Бэс ыйын 14 күнүгэр «Евканджа»
приисканы ылбыттар. Бэс ыйын 19 кунүгэр «Светлай» приисканы
ылбыттар.

Ол

гынан

баран

тойонноро

Орлов

арыгылыы

сырыттаҕына, прииск рабочайдара өлөрөн кэбиспиттэр. Баанда атын
кыттыылаахтара «Тюлькан» приискаттан тиийэн «Золотой» диэн
приисканы халаан баран күрээн иһэн 1942 сыл балаҕан ыйыгар
тутуллубуттар. Бу дьыалаҕа 5 киһи ытыллыбыт. КГБ этиитинэн (ол
төһө кырдьыга эбитэ буолла: бэйэ опытыттан ылан сыаналаан
көрдөххө, биһигини эмиэ антисоветскай бөлөх, «Башарин группата»
эҥин диэн үлүннэрэ-балыннара сатаабыттара дии) ити дьон
Советскай

былааһы

суох

оҥорорго,

капиталистическай

олоҕу

эргитэргэ, колхозтары суох гынарга, приискалартан хаайыылаахтары
босхолоон, Якутскайга саба түһэр анал программалаахтара үһү.
Көннөрү халаанньыттар, бандьыыттар буолбакка.
—

сыл от ыйыттан саҕалаан 1942 сыл олунньуга диэри Омскай

уобаластан кэлбит Коркин Д. Ф. диэн киһи 30 киһилээх баанда
тэрийбит. Ону МГБ «Усть-Натальинский добровольческий отряд»
диэн ааттаабыт. Бу дьон ыаллары, склады, халаабыттар, саа-сэп, астаҥас ылбыттар. Кулун тутар 4 күнүгэр 1942 сыллаахха Ледяное диэн
үрэххэ

НКВД

тутуллубуттар.

опергруппатын
1943

с.

кытары

ытыалаһан

баран

бу «Джугджурзолото» приискаларыгар

үөскээбит баанда сууттаммыт, 4 киһи: ытылларга ууруллубуттар,
бары кэлии дьон эбиттэр.
—

сыллаахха алтынньы ый 20 күнүгэр Томмот эбэҥкилэрэ Павлов

Е. Н. баһылыктаах КГБ этиитинэн «Көҥүл этэрээтэ» диэн ааттаах эмиэ
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отучча киһилээх өрө турбуттар. Кинилэргэ «Горелай» старателлэрэ
нууччалар холбоспуттар.
Павлов Егор Николаевич диэн биэс уонун ааспыт, үөрэхтээх,
Угоян бөһүөлэгин «Сталин» колхоз председателэ, Ежов саҕана
хаайылла сылдьыбыт, тахсан баран Чумпуула, Бэстээх, Эппараах
үрэхтэринэн уонна оннооҕу приискаларынан сылдьыбыт, ЯНВШ
бүтэрбит киһи эбит.
Павлов

Е.

Н.

этэрээтэ

«Шайтан»,

«Горелай»,

«Крутой»,

«Хатархай» диэн Алдан приискаларыгар сабыта түһүтэлээбит, Алдан,
Токко чекистэрин этэрээттэрин кытары Чумпуула, Эппараак, Бэстээх
үрэхтэринэн сылдьан сэриилэспит. 1943 сыллаахха олунньу ый 5
күнүгэр Павлов этэрээтэ үлтүрүтүллүбүтэ, бэйэтэ онно миэстэтигэр
ытыллыбыт. Барыта 21 киһи сууттаммыт, олортон 7 киһи кэлии дьон,
14 киһи Томмот, Алдан, Токко эбэҥкилэрэ эбиттэр.
Аҕа дойду сэриитэ Саха сирин дьонугар үйэлээх саастарыгар
көрбөтөх алдьархайдара этэ. Ол ону нэһилиэк аайыттан хомуллан
баран арҕаа, илин фроннарга умсубут саха саамай чэгиэн ыччаттарын
уһун испииһэктэрэ туоһулууллар. Хара буоспа, сотуун өлүү — ханнык
да ыарыы, сут, хоргуйуу — итиччэ үгүс киһини илдьэ барбатаҕа.
1940 сыллаахха диэри саха дьоно үүт-турааннык олорон
кэлбитэ баара. Нуучча государствота сэриилээн ылыаҕыттан сахалар
өлөрсөр-охсуһар өргөс кылааннара тостон, үс сүүс сыл тухары
боотурҕаһар быһыыны умнан барбыттара, ынах-сылгы ииттэн, сир
хорутан бурдук ыһан олорбуттара. Улуу государство дьаһааҕыннолуогун системата бас билбит норуоттарыгар барыларыгар даҕаны
ордуоһургуур-тэбиэһиргиир

ордук

баайы-дуолу,

аһы-таҥаһы

хаалларбатаҕа. Онон тиийбэт тирии, таппат тараһа буолан, айаҕы эрэ
иитинэр күннээҕи кыһалҕаттан тахсыбакка олорон күннэр-дьыллар
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ааһан испиттэрэ. Нус-бараан олоҕу гражданскай сэрии уйгуурда түһэн
ааспыта. Ол эрээри саха норуотун инники күүтэр иэдээнигэр
холоотоххо, кини диэн топпут оҕолор тоһугураһыылара эрэ этэ.
1941 сыллаахха чуумну налыгыр олохтоох, намыын, сэмэй
майгылаах-сигилилээх саха киһитэ эмискэ урут түһээн да көрбөтөх
сиригэр сэриигэ барар буолбута. Сэриигэ хомуллан барар дьон үгүс
өттүлэрэ үөрэхтэрэ суоҕа, нууччалыы билбэттэрэ, куорат диэни
көрбөтөхтөрө.

Маннык

дьону

оройуон

аайы

олохтоммут

военкоматтар ньылбы хомуйан фроҥҥа иппиттэрэ. Ол сыллары
үөрэппит историктар этэллэринэн, сэриигэ Россия үрдүнэн уопсай
өлүүттэн-сүтүүттэн уонча тыһыынча километр фронтан ыраах
олорбут сахалар өлүүлэрэ ордук үгүс. Билигин үйэ аҥара ааспытын
кэннэ өйдөөн-дьүүллээн көрдөххө, саха сирин нэһилиэктэрин саамай
үтүө дьоно — кини генофонда тиийэн арҕааҥы фронт хонууларыгар
тэлгэммит эбит.
Мин

манна

Советскай

командование

сэриини

сатаан

салайбатаҕа, хас биирдии өстөөх саллаатыгар хас эмэ бүк үгүс
сиэртибэнэн толуммута ордук ырылычы көстөр дии саныыбын.
Санаан даҕаны көрдөххө, нууччалыы билбэт, урут куорат, уулусса
диэни көрбөтөх, киһини өлөрөрүн аньыыргыыр саха саллаатын сэрии
уотугар умса анньыы төһө көдьүүстээх буолуой?
Биһиги күтүөппүт Иван Николаевич Дьячковскай —
Дьоскуос Уйбаан армияҕа арҕаа фроҥҥа баран, хайа охсубут
аҥара, быһа охсубут быһаҕаһа кэлбитин өйдүүбүн. Биир да тылы
нууччалыы билбэт киһини Минскэй (ханнык куоратын билээхтээбэт)
анараа өттүгэр тириэрпиттэр, онтон демобилизацияланан баран,
Москванан дойдутугар кэлбит. «Хайдах сырыттыҥ?» диэн ыйыттахха
«Дьон

хайдах

хамсанарын

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

батыһан

сырыттым»

диэхтиирэ:

333

«Турдахтарына туран, олордохторуна олорон, бардахтарына баран».
Оттон «Хайдах дойдугун булан кэллиҥ?» диэн ыйыттахха: «Биир
нуучча «Уркуускай, -Уркуускай» диэбитэ. Ол нууччаны ыраахтан
батыһан иһэбин» диэн кэпсиирэ. «Без языка» диэн нуучча бааһынайа
Америкаҕа тиийэн тылын билбэккэ хайдахтаах эрэйдэммитнн
туһунан Короленко айымньыта баара. Ол өссө сэриитэ суох, дьон
майгыта-сигилитэ алдьана илик кэмигэр этэ. Дьоскуос Уйбаан
дьоллоох буолан этэҥҥэ эргиллэн кэлэн колхоһугар үлэ бөҕөнү
үлэлээн, туһа бөҕөнү оҥорон өлөөхтөөбүтэ. Оттон төһөлөөх дьоло
суох саха Уйбааннара, Бүөтүрдэрэ ол курдук муна-тэнэ сылдьан,
төһөлөох эрэйдэнэн уҥуохтара ол дойдуга хаалбытай? Үөрэҕэ суох
үлэһит саха дьонун фронт, тыыл ханнык эмэ атын үлэтигэр быдан
көдьүүстээхтик туһаныахха сөбө суох этэ дуо? Оччоҕо сиэртибэ
даҕаны аҕыйах, туһата да элбэх буолуо э.тэ. Большевиктар үөҕэр
ыраахтааҕыларын былааһын саҕана сахалары сэриигэ ылбатахтара —
саха норуотугар итинник алдьархай тахсыбатаҕа дии.
Оччоҕо дизертир даҕаны аҕыйах буолуо этэ.
Советскай Союз үрдүнэн 1942—44 сылларга дизертирдээбит
киһи ахсаана 1 мөлүйүөн 200 тыһыынчаттан тахса эбит. Ону таһынан
мөлүйүөн аҥара киһи армияҕа сулууспалыыртан куотуммут. Оттон
Саха сиригэр ити сылларга 226 киһи дизертирдээбит, 776 киһи
куотуммут.
Мин сэрии саҕана оҕо сылдьан хас даҕаны дизертир туһунан
истибитим. Олортон Таатта Львовы уонна Уус- Алдан (Чурапчы эбитэ
дуу?) Окоемовы ордук өйдөөн хаалбытым.
Львову

нац-байыаннай

үөрэхтээх,

лейтенант

үһү

диэн

кэпсииллэрэ. Тутаары эккирэтэр милииссийэлэри кытары үөхсэн
хаарга сурук суруйан хаалларар уонна суолтан ыраах сылгы
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хаһыытыгар ыстанан, суолун муннаран куотар кытыгырас киһи үһү
диэн дьон этэрэ.
Биир дойдулааҕа журналист Д. Кустуров суруйарынан, дьиҥэр,
Львов Пантелеймон Петрович 1913 сыллаахха Дьохсоҕон нэһилиэгэр
төрөөбүт колхоз суоччута эбит. Балтараа сыл курдук армияҕа
барымаары саһа сылдьыбыт. КГБ кикпит киһитэ албыннаан арыгы
иһэрдэн туттарбыт. Бастаан Львову ытарга уурбуттар, онтон сүүрбэ
сыл хаайыыга ыыппыттар.
Оттон

Окоемов

биһиги

Кытаанахпытыгар

бухгалтерынан

олорон күрээбит, армияҕа ыҥыраллыан иннинэ. Мин Кытаанахха
сэрии иннинэ буолбут ыһыахха (спартакиада диэн ааттаабыттара
эбитэ дуу?) эр дьон сыссыыларыгар кини холку бэйэлээхтик кими
даҕаны тутуһуннарбакка куоппутун көрбүтүм. Биһиги Кытаанах
оскуолатын бүтэрбит Соймуук диэн бэрт кытыгырас уол эмискэ ситэн
кэлэн иннигэр түһэ сыспыта. Ону «Атаҕа тыаһа суобэрт буолан,
биллэрбэккэ иннибэр түһэ сыста» диэбит Окоемов.
Окоемов күрээн сылдьыбытын туһунан бэрт дьикти суоллары
кэпсиилллэрэ,

мин

ону

хаайыыга

сылдьан

истибитим.

Кини

хаайыыттан үстэ күрээбит! Куоракка киирэн баһаарга эт атыылыы
турдаҕына билэр киһи көрөн тыллаан биэрэн туттарбыт! Аныгы
Манчаары!
Оттон хаайыыга мин икки дизертири кытта бииргэ олорбутум.
Биирдэстэрэ Лыскаев Василий диэн этэ. Кини туһунан кэнники
докумуонтан

көрдөххө:

Лыскаев

Василий

Прокопьевич,

1908

сыллаахха Булуҥ оройуонугар төрөөбүт киһи эбит.
Кини дьикти киһи этэ: аҕалбыттарын субу баар курдук
өйдүүбүн. Ортону аннынан уҥуохтаах саханы аҕаллыллар. Кини туох
эрэ маллаах матаҕалааҕа, онтукатын үрдүгэр чөкөс гына олоро
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биэрдэ уонна кыараҕас сытыы харахтарынан биһигини көрүтэлээтэ.
Биһиги ордук сөхпүппүт кини таҥаһа барыта тирии этэ — тыаттан
субу тутуллубут дьиҥнээх дьиикэй киһи, хоту сир Мауглита! Саха
Сээркээн сэһэнньиттэрэ чучунаа туһунан үһүйээни маннык дьоннор
образтарыттан оҥордохторо. Буолумуна даҕаны. Баһылай сэрииттэн
күрэнэн сэттэ сыл киһини- сүөһүнү көрбөккө хара тыаны кэппит.
Кини Булуҥ уонна Өлөөн икки ардыларыгар баар ким даҕаны
оймооботох киэҥ нэлэмэн тайҕатыгар ордууламмыт. Ол онно хас
даҕаны үүтээн туттубут, олорго солбуйа сылдьан бултуур эбит.
Таҥаһа-саба барыта тирии, оннооҕор таба тириитин олус
имигэс чараас сарыы гына имитэн баран, ис таҥас оҥостор эбит.
Бэйэтэ иҥииринэн сап хатан, наһаа симэ сииктээх гына тиктибит.
Биһиги кинини кытта ыкса билсэн баран сыныйан көрбүппүт —
ханан даҕаны аныгы торҕо таҥас сыстан көрбөтөх этэ.
Тутуллуута даҕаны эмиэ киһини бэккиһэтэрэ: экспедиция дьоно
түбэһэ түспүттэриттэн «Сэрии хайаата?» диэн туоһуласпыт, сэрии
бүппүтэ 6 сыл буолтун кэннэ ыйытар киһини уорбалаан, олохтоох
былааска биллэрбиттэр. Ону тутан ылан хаайыыга олордубуттар.
—

Баһылаай, оччо уһуннук хайдах соҕотоҕун тулуйан-тэһийэн

сылдьаҕын?— диэн ыйытарым. Кэнники билсэн-көрсөн атастыы
буолан хаалбыппыт — киһи аһынан атастыы да буолбатыҥ сатаммат
курдук этэ аар тайҕа киһитэ.
—

Тыаҕа сылдьымна,— диирэ аныгы кэм Робинзона, ол бэйэтэ

бэккэ өйдөнөрдүү, кини миэхэ хайдах тыаҕа хаайыыга курдук тугу да
гыммакка, тэһийбэккэ баһын кырбыы сылдьыахха сөбүн өйдөөбөтүй
диирдии.
—

Сэттэ сыл тухары ким даҕаны көрбөтө-билбэтэ сүрдээх эбит!

—

Тайҕа көхсө киэҥ,— диэн быһаарара Баһылай.
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—

Сымыйанан этэр, ама, хайдах сэттэ сылы быһа кимиэхэ да

көстүбэккэ, тугу да атастаспакка сылдьыай?— ким эрэ итэҕэйбэт.—
Дьоно көмөлөспүттэрэ буолуо.
Баһылай саҥарбат. Тоҕо даҕаны саҥарыай? Өскөтүн ким эмэ
көмөлөспүтүн биллэхтэринэ, ол дьону эмиэ олуйуохтарын сөп. Ол
эрээри таҥаһыгар биир даҕаны аныгылыы сап, торҕо таҥас
сыстыбатаҕа миигин Баһылай этиитин кырдьыктаныах санааҕа
аҕалар: дьонун кытары сибээстээх буоллаҕына, саатар, ис таҥаһа
киһилии, аны- гылыы буолуо этэ.
—

Баһылаай, булчуттар кыһын суолгун көрбөттөр этэ дуо?

—

Кыһын суолбун булчуттар быһыахтара диэммин үүтээммиттэн

ырааппат этим. Аспын сир харатыгар хаһаанан кэбиһэрим,— диэн
быһаарар кини,— Чугас киһи сибикитэ билиннэҕинэ атын үүтээммэр
көһөрүм.
Ол көһүүтэ туһунан ритуаллаах буолар эбит. Бастаан соруйан
буурҕаны түһэрэр уонна кэнниттэн суол хаалбат гына онон саптынан
уонунан көстөөх сиргэ баар атын үүтээнигэр көһөр эбит. Буурҕаны
түһэрэрин олус дэбигис кыаллар суол курдук эттэр даҕаны, кини ону
хайдах оҥорорун биһиэхэ билиһиннэрбэтэҕэ, кистээбитэ.
Даа, дьиҥнээх айылҕа оҕото этэ бу дизертир — күрүөйэх. Олус
көнө, олус кэнэн майгылаах, Арсеньев Дерсу Узалаатыҥы, бити,
иччини, куту-сүрү олус итэҕэйэр, айылҕалыын биир тыыннаах
быһыылааҕа. Ол да иһин Саха сирин харысхала суох климатыгар сэттэ
сыл собус- соҕотоҕун тыыннаах оппут. Оттон общество олоҕун
туһунан буоллаҕына, киниэхэ туох да өйдөбүл суоҕа, нууччалыы биир
да тылы билбэт этэ. Хаайыыга муммут кус оҕотун курдук буолбута —
биһигиттэн истэн надзирателлэр тугу этэр модьуйууларын толороро.
Маннык киһи сэриилэһэ армияҕа барара туох көдьүүстээх буолуон
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сөбүн киһи мунаарар. Арай сүөһү курдук үүрэ сылдьан илиигинэн
ыйан итини оҥор, маны гын диэххэ эрэ сөбө эбитэ ини. Робинзон
Пятницатыныы.
Иккис көрбүт дизертирим эмиэ саха, Күүстээх Дьөгүөр, Уус
Маайа киһитэ этэ.
Миигин,

инвалидтар

бараактарыгар

баар-суох

доруобай

киһилэрин, сотору үлэҕэ таһаарбыттара. Миша Платонов колонияҕа
кэлбит кэмэ этэ. Арай, биирдэ үлэттэн киэһэ зонаҕа төннүбүтүм саҥа
этап кэлбит. Дьонум «тумбабытыттан аспытын биир киһи күүһүнэн,
ыйытыыта суох ылан аһаата» диэн үҥсэ тоһуйдулар. Миэхэ ол кэмҥэ
хаайыылаах киэбэ киирэн, киҥ-наар холлон эрэрэ: буруйа суох
олоруоҥ ини, өссө манна атаҕастыахтара ини — ол кэриэтэ олорботох
биитэр дьиҥнээх буруй иһин олорбут астык диэн миигин аба-сата
кууһан эрэр кэмэ этэ.
—

Кимий ол? — диибин дьоммуттан.

—

Ол сытар,— дьонум наараҕа тугу эрэ ботугуруу- ботугуруу

тыыллан сытар үөскүлэҥ, улахан саха киһитин ыйан көрдөрдүлэр.
Мин ол киһиэхэ ынан тиий.
—

Тоҕо эн биһиги аспытын ыйытыыта суох ылан сиигин? —

диибин. Киһим тугу да саҥарбата, мин диэки көрдө, ботугуруура эрэ
уурайда.
—

Саха буолан баран сахаттан халаары гынаҕын дуо? Өскөтүн

аччык буоллаххына, киһилии көрдөө. Туохтаахпытын үллэстиэхпит.
Киһи саҥата суох туран олордо.
—

Аны ыйытыыта суох ылыма!—диэн мас-таас курдук саҥардым.

Икки өттүбүттэн дьонум миигин бигэргэттилэр. Охсуһуу суох буолла
— икки аҥы тарҕастыбыт.
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Кырдьык онтон кэнники биһиги тумбалаах аспытын Дьөгүөр
биирдэ да тыыппатаҕа.
Кэнники кэпсэтэн билсибиппит, эмиэ сэрииттэн күрээн алта
сыл тыаҕа дугуйдаммыт Винокуров Егор — Күүстээх Дьөгүөр диэн
буолбута.
Дьөгүөр саас ортолооҕо, кырдьык даҕаны күүстээх көрүҥнээҕэ.
Урут сэрии саҕана уорууга дуу, буруйданан эмиэ хаайыыга киирэ
сылдьыбыт.

Ол

сылдьыытын

туһунан

араас

үһүйээн-кэпсээн

хаайыыга тарҕаммыт эбит. Олортон биирдэстэрэ маннык.
Биһиги олорор землянка бараакпытыгар сэрии саҕана уркалар
олорбуттар,

адьас

тойоттордуу

туттан.

Хаайыылаахтар

ылар

передачаларын онно аҕалан үллэстэн сииллэр эбит. Дьахталлары
киллэрэн онно ойох гыналлар эбит. Ол курдук күннээн-хааннаан
олордохторуна, арай, Дьөгүөр киирбит. Уркалар көрдөхтөрүнэ
дыгдаллыбыт саха киһитэ (уркалар үгүстэрэ киһи киэнэ отоҕо
буолаллар — чифирь уонна үгүс сыллаах хаайыы быһа эмпитэ туох
аанньа буолуохтарай?) кинилэртэн куттаммакка соҕотоҕун астарын
ылан аһаан кэмиритэн барбыт. (Эмиэ биһиэнин курдук гыннаҕа.)
Кэрээнэ суох кэрээнэ суохха түбэстэҕинэ кыраҕыйар эбит буоллаҕа:
уркалар бэйэ-бэйэлэрин көрсөн эрэ кэбиһэн баран, өссө тугу гынарын
кэтэһэн олорбуттар. Киһилэрэ тотон-ханан баран, кинилэр диэки
хайыһан да көрбөккө, тахсан барбыт. Уркалар олорон хаалбыттар —
тойонноро

кэдирги

киһи

тиэрэни

сөбүлээн,

хорсун

саханы

тыыттарбатах.
Кэлин Дьөгүөр сымнаҕаһын билэн, таһырдьа тахсан үгүстүк
кини үрдүгэр түһэрим, илдьи тыытарым. Онно кини олус үөрэрэ
уонна хапсан ылара. Мин кинини охторуохпун бэккэ диэн баҕаран
киирсэрим, оттон кини хайдах эрэ оҕону кытта оонньуурдуу күүһүн
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кистээн, кэмчилээн туттарга дылыта. Били букатын кыра эрдэхпинэ
күтүөтүм Баһылай Чепалов оонньоон тустарын санатан ким да кими
да

охторбокко

бүтэрбит.

Арай

Дьөгүөр

биирдэ

эрэ

кырдьыктаммытын көрбүппүт.
Инвалидтар бараактарын кытары тамбурунан быысаһа турар
доруобай «фашистартан» Тимофей Новик, белорус уола, биһиэхэ
киирдэ. Көтөхтөрбүтэ ааһан, колонияҕа да дьон аһын аһаан силтэччи
уойан, киһи да киһи буолан сылдьара, били страуһу кэпсииллэрин
курдук бэйэтиттэн уҥуоҕунан аннынан киһини сэнии көрөрө. Киирэн
иһэн суолугар турар Дьөгүөрү үтүрүйдэ. Өйдөөбөккө турар киһи
онуоха тэмтэрис гынна. Тимофей күүһүнэн кыайардыы туттан туран,
сэнээбиттии күллэ.
Дьөгүөрбүт сирэйэ соҕотохто дьэбидис гына түстэ, харахтара
атыннык уоттаннылар да, уолу харбаан ылан, этээстээх наара
кырыытыгар көхсүнэн ыга аста. Новик ыарыйда, «Ыыт!» диэтэ.
Дьөгүөр ыбылы харбаабытын ыһыктыа суох көрүҥнээх. Биһиги,
көрөн турар сахалар, ыстанан тиийэн киһибитигэр иилистэн нэһиилэ
араардыбыт. Уол кытаран баран бараагар куотта. Оттон Дьөгүөр
балачча бууһурҕаччы тыыммахтаан баран, тохтоон эмиэ уруккутунан
буолла. Онно көрдөххө бэйэтиттэн үрдүк эдэр доруобай уолу
тирээпкэ курдук туппута сүрдээх этэ.
Төһө даҕаны күүстээҕин иһин алта сыллаах күрээн сылдьыыны
Баһылай Лыскаев курдук кыайан тулуйбатах, психикатыгар туох эрэ
уларыйыы тахсыбыт — өйүнэн соччо нормальнайа суох буолбут этэ.
Наар ботугуруу, бэйэтин кытта кэпсэтэ сылдьара, түҥ-таҥ саҥаран
ылаттыыра. Физическэй күүс уонна ньиэрбэ күүһэ — Дьөгүөр курдук
уһулуччу күүһэ суох Баһылай Лыскаев ордон тахсыбыт.
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—

Дьөгүөр, Дьөгүөр, күрүү сылдьан биир эмэ киһини өлөрбүтүҥ

дуо? — мин кинини ыаспайдыыбын. Кинини киһини өлөрбүт курдук
кэпсииллэрэ.
—

Араас баар буолумуна,— эрэ диэн кэбиспитэ. Оттон мин

буоллаҕына эмискэ-эмискэ дьиикэй хаана уһуктан кэлэр, киһини
өлөрдөҕүнэ даҕаны өлөрүөн сөп киһи дии санаабытым.
ЭДЭР «БАНДЬЫЫТТАР»
МГБ министрэ Речкалов полковник обком секретара С. 3.
Борисовка суругар маннык пункт баар: «В 1945-46- 47 и 1951 гг. в г.
Якутске были вскрыты и ликвидированы контрреволюционные
националистические группы из студентов учебных заведений г.
Якутска. На почве националистических побуждений участники их
вели националистическую проиаганду, призывали к беспощадной
борьбе с русскими, организовывали групповые избиения лиц русской
национальности».
1945 сыллаахха Д. В. Кустуров, билигин биллиилээх журналист,
Якутскайдааҕы
кэпсээнинэн

педучилищеҕа
Булуҥ

үөрэнэ

педучилищета

сылдьыбыт
эстэн,

эбит.

Кини

үөрэнээччилэр

Якутскайдааҕы педучилищеҕа көһөрүллүбүттэр. Училище үөрэҕин
чааһын сэбиэдиссэйэ М. И. Романов үгүс оҕону учуутал буолар
дьоҕуруҥ суох эбит диэн сыыйталаабыт. Кинилэртэн кэнники шайка
тэ- рилиннэ, нууччалары кытары охсустугут диэннэр үгүс оҕолору
сууттаан

хаайталаабыттар.

үөрэхтэриттэн

Оччотооҕу

ууратыллыбыт

ас-үөл

дьиэтэ-уота

суох

суох

кэмигэр

ускул-тэскил

сылдьаахтаабыт тыа, туундара оҕолоро МГБ полковнига этэрин
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курдук

буруйдаах

буолуохтара

дуо?

Мин

биир

бэйэм

саарбаҕалыыбын.
Полковник этэр, бандьыыттар диэн 25 сылы биэртэлээбит сорох
оҕолорун мин бэйэм эт харахпынан көрбүтүм.
Сэрии кэнниттэн «Горохов баандата» диэн ааттаан үс уолу
сууттаабыттар. Мин кинилэртэн биирдэстэрин Баишев Сеня диэн
уолу кытары маҥнайгы колонияҕа бииргэ олорбутум. Сеня атын
бараакка бытовиктары (уголовниктары) кытары олорбута. Ол гынан
баран биир дойдулааҕар, биһиги землянкабытыгар олорор Саввин
Коляҕа, сотору-сотору киирэрэ.
Сеня эмиэ биһиги бараата саастаах, уҥуоҕунан кыра гынан
баран, сытыы-хотуу, бэһиэлэй уолчаан этэ. Хаайыы эрэйин-муҥун
көрбөхтөөбүт — кинини Алдан лааҕырдарыгар илдьэ сылдьыбыттар.
—

Дьэ,

доҕоттоор,

онно

тиийбиппит

саманнык

харахтаах,

саманнык муруннаах Кавказ дьоно толорулар эбит, — диэн
тарбахтарынан

араастаан

тутта-тутта

илиитинэн

көрдөрөрө.—

Алдантан хаайыылаахтар тимир суол диэки күрүүллэрэ. Ону тутан
аҕалан сарсыарда развод кэмигэр тимир буочука үрдүгэр туруоран,
үлэҕэ тахсар хаайыылаахтар бары истэр гына «Не пытайтесь убежать!
Дальше Нимныра дороги нет!» диэн хаһыытаталлара.
Сеня

онтон да атын араас

мүччүргэннээх сырыыларын

кэпсиирэ.
—

Кыра-хара саха уола диэн эйигин хаайыылаах урдустар

атаҕастаабаттар этэ дуо? — диэн биһиги киниттэн ыйытарбыт.
—

Суох,

атаҕастаппатаҕым,—

диирэ

кини.—

Мин

биир

албастааҕым, кинилэр саха диэн туох омугун билбэттэр этэ, онон
туһанарым. Соҕурууттан кэлбит үөрэх, сайдыы диэн суох дьоно
биһигини, сахалары, дьиикэй тыа дьиикэй дьонун курдук саныыллар.
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Ол иһин мин «Атаҕастаан көрүҥ эрэ, түүн утуйа сыттаххытына
өлөрөн кэбиһиэм» диэн куттуурум. Өссө онуоха эбии биһиги, сахалар,
эһэни-бөрөнү мэлдьитин бултааччыбыт, мин бэйэм хас да эһэни
өлөрбүтүм диэн кэпсиирим. Төһө даҕаны күүстээх буол, утуйа
сыттаххына көмүскэлэ суох буолаҕын уонна хайдах, хаһааҥҥа диэри
түүн аайы утуйбакка кэтэнэ сытыаххыный? Ол иһин ким даҕаны
миигин кытта тыытыһыан баҕарбат этэ.
Баишев Сеня кэпсиирэ кырдьык быһыылааҕа: маҥнайгы
колонияҕа кимтэн даҕаны атаҕастаммакка сылдьыбыта: оннук
толлугаһа суоҕа.
Ыкса билистэххэ сүрдээх өйдоөх, киһилии майгылаах, син биир
сир аайы баар саха уолчаана этэ, ханнык даҕаны бандьыыт буолбатах.
Арай уратыта диэн хаһан даҕаны санаата-оноото түспэт, сытыы,
бэһиэлэй этэ.
Мин харахпар субу баарга дылы: тымныы сарсыарда, тымныы
биэс уон кыраадыска чугаһыыр, туман. Туох баар таҥаспыт
сыыһынан ыга-бобо таҥныбыт сүүһүнэн хаайыылаахтар үлэҕэ
тахсаары разводка вахта таһыгар тэпсэҥнэһэбит. Надзирателлэр,
конвоирдар хат-хат ааҕаллар, күргүйдээһин, маатыра. Киһи киһиэхэ
кэпсээбэт куһаҕан быһыы. Арай Сеня Баишев санаата түспүтэ
биллибэт:

телогрейкатын

нэлэккэйдэнэн

баран,

таһынан

хаайыылаахтар

кэппит

«бушлатын»

иннилэригэр

киирэн

чечёткалаан тибийэр. Биһиги тула туран кинини көрөбүт, дууһа
түгэҕэр ханнык эрэ киһилии санаа уһуктан кыламныыр...
Сэрии кэннинээҕи ас-таҥас суох, били куоракка мэник эдэр саха
уолаттара

уолуктарын

нэлэккэйдэнэн,

хаатыҥкаларын

тиэрэн

араастаан «атамаан» буола сатыыр кэмнэригэр эмиэ шайка тэринэн,
техникумнары кэрийэ сылдьан күлүгээннээбиттэрин, нууччалары
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кытары охсуспуттарын үлүннэрэн, бандитизмҥа буруйдаабыттар
быһыылааҕа. Баһылыктара Горохов бэйэтэ маҥнайгы колонияҕа
хаайыылаахтар пайкаларын талаан, быһаҕын тутан турар нууччаҕа
тиийэн иэһин көрдөөбүтүгэр, «Иэһиҥ бу баар!» диэн баран
быһаҕынан кэтэн өлөрбүт этэ. Кинилэри кытары түбэспит үһүс
уолчааны, араспаанньата, бадаҕа, Сыроватскай диэн этэ, Иркутскайга
Александровскай Централга ыыппыттар.
Ол курдук кыра да дьыаланы үрэн-тэбэн, саҥа күн сырдыгын
көрөн эрэр саха эдэркээн уолаттарын суорума суоллаабыттар.
МГБ полковнигын суругун сымыйатын ордук чаҕылхайдык өссө
биир дьыала дакаастыыр.
Биһиги хаайыыга киириэхпит эрэ иннинэ аны «Голиков
баандата» диэн «арыллыбыт».
Антон Голиковы кытары биһиги эмиэ биир кэмҥэ олорбуппут.
Антоннаах эмиэ

үһүө

буолан түбэспиттэр,

эмиэ биһиги

саастыыта уолаттар, эмиэ үөрэнэ киирэн баран. Мин санаабар, адьас
хараҥа балыыр дьыала быһыылааҕа. Баҕар, күлүгээннээһин, охсуһуу
баара эбитэ буолуо. Ол гынан баран ханнык да бандьыыттар
буолбатах

этилэр.

Кырдьык,

бэйэлэрэ

сытыы-хотуу,

киһиэхэ

баттаппат дьон быһыылаахтара.
Антон хаайыыга өр буолбатаҕа, тахсан дойдутугар Хара
Алдаҥҥа Афоня Федоровтыын биир нэһилиэккэ олорбуттара. Бэрт өр
кэмҥэ нэһилиэгэр Совет председателинэн үлэлээбитэ, дьонноруныалларын ытыктабылын ылбыта. Кини Афоня туһунан иһирэх
ахтыытын «Хотугу сулус» сурунаалга бэчээттээбиппит, биһигини
кытары өрүү сибээстэһэрэ.
МГБ полковнига ахтар ол дьыллардааҕы дьыалаларын — саха
студеннарын

атын

контрреволюционнай
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бөлөхтөрүн туһунан кинилэр архивтарыттан кыайан булбатым. Ол
иһин миэхэ ити уолаттар хайдах дьон буолан көстүбүттэрин туһунан
эрэ суруйдум.
«...были вскрыты и ликвидированы...» Ааһан иһэр «низшей
үөрэхтээх» (автобиографиятыгар бэйэтэ инньэ диэн суруйбут этэ)
МГБ министрэ этэригэр, биллэн турар, чэпчэки. Оттон норуокка, саха
норуотугар хайдах этэй?
Баҕар мин эдэр, олоххо туох да опыта суох буолан дьон иһин
эриэнин билбэппиттэн эбитэ дуу, мин хаайыыга көрсүбүт оччотооҕу
сахаларбар биир даҕаны буруйу оҥорорго анаммыт, оннук төрүөх
суох курдук этэ: бары дьон дьонунан буолан көстүбүттэрэ. Хас даҕаны
өлөрүөхсүттэр бааллара даҕаны кинилэргэ мин ханнык даҕаны
психическэй токуруйууну булбатаҕым. Арай кинилэр ким да буоллун
бэйэлэрин соччо атаҕастаппат быһыылара- майгылара, характердара
дьонтон кинилэри уратылыыра эбитэ буолуо дуо? Арай биир оруо
маһы ортотунан тыллаах оҕочооһу көрсүбүтүм, ол гынан баран,
киниэхэ мин суолта биэрбэтэҕим. Кэнники санаан көрдөххө, кини
циничнэй, дьон олохтоон кэлбит майгытыгар-сигилитигэр силлиир,
кэрээнэ суох кэмэлдьитэ бу кэнники кэлбит мораль бэриэччитэ эбит
быһыылааҕа, преступник саҥа көрүҥэ. Аһынары-тардынары билбэт
большевиктыы өй-санаа, иитии арыгыттан тахсыбыт дегенерат —
төннүбүт

төрүөҕүн

холбоһуутун

олус

кутталлаах

гибридтэрэ.

Преступниктар саҥа боруодаларыгар ханнык даҕаны майгы- сигили
хааччаҕа суох. Истэхтэринэ-аһаатахтарына иирбит дьонтон итэҕэһэ
суох

кутталланаллар,

тугу

даҕаны

оҥороллорун

кэрэйбэттэр.

Билиҥҥи криминальнай хрониканы көрдөххө, өлөрсүү үксэ били
хаһааҥҥыта эрэ сытар ынаҕы туруорбат сымнаҕаһынан аатырбыт
саха дьоно төбүрүөннээн олорор оройуоннарыгар тахсар буолла.

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

345

Оттон билигин даҕаны оннугар турар маҥнайгы колонияҕа үксэ саха
ыччата олорор...
Хаайыыга сылдьан, хаайыыттан тахсан да баран кэтээн
көрдөххө, урукку колхозтааһын, сэрии иннинээҕи төрүөх көлүөнэ
дьоно өйдөрө-санаалара эрэ буолбакка, майгылара-сигилилэрэ аныгы
дьонтон атын этилэр. Кинилэр төһө даҕаны хаайыы усулуобуйатыгар
үөрэнэн биэрбэккэ эрэйдэммиттэрин иһин, хайдах эрэ былыргылыы
чиэс, суобас, сытыары-сымнаҕас быһыы диэни ыһыктыбакка илдьэ
сылдьыбыттара. Оттон Советскай былаас кэмнэригэр үүммүт көлүөнэ
— саҥа дьон боруодата кинилэртэн харахха быраҕыллардык туспа
этилэр. Бу икки тус-туһунан көлүөнэ хаайыы ыар олоҕун тустуһунаннык тулуйбуттара.
СПЕЦПОСЕЛЕНЕЦТАР
Саха сиринээҕи хаайыы систематыттан спецпоселе- нецтары
көтүттэххэ, аҥардас маннааҕы эрэ буолбакка, бүтүн Союз үрдүнэн
ыытыллыбыт репрессия уопсай хартыыната итэҕэстийэрэ чахчы —
Саха сирэ былыр-былыргыттан сыылка дойдута этэ.
Коммунистическай режим киһи аймаҕынан олохтоммут суутсокуон, киһилии быһыы-майгы диэни тутуспатаҕа, норуоттары
саастарын-үйэлэрин
ыйыыларынан

ханна

өлөртөөһүннэриттэн

тухары

олохсуйбут

баҕарар
ордук

сүөһү

чуолкайдык

сирдэриттэн
курдук

үүрэн

көстөр.

Аан

«анал»
илдьэн
дойду

историятыгар итинник улахан масштабтаах депортация ханна да
буолбатаҕа. Киниэхэ холуйдахха норуоттар улуу көһүүлэрэ диэн оҕо
оонньуута этэ.
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Историк Н. Бугай суруйарынан өссө сэрии иннинэ 3,5 мөлүйүөн
киһи көһөрүллүбүт эбит. Оттон сэрии кэмигэр, сэрии кэнниттэн ол
эбии

күүһүрэн

салҕанан

барбыта.

Олохторуттан

огдолуйбут

норуоттар ыраах, ыарахан климатическай усулуобуйалаах Саха
сиригэр эмиэ аҕалыллыбыттара. Н. Бугай маннык сыыппаралары
ааттыыр: 1939 с. Саха сиригэр хайыы-үйэҕэ 3903 көһөрүллүбүт немец
баар

эбит.

1942

с.

Саха

сиригэр

2117

киһи

ыытыллыбыт.

Кинилэринэн Булуҥҥа балык бултаппыттар. Онтон литовецтар,
латыштар, эстонецтар кэлбиттэрэ. Кинилэр уопсай сыыппаралара
биллибэт. Бары да кэриэтэ хоту оройуоннарга күһүҥҥү тымныы,
кураанах

биэрэккэ

Прибалтары

режим

сүөкэнэн,
эмиэ

үгүстэрэ

сунньүнэн

өлбүттэрэ-сүппүттэрэ.
балык

бултааһыныгар

туһаммыта.
1944 с. 280 калмык кэлбит. Калмыктары Покровскайдааҕы
кирпииччэ заводугар, Сангаарга чох руднигар, Алдаҥҥа слюда
фабрикатыгар үлэлэппиттэр.
Ити сыл 1610 поляк баара. Ити сыл 93 Крым татаардара
кэлбиттэрэ.
Саха

сиригэр

көскө

ыытыллыбыт

норуоттар

истэригэр

чеченецтэр, ингуштар, карачаевецтар, балкардар, гректэр, болгардар,
армяннар баар эбиттэр. 5853 «власовец», 1889 «оуновец», 35605
немец Саха сирин сыылкатын билбитэ.
Саха сирин төрүт олохтоохторо ол сордоохтору барыларын
даҕаны көрбүттэрэ. Кинилэртэн барыларыттан даҕаны үгүс сиэртибэ
Саха сирин тоҥ буоругар хаалбыта.
Резистенция — сопротивление — утарсыы... Оккупаннарга
утарсыы...
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1940 сыллаахха Молотов-Риббентроп пакталарын быһыытынан
оккупацияламмыт Прибалтика норуоттарыгар утарсыы бэрт уһуннук
барбыт эбит. Холобур, Литваҕа 1952 сыллаахха Литва партизаннарын
командира А. Раманаускас партизанскай сэриини тохтотор прикаһын
таһаарыар диэри. Оттон сорох сирдэргэ 60-с сыллар ортолоругар
диэри салҕаммыт.
Өскөтүн история чахчыларын итинник, аан дойду хараҕынан
объективнайдык, Россия коммунистическай режимин интэриэһиттэн
эрэ тахсан буолбакка, көрөр буоллахха, Сибииргэ, Саха сиригэр
депортацияланан кэлбит Прибалтика норуоттарын үтүө дьоно,
норуоттарын

норуот

гынан

тутан

олорбут

интеллектуальнай

элиталара эстиилэрэ, өлүүлэрэ-сүтүүлэрэ, сирдэрэ-уоттара, баайдарадуоллара халаныылара — киһи сатаан эппэт трагедията.
Биһиги, саха ыччаттара, көскө кэлбит омуктартан ордук
чугастык Прибалтика олохтоохторун кытта билсибиппит. Оччотооҕу
пропаганда биһиэхэ латыш суруйааччыта, латышскай стрелок Ян
Судрабкалн, Вилис Лацис «Сын рыбака» диэн айымньыларын
билиһиннэрэрэ. Олорго букатын атын хартыына ойууланара. Оттон
дьиҥнээх олоххо атын этэ.
Мин кэргэним Яна аҕата В. С. Алёхин 1942 сыллаахха
Чурапчыттан көһөрүллүбүт уонна Прибалтикаттан кэлбит дьон
оҕолоругар оскуола аһан үөрэппитэ. Онон Яна кыра эрдэҕиттэн көскө
кэлбит литовецтары кытта бииргэ бодоруһан улааппыта. Институкка
бииргэ үөрэммиппит. Онон кинилэр хайдах быһыылаахтык Саха
сиригэр олорбуттарын үчүгэйдик билэбит диэххэ сөп.
— Эр дьоннорун арааран үгүс өттө дьахталлар, оҕолор Булуҥҥа
тиийбиттэрэ,— диир Яна.— Ынырык усулуобуйаҕа олорбуттара.
Хоргуйан, тоҥон, ыалдьан кэмэ суох өлбүттэрэ. Өлбөт туһуттан араас
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көмүс

киэргэллэрин,

чаһыларын,

таҥастарын

аска

атастаһа

сатыыллара.
Ол сыллар тустарынан 1988 сыллаахха Живиле Слесораттене
Янаҕа суругар субу курдук суруйар: «Мне все это кажется как
страшный сон: холод, голод, полярная ночь, а люди мрут и мрут, у
юрты штабеля трупов.
Я тебе расскажу лишь один-два момента, связанные с местными
жителями - якутами, конкретно об одном из них Бондареве (отец и
другие

литовцы

его

звали

Ильюшей).

Он

был

бригадиром

рыболовецкой бригады, где все литовцы, ничего несмыслящие в этом
деле в начале. Он очень терпеливо учил и все сам старался делать. Но
главное, разрешал унести за пазухой по рыбинке (или делал вид, что
не замечает). А это было спасение семьи от голода, а за одно и риск
быть, если поймают, отправленным в тюрьму, где обычно по дороге
(гнали пешком) замерзали. Это все было, когда мы были поселены в
42 г. в поселке Быков-мысе. Там прожили до 1947 г.
С этим человеком судьба нас столкнула еще раз. Осенью 47 года
отправились на барже к югу. Когда прибыли в Кюсюр, приехала с
берега охрана и всех нас повыбросила на берег, мол, «Кто вам
разрешил?». А на берегу холодно, уже снег, деться некуда, мать
больная. И вот отец встретил Ильюшу. Он забрал всех нас, повел к
себе в малюсенькую, но теплую юрточку и велел жить у них. У него
дочка Клара и жена. Ночью когда мы укладывались на полу, они не
могли слезть с кровати. Так жили несколько месяцев, пока отец не
нашел куда деться. И чаем поил и есть давал».
1948 сыллаахха мин пединститукка үөрэнэ киирэрбэр физмакка
уонна естфакка уп-уһун, муус маҥан көскө кэлбит Прибалтар оҕолоро
үгүс

этилэр.

Кинилэр

бары
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Уопсайынан даҕаны өй- санаа, культура өттүнэн үтүө төрүттээхтэрэ,
талыы геннаахтара өтө көстөрө — сахалартан, нууччалартан быдан
наукаҕа сыстаҕастара. Ол гынан баран, төһө даҕаны туйгуннук
үөрэннэллэр

спецпоселенецтар

буолан

кинилэри

пединститут

салалтата өрө туппат этэ.
Биһигини
Климовичетелар,

кытары

бииргэ

Ражунастар,

үөрэммит

Даниляускастар,

Ранкаускастар,

Миркитилэр,

Бурагайтелар, Микульскастар, Лайтиненнар, онтон да атыттар бары
дойдуларыгар Прибалтикаҕа барбыттара. Ол гынан баран, кыра
эрдэхтэринэ көрсүбүт ыарахан олохторо таайан сорохтор өлбүттэрин,
үгүстэр кэмин иннинэ ыарыһах буолбуттарын туһунан суруйаллар.
Мин хаайыыга эмиэ үгүс спецпоселенецтары кытары бииргэ
олорбутум. Олор, бадаҕа, төрөөбүт дойдуларын 1940 сыллаахха
оккупациялааһыны утарсыбыт дьоннор уонна онно хайа эрэ өттүнэн
кыттыктаах

быһыылаахтара.

Кинилэр

ортолоругар

немецтэр,

литовецтар, латыштар, эстонецтар, бандеровецтар, поляктар эҥиннэр
бааллара.
Мин көрдөхпүнэ үлэһит бөҕө, бэрээдэк бөҕө — бары киһилии
дьон

этилэр.

Миэхэ

уопсайынан,

сахаларга,

олус

бэккэ

сыһыаннаһаллара. Ол эрээри туохха түбэспиттэрин адьас кэпсээбэт,
кэпсэтэ барбат этилэр. Үксүгэр техника баар сиригэр: гаражка,
пилорамаҕа, мастерскойга биитэр тутууга үлэлииллэрэ. Ким да
кинилэри тыыппат, бэйэлэрэ бэйэлэригэр сылдьаллара. Арай биирдэ
эрэ Демьян Шпулинг диэн биһиги бараакпыт старостата немеһи
кытары Прудовскай диэн 25 сыллаах (кини ханнык омук эбитэ
буолла) тылынан кыырбыт шовинист этиспитин өйдүүбүн.
—

Фриц, это тебе не сорок первый год! — диэн саайда Прудовскай.

—

Кому-кому, не тебе говорить об этом! — Шпулина хардарда.
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Кырдьык даҕаны диэх курдук Прудовскай саҥата суох барда —
58 ыстатыйа 1 пууна, Ийэ дойдуну таҥнарыыга түбэспит киһи этэ.
Миигин кытары кэккэлэһэ сытар сааһыра барбыт литовец олус
үлэһит киһи быһыылааҕа, кини бэйэтин иһигэр сөбүлээбэккэ
ботугурууруттан иһиттэххэ (ол кини үлэттэн кэлэн оронун оҥостор
кэмигэр эрэ буолара), дойдутун киирэн илдьи тэпсибит дьону,
бэйэтин ыраах хоту көскө ыыппыт режими чахчы сөбүлээбэт
быһыылааҕа. Ол эрээри хобуоччулартан куттанан киһиэхэ иһиллэр
гына аһаҕастык хаһан да саҥарбат этэ. Кинини кытары бииргэ
үлэлиир Ионас, биһигиттэн аҕыйах сыл аҕа уол, эмиэ кини тылыттан
тахсыбата. Ол эрээри политическай темаҕа кэпсэппитин мин
өйдөөбөппүн, хата, хам-түм хайдах кыргыттардаабытын ахтан ааһара.
Кубаҕай, көтөх, ыарыһах көрүҥнээх, үрдүк уҥуохтаах латыш
(эмиэ аатын умнубуппун) Латвия оккупация иннинэ Ульманис саҕана,
хайдаҕын туһунан ыйыттахха эмиэ тардына, биһиги бэчээппитигэр
хайдах сурулларын курдук хоруйдуура. Ол эрээри кини тыллара
сэниэтэ суох, киһини итэҕэппэттик тахсаллара.
Сталин

өлбүтүн

кэнниттэн

прибалтар

бары

кэриэтэ

дойдуларыгар төннүбүттэрэ. Кинилэр билиҥҥэ диэри ыарахан кэмҥэ
кемөлөспүт саха дьонугар уонна бииргэ доҕордоспут оҕолорун
махтанан ахталлар. Прибалтика көҥүлүн иһин охсуһуутун уонна
көҥүлүн туппутун туһунан олус астынан, үөрэн суруйбуттара. Биһиги
эмиэ кинилэри кытары тэҥҥэ үөрбүппүт.
ӨЙ КЫАЙАН БОХСУЛЛУБАТ, САНАА САТААН ХААЙЫЛЛЫБАТ
Киһи тоҕо билиигэ-көрүүгэ тардыһара эбитэй? Хайа бэйэлээх
аан бастаан киһини айбыт күүс-айылҕа дуу, таҥара дуу, атын
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планетаттан олох кыымын ыспыт цивилизация дуу киһиэхэ итинник
туох даҕаны тохтоппот өй- санаа инники диэки дьулуһар имэҥин
укпутай? Мин эмиэ ол улуу күүскэ баһыйтаран билиэхпин-көрүөхпүн
баҕарыыбын хаайыы адьаһын тохтоппотоҕо. Бастакы алларыйыылар
ааһыыларын саҕана миэхэ эмиэ тугу эмэни биллэрбин, билиибэр
билии эбиннэрбин диэн мэйиим утаппытынан барбыта. Ол кэмҥэ
мин дьолбор 1953 сыллаах сайын Яков Израилович Кершенгольц
диэн учууталы кытары билсибитим.
Маҥнайгы колонияҕа сай ортото кэлбит этабы кытары кини
кэлбитэ.

Мин

этапка

кэлбит

хаайыылаахтар

уопсай

бороҥ

маассаларыттан икки үөрэхтээх киһини тута бэлиэтии көрбүтүм.
Иккиэн саар тэгил уҥуохтаахтара, биирдэстэрэ энньэгэр сыҥаахтаах,
мүлүкүччүйбүт еврей көрүҥнээх этэ. Оттон иккиһэ — дьиэ аайы баар
нуучча. Маҥнайгыта Яков Израилович эбит этэ, кинини сибээс
техникумугар математика учууталынан сырыттаҕына хаайбыттар.
Оттон нууччата Шатров диэн партия обкомун үлэһитэ, кинини
маҥнайгы колонияҕа өр туппатахтара, ханна эрэ илдьэ барбыттара:
куота-күрүү сылдьар улахан үспүйүөн үһү диэн сир түгэҕинэн ким
кэпсээбитэ биллибэт сурах тарҕаммыта.
Яков Израилович кэлээтин кытары сонно тута кэмпиэт, печенье
угуллубут (бука передача буоллаҕа) кыракый мөһөөччүгүн уора
охсубуттара.
көрөөхтөөбүтэ

Ол-бу

диэки

көрдөөн

да

көстүбэтэҕэ.

Уорбут

мылакыс-илэкис
уоруйахтар

эмиэ

гынан
олус

кыһаллан-мүһэллэн көрдөспүттэрэ буолбуттара. Онтон эмискэ туох
да биричиинэтэ, туох да логиката суох кыыһыран турбуттара.
—

Ити аата уордулар диэри гынаҕын дуо? Уоруйахтаары гынаҕын

дуо? — «чиэһинэй вордар» соһуччу олуонатык баайсыбыттара.
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—

Инньэ диэбэппин. Баара да суох буолбут,— кэлбит киһи

дипломатичнайдык хардарбыта.— Суох буолбутун суох диибин.
Уоруйах оннук эппиэккэ туох диэн баайсыаҕын билбэккэ, ах
барбыта. Онтукалара даҕаны аҕыйахтык айахха уобуу быһыылааҕа.
Яков Израилович төрүт маннааҕы Саха сиринээҕи еврейдэртэн
төрүттээх эбит. Эһэтэ 1877 сыллаахха Польшаттан Саха сиригэр
сыылкаҕа ыытыллыбыт, аҕата 1881 сыллаахха Хаҥалас Бэстээҕэр
төрөөбүт.

Онно

бурдук

ыһыытынан,

бытархай

эргиэнинэн

дьарыктаммыт. 1909 сыл диэки Кершенгольцтар Якутскайга көһөн
киирбиттэр. Онтон ыла ханна да барбакка Аппа уҥуор олорбуттар.
Яков Израилович 1931—32 сылларга ФЗУ-ну бүтэрбит, онтон
Томскай

университекка

үөрэнэ

сылдьыбыт,

1941

сыллаахха

Якутскайдааҕы пединституту бүтэрбит. Армияҕа сулууспалаан баран,
рыбтехникумҥа, онтон сибээс электротехникумугар учууталлаабыт.
Кинини эмиэ миигин доппуруостаабыт Филиппов силиэстийэлээбит.
Бука, дойду үрдүнэн еврейдэри тутуу-хабыы, Кремль врачтарын
дьыалата эҥин сабыдыаллаабыта эбитэ буолуо.
Кершенгольц

Якутскай

куорат

олохтооҕо

буолан

үгүс

билсиилээҕэ-көссүүлээҕэ, республика салайааччыларын барыларын
да кэриэтэ билэттиирэ, республикаҕа туох балаһыанньа буола
турарын дириҥник өйдүүрэ. Инньэ гынан кинини кытары кэпсэтэр
олус интэриэһинэйэ. Кинини буруйдааһыннара даҕаны эмиэ киһи
болҕомтотун тардара.
Сэрии кэмигэр 1941 сыллаахха сэтинньи 7 күнүгэр Киин уонна
Аппа уҥуордааҕы кинотеатрдартан, гастрономтан, онтон да атын
сирдэртэн 25 илиинэн суруллубут листовкалары булбуттар. Ол онно
кинини күтүрүүллэр диэн кэпсээбитэ. Оннук листовкалар хаста эмэ
тарҕаммыттар

эбит.

Олортон
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«Товарищи! В Чурапчинском районе...» Оттон иккистэрин ис хоһооно
маннык: «Товарищи! Что у нас есть? Бесправие, голод, мало того,
существуют факты, говорящие о смерти из-за недостатка хлеба и
полного

отсутствия

его

(Чурапчинский

район).

У

нас

есть

чинопочитание, подхалимство, грубость. У нас нельзя не согласиться
со Сталиным: думай так, как думает Сталин, пляши под его дудку. И
миллионы бараны в образе людей пляшут под его дудку, делают вид,
что преданы ему, обманывают друг друга, лицемерят друг перед
другом, боятся друг друга. Доносят друг на друга.
Требуем свободы: Певзняку, Шараборину, Ершову, Ойунскому,
Абобурко, Окоемову и др».
Оччотооҕу кэмҥэ итинник этии чахчы эр санааны, хорсун
быһыыны эрэйэрэ. Били этэргэ дылы, итинник листовканы тарҕатыы
— өлөрү утуйарга холооһун.
Ол эрээри ити листовкалары булбут дьон суруйбут киһитээҕэр
ордук куттанан, былааска бэриниилээхтэрин көрдөрөн органнарга
илдьэ

охсон

биэрбиттэр,

тыллыы

охсубуттар.

Нэһилиэнньэ

куттаҕаһыттан төрүт даҕаны аҕыйах ахсааннаах, биллибэтин диэн
тэтэрээт лиистэригэр бэчээтинэй буукубанан илиинэн суруллубут
листовкалар инньэ гынан дьоҥҥо киэҥник биллибэккэ органнарга
киирбиттэр быһыылаах. Били хобу-сиби тиһэ сатыыр, барыны
барытын билэбит-көрөбүт диэн киэптэҥэлэһэр эрэттэр дьэ, дьиҥнээх
Советскай

былааһы,

күн-Сталины

аһаҕастык

утарыыны

—

листовкалары ким суруйбутун билбэккэ уонча сыл сытыарбыттар.
Ааһар ааспытын эрэ кэннэ 1952 сыллаахха дьэ, буллубут диэбиттэр.
Ону даҕаны Яков Израилович обком секретарын Винокуров И. Е.
уонна Совмин председателин Протодьяконов В. А. критикалаан
анонимнай сурук суруйан киирэн биэрбит. Ол суруктарыгар куорат
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маҕаһыыннарыгар

эргиэн

мөлтөҕүн,

балык,

халбаһы

суоҕун

критикалаабыт, Литваттан көскө кэлбит еврейдэри көмүскэспит.
Олохтоох

салалтаны

критикалааһын

—

Советскай

былааһы

холуннарыы буолбут — буруй бэлэм. Кершенгольц суруктарын ылан
графологическай экспертизаҕа биэрбиттэр уонна тэҥнээн көрбүттэр.
Экспертиза (төһө МГБ-тан тутулуга суоҕа эбитэй?) сэрии саҕанааҕы
листовкалар Кершенгольц буочарынан суруллубуттар эбит диэн
дакаастаабыт. 58—10 ыстатыйа 2 чааһынан буруйданар факт бэлэм
буоллаҕа ол.
1952 сыллааҕы олунньу 6 күнүнээҕи Башарины уонна саха үс
классик суруйааччыларын үлтү сынньар партия обкомун бюротун
уурааҕын

хас

тэрилтэ

аайы

дьүүллээбиттэрэ.

Сибээс

электротехникумугар эмиэ мунньах буолбут. Ол мунньахха Я. И.
Кершенгольц

тыл

этиитигэр

начальнига

В.

И.

Бочковскай

көрдөрүүтүнэн «смазал политическую остроту вопроса, сделал это
умышленно» диэбит. Дьэ, ити буруйдар бары түмүллэн, өссө сэрии
сылыттан антисоветскай агитацияны ыытта диэн, Яков Израиловиһы
25 сыл хаайыыга уонна 5 сыл быраабын быһыыга уурбуттар.
Ол гынан баран, 1953 сыллаахха Кершенгольц буруйун ССРС
Верховнай Суута 10 сылга түһэрбит. Онтон Сталин өлбүтүн кэннэ
1956 сыллаахха ыам ыйын 16 күнүгэр босхоломмут, кэнники
реабилитацияламмыт.
Ити барыта хойут буолбута. Оттон мин Яков Израиловиһы
көрсөрбөр Россия политическай халлаана хаһан да дьайҕарыа суохтук
Сталин

саҕанааҕы

коммунистическай

режим

тимир

липпэ

хаппаҕынан ыга сабыллан турара. Ол оннук балаһыанньаҕа мин
кинини көрсүүм, бииргэ сылдьыым былыт быыһынан тыкпыт билии-
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көрүү күнүн сырдыга этэ. Ол иһин Яков Израиловичка улаханнык
махтанабын.
Nihil humani a me alienum esse puto ,— диэбит б. э. и. I үйэҕэ Рим
биир өйдөөх киһитэ Теренций. Мин эмиэ оччотооҕу хотуулаах эдэр
эрдэҕинээҕи санаабар хайдах киһи билэрин билбэт, киһи өйдүүрүн
өйдөөбөт буолуохпунуй диирим, кыһаннахха тугу баҕарар ситиһиэххэ
сөп диэн бэйэбэр эрэллээҕим. Яков Израилович математика учуутала
буоларын истэн баран, мин били аатырдар высшай математика диэн
тугун билиэхпин баҕарбытым. Онуоха эбии хайдах эмэ тахсар күннээх
эбит буоллахпына гуманитарнай наукаҕа силлээн баран, быраҕан,
техническэйгэ көһөр кистэлэҥ ыра санаалар күөрэйтэлээбиттэрэ. Ол
курдук

Березовскайдаах

гуманитарнай

наука

сиргэ

тиийэ

учёнайдарын

сэнээн

циничнэйдик

популяризатордарынан

ааттыахтарыттан (кырдьык даҕаны оччотооҕу гуманитарийдарга ол
сыһыаннаахха дылы этэ) санаам түспүтэ. Хаайыыттан соруогу
боруостаан даҕаны таҕыстахха, историяны ыччакка үөрэтэри режим
көҥүллүүрэ саарбах этэ. Ол иһин атын идэни эрдэттэн толкуйдуур
санаа дууһаҥ түгэҕиттэн бэйэҕиттэн тутулуга суох күөрэйэрэ. И. Н.
Сорокин сүбэтинэн мин санаам туой электриккэ охторо, онно
инженер идэтин ылыыга.
Высшай

математиканы

үөрэтэргэ

хайаатар

даҕаны

тригонометрияны билиэхтээх эбиппин. Педучилищеҕа ону биһиэхэ
үөрэппэтэхтэрэ. Ол иһин мин баҕабын истэн баран, Яков Израилович
үөрэтиитин

тригонометрическай

функциялартан

саҕалаабыта.

Учебник суоҕа, кумааҕы, харандаас эмиэ суохтара. Биһиги үөрэхпитин
түҥ былыргы дьоннордуу кумахха суруйан саҕалаабыппыт. Ити
барыта Сталин социализмын кэмигэр этэ.
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Кершенгольц сибээс техникумугар высшай математиканы
үөрэтэр эбит, тригонометрияны ханнык даҕаны учебнига суох өйүгэр
тута сылдьан миигин олус бэккэ синустар, косинустар, тангенстар
теоремаларыгар үөрэппитэ. Биһиги үөрэхпит үксүн хортуоппуйга
үлэлии сылдьан барара, дьолго конвоирдар олус үүрбэттэрэтүрүйбэттэрэ.
Тригонометрияны бүтэрэн дифференциальнай исчислениеҕэ
киирбиппит. Свидание арыый сымнаан, балтым Еляны кытары
таптыыр кыыһым Яыа мэлдьи кэлэр буолбуттара. Яна физматы
бүтэрээри сылдьара. Кини арахсыспат дьүөгэтэ Ли Танялыын иккиэн
көрдөөн булан высшай математика учебниктарынан, кумааҕынан,
сурунар тэрилинэн хааччыйбыттара. Аны билигин биһиги киһилии
сурунар даҕаны, суоттуур даҕаны кыахтаммыппыт. Үөрэхпит син
балачча иннин диэки сыҕарыйан испитэ.
Мин манна биир субъективнай түгэҥҥэ тохтуохпун баҕарабын.
Хаайыыга олорон үөрэнии көҥүлгэ сылдьан үөрэнииттэн олус улахан
туспалааҕа. Көҥүлгэ киһи хайаатар да идэ ылан специалист буолабын
диэн сорук оҥостон үөрэнэрэ. Биһиги эмиэ марксистскай-ленинскэй
историяны оннук баһылыы сатаабыппыт. Оттон хаайыы үөрэҕэ
барыта ханнык даҕаны инникитэ суоҕа: баҕар, сарсын эйигин этапка
ханна эрэ үөдэн түгэҕэр ыытыахтара, баҕар, биир эмэ блатной өлөрөн
кэбиһиэ. Олоххор ханнык даҕаны сарсыҥҥы эрэл суоҕа. Ол оннук
быһыыга-майгыга үөрэх үөрэхтэн туспаланара.
Ол да буоллар Яков Израилович олус опыттаах, өйдөтөр
дьоҕурдаах учуутал көмөтүнэн математика ыарахан суоллаах-иистээх
ыккый ойуурунан инним диэки бэрт бытааннык сыҕарыйан испитим.
Ординаты,

абциссы,

система

координат,

касательная,

угловой

коэффициент, дифференциал, производная үгүс сырабын ылбыттара.
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Сталин өлбөккө олох уларыйбатаҕа буоллар тыыннаах отут түөрт
сааспар тахсан, баҕар, техническэй идэҕэ үөрэнэн ханнык эмэ
инженер буолуом эбитэ ини — киһи билэрин син билиллиэ этэ дии
саныыбын.
Билигин үөрэппит математикабыттан биир түмүк төбөбөр
хаалбыкка дылы: ол дифференциальнай исчисление диэн үөрэҕи
киһи аймах арыйан, айылҕаҕа хамсааһыны сатаан точнайдык,
чуолкайдык, научнайдык быһаарар буолбут эбит диэн. Онуоха диэри
наар хамсаабат эрэ эттиктэри үөрэтэр эрэ кыах баар эбит,
хамсааһыны, процестары буолбакка. Переменная величина — ити
айылҕаҕа

баар

хамсааһыны

математическай

наука

көмөтүнэн

быһаарыы, ааҕан таһаарыы.
Математиканы
интегральнай

үөрэтиибит

исчислениеҕэ

олус

өр

кыайан

буолбатаҕа,

биһиги

киирбэтэхпит,

Яков

Израиловиһы этапка ылан Бриндакикка шахтаҕа үлэлэтэ үүрбүттэрэ.
Оттон мин соҕотоҕун хаалан кыайан үөрэхпин салгыыр кыаҕым
суоҕа.
Хаайыыттан тахсан баран, Яков Израилович учууталлыыр
үлэтин

салҕаабыта

уонна

Саха

АССР

оскуолаларын

үтүөлээх

учууталын аатын ылбыта. Мин санаабар, саамай сөпкө биэрбиттэрэ,
үтүөкэн учуутал этэ. Билигин Якутскайга пенсияҕа олорор. Иккиэн
даҕаны кырдьан эрэр дьон хам-түм көрсөөччүбүт, оччоҕо ол кэмнэри
санаһабыт. Ол эрээри сыл-хонук ааһан истэҕин ахсын улам ол сыллар
умнуллан, күлүгүрэн иһэргэ дылылар... Баҕар, бу ахтыы бииргэ
эрэйдэммиппит туоһута буолан, ол ааспыт күннэри ыччаттарбытыгар
санаттын.
Миша Иванову, Коля Слепцову, Яков Израиловиһы Бриндакит
лааҕырыгар

утаарбыттарын
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тулаайахсыйбыппыт. Ол гынан баран, Афоня суруйар идэҕэ эрдэттэн
ылларбыт киһи, наар суруйан тахсара. Киниэхэ кумааҕы, сурунар
тэрили Машата таһара. Оттон суруйбут айымньыларын Афоня
конвойа суох сылдьар хаайыылаахтарынан кистээн Машаҕа ыытара.
Кини айымньылара кылгас, кыракый кэпсээннэр буолаллара.
Иккис дьаарыс наарабытыгар оронун үрдүгэр тахсан атаҕын
халаачыктыы ууран Афоня өөр да өр инвалидтар бараактарын үрдүн
одуулаан олорор буолааччы. Аттыгар казах муллата бэйэтин
таҥаратыгар Аллахха үҥэрэ, биитэр сонун бүрүнэн хапсыллан сытар
буолара. Сороҕор мин Афоняны күлүү гынарым:
—

Ити

муллаҥ

үҥэр

таҥаратын

одуулуугун

дуу?

Хайдах

дьүһүннээх-бодолоох буолар эбитий? — диэн.
Киһим саҥа уһуктубут курдук мин диэки көрөрө.
—

Балыыҥкалаама,— диэн баран мичээрдээн кэбиһэрэ. Кини

бэйэтэ туһунан дойдулаах-сирдээх этэ. Ол онно хаайыы тыына хайдах
да гыммыттарын иһин өтөн киирбэтэ. Ол дьикти дойду суруйааччы
өйүнэн оҥорор ырайа — айар айыытын поэзията. Кини мин доҕорбун
үгүс ыар чаастартан быыһаабыта эбитэ буолуо диэн сэрэйэбин. Афоня
суруйбут айымньыларын, кылгас кэпсээннэри, миэхэ ааҕан биэрэрэ.
Мин истэрим даҕаны испэр соччо сөбүлээбэт этим: олус олорор
олохпутуттан тэйиччитэ бэрдэ — бүгүн олорор олохпут барыта олус
тэтэркэй өҥүнэн кырааскаламмыт буолара. Кэнники биллэххэ ол —
социалистическай реализм ньымата диэн ааттанар эбит. Онуоха эбии
Афоня биһиги сытар сирбит, олорор кэммит уратыта бэрт буоллаҕа —
арай,

Афоня

илиилэригэр

кырдьыгынан
түбэстин.

Иэдээн

суруйбут
буолбат

айымньыта
дуо?

органнар

Онтон

даҕаны

куттанаахтыыра эбитэ буолуо. Афоня кэпсээннэрин Миша этаптана
илигинэ устан көмөлөһөр этэ.
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Биирдэ эрэ бэккэ кистээн, Афоня миэхэ дьиҥнээхтик кыһыйанабаран ис дууһатыттан суруйбут кэпсээнин аахпыта. Ол кылгас
кэпсээни мин үчүгэйдик өйдүүбүн. Оттон атын кэпсээннэрин тоҕо эрэ
соччо өйдөөбөппүн. Ол кылгас кэпсээн Василий Яковлев «Уот
иитиитэ» диэн романыгар баар оҕотун көтөхпүтүнэн хаалбыт
атаҕастаммыт дьахтар уонна Софрон Данилов Россия президенигэр Б.
Ельциҥҥэ кэпсээбит саха дьонун ыар дьылҕаларыгар маарынныыра
— сордоох-муҥнаах кыыс уонна кини дьонун дьылҕаларын туһунан
этэ. Мин соруокпут эбиллэриттэн куттанан тута хайыта тыыт
диэбитим. Афоня бэйэтэ даҕаны миигиттэн атын киһи истиэн
баҕарбат быһыылааҕа.
Кершенгольц баран, КВЧ кыракый библиотекатын сыыһын
кинигэтэ ааҕыллан бүтэн, мин мэйиим эмиэ өй- санаа аһылыгар
наадыйбыта. Мин английскай тылы үөрэтиигэ киирбитим.
Омук тылын билиэх баҕа санаа миэхэ кыра оҕо эрдэхпиттэн
баара. Сэрии арыый иннинэ Чурапчыга орто оскуола аһыллан испитэ,
тоҕо эрэ Кытаанах оскуолатыгар. Ол иһин эбитэ буолуо, улахан
кылаас оҕолоругар букатын саҥа, хаһан даҕаны иһиллибэтэх
немецтии тылы үөрэтэн барбыттара. Мин кыра кылаас үөрэнээччитэ
буолан кыайан онно хабыллыбатаҕым, таһыттан эрэ ымсыырбытым.
Ол кэмтэн «Es lebe genosse Stalin!» диэн тыллар мин өйбөр хатанан
хаалбыттар. Педучилищеҕа үөрэнэр кэммэр ол кэмтэн хаалбыт 5, 6, 7
кылаастар немецтии учебниктарын булан бэйэм үөрэппитим.
Пединститукка биһигини английскай тылга кырдьаҕас, олус
сымнаҕас Рунд диэн эмээхсин үөрэппитэ. Кини Парижка, Берлиҥҥэ
олоро сылдьыбытыттан сыаллаатахха, эмиэ көскө кэлбит эрэйдээх
быһыылааҕа. Икки сыл үөрэппитэ да дуоннааҕы билбэтэхпит.
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Хаайыыга миэхэ Янам английскай тыл учебнигын аҕалбыта.
Мин омук тылын үөрэтэрбин көрөн биир бэрт интеллегентнэй
көрүҥнээх нуучча киһитэ:
—

«Nothing can be so sweet as a liberty» — ити өс хо- һоонун

тылбаастаа эрэ,— диэн соһуппута.
—

Көҥүлтэн ордук минньигэс туох да суох,— диэбитим мин.
Киһим сэргэхсийэ түспүтэ:

—

Эн английскай тылы үөрэтэр буоллаххына мин көмөлөһүөхпүн

сөп,— диэбитэ.
Ол гынан баран, кинини, үбү сиэтэ диэн түбэспит бухгалтер
киһини, туһунан бараакка туппуттара. Кыайан икки ардыбыт
ыпсыыта кыттыбатаҕа. Мин бэйэм соҕотоҕун дьарыктаммытым.
Бороҕодуйан хаалан эбитэ дуу, эбэтэр оннук эйгэ суох буолан
дуу, английскай тылы кыайан баһылаабатаҕым. Адаптированнай
текстэри

эрэ

өйдүүрүм,

хас

да

английскай

кинигэлэри

ааҕыталаабытым, хас да хоһоону нойосуус билбитим. Английскай
тылы

үөрэппит

быһаччы

туһам

диэн,

арай,

кандидатскай

минимуммун соччо эрэйэ суох туттарбытым. Уонна кэнники Аляскаҕа
бара сылдьан уонча хонукка син тылбаасчыта суох наадабын
толуммутум.
Мин

ыччат

дьоҥҥо

этиэм

этэ:

билиҥҥи

сайдыылаах,

динамичнай үйэ киһитэ нуучча тылыттан ураты хайаатар даҕаны
биир эмэ омук тылын билэрэ — бириэмэ модьуйуута диэн. Ол
биһигини хаайбыт өй-санаа хааччаҕыттан эһигини таһаарарга
көмөлөһүө.
Биһигини тугу эмэни тумуһурдууллар диэн ол дьоҕурбутун суох
гынан, тугу да толкуйдаабат үлэ сүөһүтэ — «выдло» гынаары
хаайбыттара: «Яковлев В. С.
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1928 г. легкие везикулярные, дыхание, сердце тоны чистые
ритмичные, живот мягкий, безболезненный. Диагноз: здоров. Вывод:
годен к физическому труду» диэн МГБ враһа медицинскэй сулууспа
старшай лейтенана Чеснокова справка суруйбута. Ол эрээри өйбүн,
толкуйдуур дьоҕурбутун кыайан суох гымматахтара. Өссө XVI үйэҕэ
Декарт «Cogito, ergo sum» —«өйүм баар, ол аата тыыннаахпын» диэн
турардаах. Биһигини эмиэ коммунистическай режим толкуйа суох,
тыла суох үлэ сүөһүтэ кыайан оҥорботоҕо — өй кыайан бохсуллубат,
санаа сатаан хаайыллыбат.
«УОРУЙАХТАР» («ВОРЫ»)
ӨЛӨРСҮҮ
— Миигин оннооҕу «малинаҕа» вордар тойонноругар, «пахан»
диэн ааттыыллар ол баһылыктарыгар киллэрдилэр,— биһиги,
сахалар, Саввин Колялаах, Кузьмин Ганя оронноругар, куруутун
мустар сирбитигэр төбүрүөннээн олордохпутуна, Сибиир араас
лааҕырдарын кэрийбэхтээбит, соторутааҕыта Иркутскай таһыгар
баар

Александровскай

Централтан

кэлбит

саха

блатнойа

кэпсээбитэ.— Киирбитим үгүс баҕайы киһилээх бараакка саамай үтүө
миэстэтигэр курданарыгар диэри сыгынньах саас ортолоох тойон
хаан туоллан олорор эбит ээ. Баас-үүт оруна бөҕө, үгүстүк быһаҕынан
быһаарсыбыт киһи быһыылаах. Этэ бүттэтэ суох ойуу — татиуровка:
түөһүгэр сыгынньах дьахтар, көхсүгэр хотой кыыл, илиитигэр «Не
забуду мать родную», атахтарыгар «Они устали, хотят отдохнуть»
диэн ойуулары, суруктары көрөн аһарабын. Бэйэтэ ханнык эрэ
татарин дуу, кавказ омуга дуу — хара омук. «Иди сюда!» — диэтэ
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бэттээхэйдик нууччалыы. Миигин аҕалбыт «шестеркалар» икки
өттүбүттэн умса астылар: «Тобуктаа! Сыыллан тиий!» диэтилэр.
Хайыамый, түөрт атах буолан эппиттэрин курдук аттаан, паханнара
сыгынньах атаҕын халаачыктыы ууран олорор наараларыгар ыкса
тиийдим. «Поклонись!» диэтилэр. Сүүспүн муостаҕа тириэрдэ үстэ
охсуохтаахпын. Иккитэ оҕустум, шестеркалар уонна пахан тылбытын
истэр, өрөлөһө барбат мөлтөх киһийдээн эбит, киниттэн ханнык
баҕарар быаны хатыахха сөп эбит дии санаан, сэргэхтэ- рин
сүтэрдэхтэрэ буолуо диэн суоттаммытым. Сөпкө суоттаммыт этим:
тула турааччылар уонтан тахса киһи, көрөн турдахтарына, мин
бокулуоннаабыта буола туран, эмискэ пахан сыгынньах атаҕын тойон
эрбэҕиттэн сулбу тардан ылан эрийэн бычыгыраттым. Киһим
соһуйан уонна ыарыытыттан муунньас гына түстэ, атаҕын өрүһүйэ
икки илиитинэн түһүстэ. Оттон миэхэ ол эрэ наада этэ: сөмүйэбинэн
хаҥас хараҕын олоҕор анньабын. Киһи хараҕын табан эрэ анньыах
кэрэх — начаас уһулу ойон тахсааччы — паханым хараҕа уһулу
ыстанан тахсан быатыттан иҥнэн санньылыс гына түстэ. Мин кини
ол хараҕыттан харбаа! «Дьэ, уонна кэпсэтиэх! диибин.— Аан бастаан
шестеркаларгын харай!» Уһуллубут хараҕын быатыттан ууннаҥната
турарым

ыарыыта

бэрт

буоллаҕа,

пахан

«Тэйиҥ!»

диэн

хардьыгынаата. Уркалар миигиттэн тэйэ түстүлэр. «Мин саха урката
буолабын. Онно биһиэхэ лааҕыр эрэ үгүс, миигин үчүгэйдик билэллэр.
Эһиги куһаҕаннык көрүстүгүт». «Эйиигин билбэтэҕим, сыыспыппыт».
«Так-то. Билигин биллиҥ мин киммин?» «Биллим». «Хайыам дии
саныыгын?» «Тугу модьуйаҕын, толоруом». «Дьэ, маннык, атаас, бу
наараҕа мин сытабын. Иккиһинэн, мин тугу эппиппин эн толоруоҥ».
«Сөп, толоруом». «Андаҕай!» «Андаҕайабын». Вордар тылларын хаһан
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даҕаны кэһээччилэрэ суох — воровской закон. Инньэ гынан
кинилэргэ тойон буолан эргиллэн кэллэҕим.
— Оттон киһиҥ хараҕа?— олус болҕойон биир тылы мүччү
түһэрбэккэ истэн олорооччулартан, биһигиттэн, ким эрэ ыйытар.
—

Андаҕайбытын кэннэ хараҕын дьэ ыыттаҕым дии.

—

Оттон ыалдьыбата дуо?

—

Туох буолуой ол аайы: ылан оннугар уган кэбистилэр,

угуттаатылар. Аҕыйах хонукка сан-чааска сыппыта. Арыый кылардык
эрэ көрөр буолбут этэ, ол кэнниттэн киниэхэ «Леха Косой» диэн аат
иҥмитэ, пахан буолан тохтообута.
Биһиги

тыыммакка

олорон

истибит

кэпсээммит

кэлин

билбитим, эмиэ саллааттар иллэҥ кэмнэрин саататына атаарар
байкаларын

курдук,

хаайыыга

киэҥник

тэнийбит

сымыйа

кэпсээннэрэ эбит этэ.
Уруккута уркалар, билиҥҥитэ блатнойдар, цветнойдар дьон
оҥорбут

бары

сокуоннарын

билиммэт,

киһи

обществотын

майгытыгар-сигилитигэр силлиир, ханнык баҕарар буруйу оҥорорго
бэлэм дьон, тоҕо бары айыылаах- буруйдаах дьайыыларыттан
«уоруйах» («вор») диэн тылы талан ылан уопсай аат гыммыттарын
сатаан сананыллыбат. Эмиэ итинтэн сыыһата да, куһаҕана да суох
ааттары, холобур, бандьыыт, өлөрүөхсүт («убийца»), күүһүлээччи
(«насильник»),

хулиган,

саатар

урукку

урка

диэннэрин

хаалларыахтарын сөп этэ. Дойду үрдүнэн Гулаг былаһын тухары
ордук тэнийбит аат «воры» диэн буолбут. Тоҕо? Кэнники Советскай
хаайыыны үөрэтэр дьон (мин санаабар олус наадалаах, общество
олоҕун туһунан толкуйдуурга тоҕоостоох үгүс матырыйаалы биэрэр
тема) ити феномены быһаарыахтара диэн эрэнэбин. Оттон мин
санаабар буоллаҕына, уоруйах (вор) диэн аат обществобыт уопсай

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

364

ыарыытын кытары сибээстээх уонна онтон тахсыбыт аат. Уоруу диэн
Достоевскай хаатыргатын саҕаттан Россияҕа сүрүн ыарыы эбит.
Биһиги камерабытыгар түбэһэ сылдьыбыт урка туһунан (мин
кини «ворун» дуу «сукатын» дуу билбэппин, ол иһин инньэ диибин)
ахтан турабын. Ол эрээри кинилэр тустарынан эрдэ истибиттээхпин.
Кыра эрдэхпинэ бастаан миэхэҕэ харандаас бэлэхтээбит биир
дойдулааҕым учууталлаан иһэн тылга эриллэн, эмиэ хаайыыга киирэ
сылдьыбыт Чепалов И. И. уркалар тустарынан кэпсээбитэ.
Илья

Ильич

Алдан

лааҕырдарыттан

биирдэстэригэр

сырыттаҕына вордар уонна сукалар өлөрсүбүттэр. Ол кинилэр
бараактарыгар, кини хараҕын ортотугар буолбут. Өлөрсүү дьахтартан
сылтаан тахсыбыт.
Киэһэ хаайыылаахтар бары баалларына икки киһи көтөн
түспүттэр. Биирдэстэрэ уҥуоҕунан олус улахан, ол иһин Семафор
диэн ааттаммыт уоруйах уонна кини шестерката. Кинини кытта
күрэстэһээччитэ Гудзий дуу Гуров диэн дуу эмиэ полуцветной эбит.
Кини букатын да сэрэйбэккэ оронугар олороро үһү. Киирээт да
Семафор шестерката оронуттан өндөйөн эрэр киһини өйдөппөккө,
уһуктаах

тимиринэн

быарга

түспүт.

Киһи

«Ах!»

диэт,

иһин

туттубутунан оронугар төттөрү олорбут. Онтон олорор киһини
Семафор тута сылдьар столярнай сүгэтинэн сүнньүгэ биэрбит. Киһи
сүнньэ быһа охсуллан оронугар охтубут. Ону кыайбыт-хоппут урка
харса суох илдьи эттээн барбыт. Ол былаһын тухары үөхсүү, маатыра,
киэбирии үһү.
—

Киһи киһини сүөһүнү эттиир курдук көрдөрөн туран өлөрөн

биликтээһинэ, саҥата улахана — дьэ, ынырык быһыы этэ,— диэн
бэккиһиирэ Илья Ильич.— Ол кэнниттэн өлүөхсүт шестеркатын
көрдөөн чүүччэйдилэр. Дьип- дьирикинэс сытыы эдэр уолчаан этэ
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өлүөхсүт шестерката, хата, кини наара анныгар түһэн саһан
быыһаммыта. Биһиги бараак олохтоохторо бары даҕаны өлө куттанан
наара аннын былдьаспыппыт.
Эдэр учуутал өссө ордук бэккиһээбитэ киһи сидьиҥ, чиччик
быһыыта эбит этэ. Ол куттанан наара анныгар түспүт дьон
өлөрүөхсүттэр тахсан баралларын кытта, шакаллар курдук оронон
тахсан өлүөхсүт таҥаһын-сабын үллэстэн уоран ылбыттар. Онно
көрдөҕүнэ өлүөхсүт эмиэ быһахтааҕа эбитэ үһү.
Хаайыыга киирэн вордар диэн кимнээҕин билэн баран, мин ити
кэпсээни итэҕэйбитим. Алдантан кэлбит хаайыылаахтар Семафор ону
таһынан хас да киһини өлөрбүтүн, оһол төрүөт төрдө буолбут
дьахтарын соруйан накаастаан, илиитин тоһуппутун эмиэ бигэргэтэн
кэпсээбиттэрэ.
Биһиги

уопсай

түрмэҕэ

олорор

кэммит

чугаһыгар

Макагоновтааҕы кытары Кириэс Халдьаайы анныгар баржаны
умаппыттартан икки блатнойу Безбороднай уонна Черняев диэннэри
следственнэй изоляторга өлөртөөбүттэр этэ. Онон били карцердааҕы
«ыалым», баҕар, кырдьыгы эппитэ эбитэ дуу...
1952 сыллаахха кыһын маҥнайгы колонияҕа тиийбиппитигэр
сайын эрдэ этаптаммыт Слепцов Коля бастаан көрсөөт, биһиэхэ
кэпсии тоһуйбута:
- Мин кэлбитим кэннэ манна, зонаҕа, икки киһини өлөрдүлэр,—
диэн,— Ол кэнниттэн зона иһинээҕи дьон ким хантан кэлэн
быһаҕынан түһэр диэх курдук, хайдах эрэ дьик-дьах туттар буолан
хааллылар.
Биирдэстэрин Масталыга диэн киһини бараагар оронугар
кыайбыттар: бараак дьоно баалларына уонча киһи киирэн бүттэтэ
суох быһаҕынан кэйэн кэбиспиттэр. Өлөрүөхсүт вордар туохтан, тоҕо
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күн сириттэн сүтэрбиттэрэ биллибэт этэ. Ол кэнниттэн, кырдьык,
ким кими хаһан эмискэ кэлэн өлөрөрө биллибэт дьиксинэр кэмнэр
кэлбиттэрэ өйдөнөр.
Биһиги баар кэммитигэр дьолго биир эрэ өлөрүү буолбута. Ол
эмиэ вордартан, сукалартан тахсыбыта.
Ити 1952 сыллааҕы кыһын этэ. Сарсыарда турбуппут кэпсээн
үллэҥнэс:
— Бөлүүн этап кэлбит, ол этапка кэлсибит биир суканы
өлөрбүттэр,— диэн.
Этабынан

кэлбит

хаайыылаахтары

бэһис

бараакка

олохтообуттар. Киирэллэрин аҕай кытары биир хаайыылааҕы
таһырдьа ыҥырбыттар. Онно тамбурга эмиэ уонча буолан үрдүгэр
түһэн, быһаҕынан кэйгэллээн кэбиспиттэр. Өлүөхсүт аата «Васьказверь» диэн сука үһү. Аата даҕаны аат бөҕө, бука, куһаҕаны
оҥорбохтообут урдус эбитэ буолуо.
Маҥнайгы колонияҕа БУР (Барак усиленного режима) диэн
баара. Ону 11 №-дээх бараак дииллэрэ, кини сукалар ордуулара этэ,
онно куоталлара. Васька-зверь тоҕо онно куоппатаҕа буолла? Куотуон
тириэрпэккэ тутуу былдьаспыттара дуу?
Вордар уонна сукалар икки ардыларынааҕы киирсии чахчы туох
да харысхала суоҕа. Жак Росси этэринэн былаас уоруйахтары
хайытаары соруйан киксэрэн биэрэр үһү, вордар уонна сукалар
өлөрсүүлэрэ сэрии кэмигэр уонна сэрии кэнниттэн ордук күүһүрбүт.
Оннук даҕаны буолуо. Хаайыыга уһуннук олорбут, элбэх лааҕырдары
көрбүт дьон суруйалларынан, Гулаг хаайыыларыгар түһүөтэхтээҕи
ынырык киирсиилэр буолуталыыллар эбит.
Мин манна дьон биир итинник көрүҥнэрин туһунан кэпсээн
аһарыым.
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Уркалар — урукку ыраахтааҕы саҕанааҕы эргэрбит ааттара,
билиҥҥи ааттара блатнойдар, цветнойдар дэнэллэр, ол эрээри
барыларын уопсай ааттара вордар диэн. Хаайыыга «Я — честный вор»
диэн тиэрэ өйдөбүл бүрүүкээбит сирэ. Били уоруу чиэһинэй,
кэрэхсэбиллээх дьыала буоларын курдук. Сибилигин олус дэлэйбит,
биһиги обществобытын ыарыһах гыммыт уоруу микроба аан
бастааҥыттан хаайыыга уйа туттан сыппыт бадахтаах. Онтон
коммунистическай режим саҕана ол сарааса олус үгүс киһини хаппыт,
уһугар хаайыыттан тахсан обществоны барытын сутуйан бүрүүкүү
сүүрбүт. Дэлэҕэ даҕаны уорааччылар олус үксээннэр, кинилэри,
ханарытан этэр үгэспитинэн, «несуннар» («илдьэ барааччылар») диэн
ааттыахтара дуо?
Блатнойдар бэйэлэрэ суруллубатах сокуоннаахтар диэн буолар.
Хаайыыга ол сокуон үтүөтүн, кини сөптөөҕүн, кытаанаҕын туһунан
эмиэ Советскай сокуон үчүгэйин пропагандалыыр курдук үгүстүк
кэпсэнэр. Мин син балачча блатнойдар диэн дьону ыраахтан да
буоллар кэтээн көрбүтүм, ол гынан баран, кинилэргэ ханнык даҕаны
героическай толбону булан көрбөтөҕүм. Бука бары дьон саамай,
сахалыы эттэххэ, ырайар ыттара этилэр: обществоҕа чыычаах тумсун
да саҕа туһаны аҕалбатах, аҕалар санаалара да суох дьон уонна ол
санааны идеология гыммыт буоланнар, дьингнээх паразиттар.
Кинилэр — дойдуну ыарахан ыарыыга тэппит уоруу микробтара.
Өҥнөөхтөрү

батыһааччылары

полуцветнойдар,

приблатненнайдар диэн нууччалыы ааттыыллар. Оттон кинилэр
илии-атах, сорук-боллур дьоннорун шестеркалар диэн хаарты
хараҕынан ааттыыллар.
Уоруйахтар сокуоннарын кэспит (быһата кинилэри кытта
тапсыбатах, өстөспүт) дьону «сукалар» — «тыһы ыттар» диэн үөҕэн
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ааттыыллар. Уоруйахтар уонна «тыһы ыттар» икки ардыларыгар
мэлдьитин өлөрсүү буолара.
Ити хаайыыны бэйэлэрин дьиэлэринэн ааҕыммыт:
Эх, здравствуй, камерный дом, старушка тюрьма,
Цемент, замок да решетка! —
диэбитинэн үөрэ-көтө хаайыыга киирэр дьонтон уратылары
«фраердар» (хантан булбут тыллара эбитэй?), эбэтэр боростуойдук
«мужик»

диэн

ааттыыллара.

Ол

дьон

хаайыы

бастайааннай

олохтоохторун курдук буолбатах, быстах кэмҥэ көстөн ааһар, көҥүл
тылынан эттэххэ, бастайааннай прописката суох, бириэмэннэй дьон
буолалларын быһыытынан, кинилэри хайа талбыт баттыахха,
атаҕастыахха сөп диэн санаалаахтара. Ол гынан баран, ити мэлдьитин
кыаллыбат этэ.
«Уоруйахтар сокуоннара — суруллубатах сокуон, ол эрээри
үйэлэргэ үөскээбит үгэс быһыытынан преступниктар дойдуларыгар
кытаанахтык тутуһаллара. Уоруйах сокуона хайдах туттары уонна ону
кэһии иһин туох накаастабылга тиксэри этэр. Сокуон былааска
көмөлөһөрү бобор, кыра уоруйах улахан уоруйаҕы өрүһүйүөхтээх,
олоҕун даҕаны толук ууран туран. Тутуллар түбэлтэҕэр буруйу
бэйэтигэр ылыныахтаах, о. д. а. Сокуон быһыытынан, уоруйах —
аристократ. Сокуон быһыытынан хаайыылаахтан кровнай паегу,
оннооҕор фраертан даҕаны былдьыыр көҥүллэммэт, суканы даҕаны
донуостуур сатаммат, тойон-хотун буолар табыллыбат. Сокуон
үлэлиири адьас көҥүллээбэт. Оннук киһи «вор в законе», «честный
вор», «блатной», «цветной» диэн ааттанар.
Блатнойдар бэйэлэрин уоруйахтарын эрэ сокуонун билинэллэр,
атын сокуоннары барытын киэр тарыйаллар. Блатнойдар атын дьону
барытын урдүктэн көрөллөр, ол иһигэр уголовниктары кытары.
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Кинилэр бары блатнойдарга хайдах баҕарар гыналларыгар көҥүл
булт эрэ курдук көстөллөр.
Блатнойдар хайдах эрэ сабыылаах кулууп курдуктар. Ким
баҕарар

блатной

мэктиэлээһининэн
боппуруос

буолбат.

Киниэхэ

киириллэр.

быһаарыллар.

ханнык

Киирээччи

Ылааччылар

эрэ

блатной

кандидат

баарыгар

кандидат

кинилэр

сокуоннарын толороругар итэҕэйиэх тустаахтар. Ол иһин сороҕор
кандидакка ханнык эмэ стукаһы дуу, суканы дуу өлөр диэн бастакы
усулуобуйа

туруораллар.

саарбаҕаланар

киһи

Оттон

баар

кини

доҕотторугар

буоллаҕына,

кинини

ким

эмэ

өлөртөрүү

булгуччулаах усулуобуйа буолар.
«Люди

есть?»

камераларыгар

Ити

блатнойдар

надзиратель

ханнык

киллэрдэҕинэ

эмэ

бастаан

билбэт

бэйэлэрин

биллэрэр бэлиэлэрэ... Онуоха камера саамай үчүгэй муннугуттан
кинини ыҥыраллар: «Кэл манна!» диэн. Оччоҕо оннооҕор ыгыта да
симсибит камераҕа дьон бэриммиттии силэллэн биэрэллэр —
кинилэр ким кэлбитин билэллэр...»
Ити

мин

Жак

Росси

«Справочник

по

ГУЛАГ-у»

диэн

кинигэтиттэн уһун цитатаны аҕаллым. Улахан опыттаах, үгүс эрэйи
көрбүт, хаайыы усулуобуйатын бэрт үчүгэйдик билбит киһи
этиитигэр холбоһон туран, мин икки-үс бэйэм кэтээн көрүүлэрбин
эбиэхпин баҕарабын.
Бастакытынан, уоруйах сокуонун туһунан. Оннооҕор билигин
үөһэнэн-алларанан дьүүллэһии бөҕөнү дьүүллэһэн, ырытыы бөҕөнү
ырытан

ылынан

баран

сокуоммутун

толорбоппут.

Эгэ

ол

суруллубатах сокуону ханнык даҕаны киһилии майгы-сигили диэнтэн
киэр этиммит, бөрөлөргө кубулуйбут дьоҥҥо туолара диэн кэлиэ дуо
— кинилэр сокуоннарын итэҕэйиэххэ сатаммат. Сокуоннарын
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тутуһар да эбит буоллахтарына саамай орто чээрэтин эрэ биир эмэ
сиргэ шайка, баанда тойоно тутуһа сатыан сөп.
Иккиһинэн, блатнойдарга чилиэнинэн кимнээх ылыллаллара
киһи өйүгэр түспэт. Өскөтүн баанда, союз устааба суох тэрилтэ
буоллаҕына, хас сир аайы ылыы эмиэ тус-туһунан буолан тахсарыгар
тиийэр. Ол ону атын лааҕыр блатнойдара билиниэхтэрэ үһү дуо?
Кимнээх блатной, «чиэһинэй уоруйах» эбэтэр блатной аҥардаах,
соччо чиэһинэйэ суох уоруйах буолалларын билэр бэрт уустук суол.
Ханнык эрэ устааптаах, программалаах, туох эмэ биллэр-көстөр
чуолкай быраабылалаах тэрилтэ курдук диэххэ табыллыбат. Оннук
түбэлтэҕэ мэлдьитин бутуур тахсар.
Үсүһүнэн,

история

опыта

көрдөрөрүнэн

оннооҕор

араас

конституцияларга, кодекстарга, указтарга суруллубут сокуоннары
хайдах баҕарар толкуйдуохха, толоруохха сөп (интерпретациялыахха
сөп). Көннөрү дьонтон үгүс информациялаах, билиилээх, араастаан
иэҕэн толкуйдуурга уонна дьону итэҕэтэргэ куоһаммыт үөрүйэхтээх
өттүттэн ол тахсааччы. Оттон уоруйахтар суруллубатах сокуоннарын
кинилэр тойотторо хайа талбыт кинилэр бэйэлэрин туһаларыгар
токуруталларыгар аан аһаҕас буолара.
Хаайыыны дьиэ-уот оҥостуммут, онтон атын гражданскай
обществоны билбэт дьон примитивнэй толкуйдара наар биир
өттүнэн — хайдах хаайыы усулуобуйатыгар тыыннаах буоларга
туһаайыллыбыта бөлөхтөһүүгэ, оннооҕор партия дуу, баанда дуу
тэрийэ сатааһыҥҥа тириэрдибитэ чуолкай. Ол дьон опыттарын
холбууллара, быстах кэмҥэ хаайыыга киирэн тахсар дьону булт
курдук көрөллөрө эмиэ саамай сөп. Оттон оччоттон баччаҕа диэри
Россияҕа хаайыылаахтар контингеннарын үгүс өттө уоруйахтар
этилэр.

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

371

Дьон

бөлөҕө

биир

түмсүүлээх

уонна

кытаанах

дьиссипилиинэлээх буоллаҕына тугу ситиһиэҕин сөбүн уоруйах
тэрилтэтэ көрдөрөр. Оннооҕор кинилэр курдук кыараҕас ыырдаах,
амеба курдук олус примитивнэй сайдыылаах дьон түмсүүлээх
буоллахтарына сүүһүнэн, тыһыынчанан тус-туһунан санаалаах дьону
көҥүл

далбы

тутан

хамаандалыахтарын,

үөр

сүөһүлүү

үүрэ

сылдьыахтарын сөп эбит. Ити киһи аймах обществотын хайдах
салайыахха сөбүн туһунан санааҕа үгүһү этэр, сэрэтэр...
Гулаг атын лааҕырдарыгар сылдьыбыт дьон кэпсээннэринэн
блатнойдарга баттаппат сыалтан политическай ыстатыйалаахтар
бэйэлэрэ эмиэ тэриллэр буолбуттар. Биһиги саҕана Бриндакикка
этаптаммыт 58 ыстатыйалаахтартан биэс-алта эдэр, доруобай,
күүстээх дьон түмсэн бэйэлэрин көмүскэнэр самооборона группата
тэриммиттэрэ диэн Иванов Миша кэпсээбитэ. Оннук блатнойдартан
көмүскэнэр бөлөхтөр сэрииттэн фронтовиктар үгүстүк Гулакка
түбэспиттэрин кэннэ тэриллибиттэрэ үһү. Кинилэр олус наһаалаабыт
блатнойдары «муостарын» сорох сирдэргэ тоһуппуттар эбит.
УОРУЙАХТАР УОННА «ТЫҺЫ ЫТТАР» («СУКАЛАР»)
Төһө даҕаны өлөр өстөөх буол биир олбуор иһигэр, биир зонаҕа
сытаргар тиийэҕин. Вордары уонна сукалары зона иһигэр тустуһунан туталлара. Сукалар эбэтэр вордар өлөртөн куттаннахтарына,
вахтаҕа

куоталлара.

Оннук

дьону

хомуйан

туһунан

бараакка

олохтууллара. Маҥнайгы колонияҕа туһунан олбуордаах 11 №-дээх
бараакка сукалар олорбуттара. Онтон ураты территорияны, ол аата
зонаны барытын вордар баһылыктыыллара.
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Афоня биһиэхэ биирдэ В. А. Шадрин «Вордар тойонноро ол
сылдьар»

диэн

көрдөрбүтэ.

Кини

эмиэ

өҥнөөхтүҥү

соҕус

быһыылааҕа: кини кэпсээннэригэр уоруйах эйгэтин олус өрө тутан,
сөбүлээн, геройдар гынан арбыыра. Бэйэтин эмиэ ол бастыҥ клаҥҥа
киллэриниэн олус баҕарар быһыылааҕа. Уоруйахтар харса суох,
сороҕор үтүө суобастаах майгыларын, туттунууларын туһунан кини
курдук кэпсээн баһылыннарар киһини мин өссө истэ иликпин.
Кэнники санаатахха, үксэ ол хаайыыга тарҕаммыт уопсай байкалар
эбит этэ. Ол гынан баран Владимир Алексеевич Саха сиринээҕи Гулаг
ынырык түгэҕин көрбөхтөөбүт, өлүүнү-сүтүүнү ортотунан ааспыта
чахчы этэ. Биир кинини кытары ханнык эрэ лааҕырга бииргэ олорбут
сүүрбэ биэс сыллаах нуучча «оннооҕор били Шадриннаах вахтаҕа
куоталларыгар» диэн ааспыттааҕын истибитим. Ол эмиэ вордар
уонна сукалар өлөрсүүлэрин саҕана эбит.
Шадрин

кэпсээнинэн

уоруйахтар

тойонноро

ханнык

эрэ

этабынан, хантан эрэ кими эрэ өлөртөрө, ону дьаһайа кэлбит. Били
командировкаҕа НКВД дьоно Москваттан Саха сиригэр дьону ыттара
кэлэн баралларын курдук. Киһи итэҕэйбэт даҕаны, ол эрээри эмиэ
оннук буолуон сөп курдук. Маҥнайгы колонияҕа өлөрүллүөхтээх да
сукалар бааллара. Биһиги көрдөхпүтүнэ (ити 1953 сыллааҕы сайын
этэ) олус көтөх, олус кубаҕай мааны таҥастаах — хара шевиот
көстүүмнээх киһи (хаайыыга ол ала тураах курдук этэ. Ол иһин
даҕаны мин «ыалым» урка мин эргэ бинсээкпэр хараҥараахтаабыт
эбит) биир эдэр киһилиин (шестерката быһыылааҕа) зона устун
чэччилии хаама сылдьаллара. Ол мааны киһи биирдэ Шадринтан
кэлэн

тугу

эрэ

ыйыппытыгар

түбэһэн

биллибэтинэн

кэтээн

көрбүттээхпин: ол онно Владимир Алексеевич быа балык курдук
кыймахалыы

түспүтүн

өйдүүбүн:
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ытыгылыырын олус бэлиэтии сатыырыттан, кини олус куттанара өтө
көстөрө.
Ол күһүн этэ, биирдэ зонаҕа айдаан өрө оргуйда: вордар уонна
сукалар охсуһуулара буолла. Таһырдьа атыыр аймалҕан. Биир
тэллэйбит быыкаайык нуучча биһиги инвалидтар бараакпытыгар
көтөн түстэ, швабрабытын сулбу тардан ылла. Ыстаарыстабыт
оҕонньор: «Тоҕо ыллыҥ? Төттөрү уур!» — диэн хаһыытаата. Онуоха:
«Сукалар бараактарыттан төлө көтөн таҕыстылар, вордары кытары
охсуһан эрэллэр. Вордарга көмөлөһүөххэ наада!» — диэн буолла.
Биһиги охсуһууну көрөөрү бараакпытыттан тахса ойдубут, урукку
олорбут землянкабыт үрдүгэр таҕыстыбыт.
Дьэ, доҕоор, айдаан диэн айдаантан оппут, ыһыы-хаһыы,
маатыра оргуйан олорор. Мин көрдөхпүнэ зона барыта сукалары
утары турбут: сукалар бараактарын араарар олбуор аанын икки
өттүгэр, иһирдьэ-таһырдьа бөлүөхсүбүттэр — утарыта түсүһээри
дугдуҥнаһа тураллар. Зона түөрт өттүгэр турар вышкалартан
харабыллар

үрдүбүтүнэн

салгыҥҥа

ытыалаан

тиҥийэллэр.

Автоматтаах харабыл взводун саллааттара автоматтарынан биһигини
кыҥаан, зонаттан тахсар ааҥҥа — вахта үрдүгэр хоп-хойуутук
сытынан кэбистилэр.
Аан

икки

өттүгэр

турар

быһаҕынан,

араас

уһуктаах

тимирдэринэн сэбилэммит вордар, сукалар үөхсүүлэрэ улахана, ол да
буоллар хардарыта дьулайсан син түсүһэн кэбиспэттэр, быһа
дугдуҥнаһаллар, сэптэринэн далбааттаналлар. Ким ворун, ким
фраерын билэр уустук: били биһиги швабрабытынан сэбилэммит
ынааччахпыт курдук, ат сүүрдэҕинэ ыт хаалбатыныы, сылдьааччылар
кэмэ

суох

быһыылаахтар.

Арай

«фашистар»

биһиги

эрэ

кыттыспаппыт. Мааны таҥастаах вордар тойонноро биллибэт этэ,
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кини төрүт даҕаны итинник киирсиилэргэ соччо үөтэлиэ суох
көрүҥнээҕэ. Ол оннугар хап-хабыгырас саҥалаах, маатыра-үөхсүү
хаата биир еврей бэрдэ вордары хамаандалыыра. Ол эрээри еврей
командир хайдах эрэ били иҥсэрбит ыт эттээх итии мииҥҥэ
ымсыыран ыйылыы-ыйылыы кыайан испэтин курдук, «Бейте сук!
Убейте! Режьте!» диэн маатыралыы-маатыралыы түһүөлүүр этэ
даҕаны туһа суоҕа — вордар ааны кыайан нөҥүөлээбэтэхтэрэ.
Биһиги итини барытын ханнык эрэ киинэ дуу, спектакль дуу
курдук көрөн турбуппут. Балачча ол курдук үөхсэн баран, били
ханнык баҕарар үөр күдэҕэ бүтэринии, уоҕа-кылына тахсарыныы
улам

уҕарыйан

барбыта.

Швабралаах

сэрииһит

сэбилэниитин

төннөрөн, дьон тарҕаһан, олбуор анараа өттүнээҕи сукалары
бараактарыгар төттөрү үүрэн киллэрэн, зона уоскуйбута. Аймалҕаны
таппыт дьону бука карцердаабыттара эбитэ буолуо.
Ити түбэлтэ ааспытын кэннэ конвойа суох хаайыылаахтар
кэпсээннэрэ мин иэммин кэдэҥнэппитэ.
Ол кэмҥэ колония начальнигын солбуйар Емельченко диэн
саһааннаах, чиккэҥэлээбит лейтенант тойон этэ. Олус күүстээх,
оннооҕор сэлээппэтигэр диэри

саайыллыбыт тимир тоһоҕону

тииһииэн сулбу тардан ылар диэн кэпсииллэрэ. Бадаҕа, итинтэн
ураты үтүө хаачыстыбатынан тугунан даҕаны биллибэт этэ. Ол киһи
«Зона барыта өрө турда! Алдьархай буолла! Ытарга коҥүллээҥ!» диэн
САССР Ис дьыалатын министерствотыттан көҥүл көрдөөн, телефон
үрдүттэн түспэтэх. Олус омуннаах тойооску эбитэ дуу? Хаанымсаҕа
оннуга дуу? Биһиги тыыннаах хаалар быабытыгар министерство
көҥүллээбэтэх.
Көҥүл ылбыттара буоллар оннооҕор хаайыылаахтарга табах
быраҕан биэрэр көҥүл дьонун оонньуу-күлэ ытан кэбиһэр саллааттар
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куһу ытар курдук ытыалыыллара чуолкай. Ол кэнниттэн маҥнайгы
колония хаайыылаахтара өрө турбуттар үһү диэн норуокка сурах
тарҕаныа этэ. Баҕар, билигин устун биир эмэ билиэн-көрүөн баҕалаах
демократическай өйдөөх-санаалаах историк түөрт уонча сыллааҕыта
буолбут түбэлтэни саҥа үөрэтээри сананан эрэр буолуо этэ. Оттон,
биһиги, били швабралаах тойооску уонна «көрү» көрөн аллайан турар
студент маҥнайгы колония Юрьевскай кладбищетыгар биир ииҥҥэ
көмүллэн, сири кытта сир, буору кытта буор буолбуппут ыраатыа
этэ...
Букатын түбэлтэҕэ кэриэтэ Киин архивка ити кэми кэрэһэлиир
биир докумуоҥҥа түбэһэ түстүм. Маҥнайгы колониятааҕы ити
айдаан мэнээх хаалбатах эбит, сиэллэнэн-кутуруктанан тахсыбыт,
хаайыы историятыгар суолун-ииһин хаалларбыт.
1954 сыллаахха кулун тутар 9—13 күннэригэр Саха АССР
Верховнай Суутун Уголовнай дьыалаҕа судебнай коллегията РСФСР
УК 59-3 ыстатыйатынан буруйданар 12 киһи дьыалатын көрбүт. Онно
суут таһаарбыт чааһынай быһаарыытыгар маннык этиллибит эбит:
«Хаайыылаахтар оҥорбут буруйдарын сэргэ САССР ИДЬМ УИТЛК 1 №
ИТК администрацията уонна ИДЬМ УИТЛК управлениета бэйэтэ эмиэ
улахан

алҕастары

таһаарбыт»

диэн.

Ханнык

сыыһалар

таһаарыллыбыт эбиттэрий? Ол туһунан маннык быһаарыллар: «Ити
хаайыылаахтар бөлөхтөрө уопсай зонаҕа тутуллаллара сатаммат
буолан, уопсай зонаттан араарыллыбыт туһунан бараакка соруйан
тутуллубуттара биллэр этэ. Ол эрээри туспа араарыы олус мөлтөх
буолан ити хаайыылаахтар олохторугар куруутун даҕаны арахсыбат
куттал суоһуура уонна лааҕыр администрацията түүҥҥү кэмҥэ ити
хаайыылаахтары бараактарыгар хатаан кэбиһэргэ күһэллэрэ. 1953
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сыллаахха

балаҕан

ыйыгар

уонна

алтынньы

12

күнүгэр

буолуталаабыт иирсээннэр ону туоһулууллар.
11

№-дээх

бараак

хаайыылаахтара

хаста

даҕаны

атын

лааҕырдарга ыыталларын эбэтэр кинилэр өстөөх группаттан туспа
туталларыгар модьуйбуттарын үрдүнэн балаһыанньа тупсубатах. Ол
иһин

хаайыылаахтар

өлөрсөр

сэп-сэбиргэл

оҥостон

сылдьалларыгар, кинилэр сэбилэниилэрин көҕүлээбит.

илдьэ
Лааҕыр

администрацията, режим уонна опер үлэ салаата даҕаны ону билэбилэ хаайыылаахтартан сэптэрин-сэбиргэллэрин былдьыырга туох
даҕаны миэрэни ылбатахтар. Кыра зона хаайыылаахтара бараак
тутуутугар

туттуллубут

тимир

скобалары

уонна

кинилэри

сытыылыыр буруустары илдьэ сылдьыылара ону бигэргэтэр. I №дээх

ИТК

администрациятын

үлэтин

улахан

итэҕэһинэн

хаайыылаахтар браганы буһарыынан дьарыктаналлара буолар. Брага
иһэн

итирэн

баран,

ити

буруйу

оҥорбуттар.

Буруйдаахтар

көрдөрүүлэринэн икки ый устата түөртэ брага оҥорон испиттэр.
Итини барытын Саха АССР Ис дьыалатын министерствотыгар
тириэрдэргэ» диэн суут уурбут.
Оччотооҕуга даҕаны биһиэхэ сукалар итирэн баран, вордарга
саба түспүттэр диэн кэпсээбиттэрэ.
Сукалар диэн туох дьоннорун кинилэртэн биирдэстэрин
характеристикалыыр суут чааһынай быһаарыыта көрдөрөр: 1954
сыллаахха кулун тутар 2 күнүгэр ол 12 киһиттэн биир бэттэриттэн,
Птичников А. А. диэн урдустан, оперуполномоченнай Лиепа, бука
киһиттэн уһулан ылбыт сонун буолуо, төннөрөөрү гыммытын
буолумматах.

Ол

иһин

смирительнэй

рубашканы

кэтэрдээри

гыммыттар. Онуоха туран Птичников Касьянов диэн надзиратель
сирэйин бритванан быһа соппут. «Рубашка на него была одета и
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затянута. Как поясняет подсудимый Птичников, с приходом в то
время заместителя начальника тюрьмы Зуева его уже беспощадно
стали избивать еще сильнее и били до тех пор, пока он не потерял
сознание».
Харыс суох сүөһүлүү, кыыллыы киирсиилэр! Оннук эрэ
ньыманан блатнойдар иннилэрин ылыахха сөп дьон. Дьон да буолуо
дуо — нелюди.
БАРААГЫ ХАЛААҺЫН
Ол киэһэ отбой буоларын кытта биһиги, инвалидтар бараакпыт,
эмиэ уруккутунан киэһэ аайы буоларын курдук утуйарга бэлэмнэнэн
барбыта.

Мин

ыстаарыстабыт

утуйаары
оҕонньор

сыппытым.
куолутунан

Мин
тугу

иннибэр

эрэ

сытар

уоһун

иһигэр

ботугуруу-ботугуруу оронун оҥостон сахсынара. Ол кини үгэһэ этэ:
ким да буоллар наар мөҥүттэрэ, ол эрээри ким даҕаны өйдөөн
истибэт гына. Мин сороҕор болҕойон иһиллээтэхпинэ: «Вот они
какие... Как бы не так... Они хорошие, другие плохие...» диэн наар
сөбүлээбэтин биллэрии буолара. Үөһэ өттүбэр Афоня кумааҕыта
хачыгырыыра, тугу эрэ эмиэ суруйар быһыылааҕа. Аттыбынааҕы
Федоров оҕонньор сыппыта ырааппыт, суорҕанын бүрүммүт этэ.
Колбай таҥаратыгар үҥэн уурайбыт.
Биһигиттэн чугас наараҕа соҕотоҕун сытар Винокуров Егор
бэйэтэ бэйэтин кытары кэпсэтэн тугу эрэ ботугуруур этэ.
Бараак

иһинээҕи

оҕонньоттор

утуйаары

оҥостон

хачыгыраһаллара. Куруутун сөтөллөр сэллик хохуол сөтөллөн
хахсыйара. Царев повар үлэтиттэн киирэн өссө даҕаны били «У попа
была собака...» диэн утуйуох иннинээҕи малыыппатын этэ илигэ.
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Бараак муннугар, халааҥка оһох кэннигэр, биир бэрт мөлтөх,
ыарыһах, күөмэйэ бүппүт нуучча сыппыта. Арай эмискэ бараак ол
диэки муннугар туох эрэ тилигирэһии, мөхсүү буолла. Онтон
муннукка сытааччы нууччабыт бүтэн хаалбыт куолаһын муҥунан
орулаата:

«Спасите!

Спасите!».

Ким

даҕаны

бастаан

онуоха

кыһаммата. Куолаһа да бүтэҥитэ, кырата бэрт этэ. Киһибит
тохтообото: «Спасите, убивают! Помогите!». Бараак иһэ дьэ, сэҥээрдэ.
«Что

там,

староста,

идите,

посмотрите»

диэн

мин

өндөйөн

оҕонньорбор эттим. Оҕонньор муннукка хаһыы иһиллэр сирин диэки
барда. Сотору онтон үүрүллэн, ботугуруу-ботугуруу төннөн кэллэ.
«Иди старый х... пока сам цел, я им, молокососам, старый х... стал. Что
они мне могут сделать?» Ол икки ардыгар киирэр аан аһылынна,
тамбурга сүпсүгүнэһии буолла да, биэс-алта уол бараакпыт ортотугар
көтөн түстүлэр.
—

Всем встать! Приготовить деньги! — дэстилэр. Бары бэйэ

оҥоһуута

быһахтаахтар,

уһуктаах

тимирдээхтэр,

киэпкэлэрин,

бэргэһэлэрин харахтарыгар умса тардыммыттар.
—

Улуу

күтүрдэр

кэллилэр

эбээт!

-

Терехов

оҕонньор

куттаммыттыы саҥа аллайда.
—

Кто там лежит? Поднимите всех! — диэн аан күлүгүттэн,

хараҥаттан, бирикээс биэрдилэр.
Дьэ, ол кэнниттэн бараакпытын наараларынан кэрийэн харчы
көрдөөн чүүччэйэн бардылар. Оҕонньоттор эрэйдээхтэр биир даҕаны
утарылаһар киһи суох буолла, харчыларын туомун барытын туура
тутан ылан истилэр.
Афоня

биһиэхэ

кэллилэр,

Афоняттан

көрдөөн

тугун

ылыахтарай, арай быһах угунан көхсүгэ охсубуттар, өр баҕайы
онтукалара ыалдьа сылдьыбыта.
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—

Что вы, ребята, мы не работаем, откуда у нас могут быть

деньги,— диэтим, ханнааҕы харчыбын ылыахтарай, көхсүбэр эмиэ
тимиринэн оҕустулар. Онтон миигин ойутан туруоран ньэҥньийбит
дьонноругар холбоотулар. Утары турар бараактан оҕонньотторго
туох наадаҕа киирбитэ буолла, түбэһэ киирбит Демьян Шпулинг эмиэ
ньэҥньилиннэ. Онно туран көрдөххө, халааһыны тэрийээччи били
сукалары утары охсуһууга командир оруолун толорбут халлыгырас
саҥалаах еврей хараҥаттан бэйэтэ көстүбэккэ туран салайар эбит этэ.
Бараагы халааһын син балачча уһуннук, арааһа, чаас аҥарын
кэриҥэ

барбыта.

Халааччылар

арай

Винокуров

Егору

эрэ

тыыппатахтара, кини нааратыгар тахса сорумматахтара.
Ол

кэнниттэн

бараактарын

58

киирэн

ыстатыйалаах
халаары

доруобай

гынан

баран,

дьон

сытар

табыллыбакка

тахсыбыттар этэ. Иванов Миша кэпсээнинэн, арай, ханнык эрэ
уолаттар киирэн бараак дьонун тумбаларын хаһан барбыттар.
Белорустар

туох

наадалаах

буолан

хасыһаҕыт

диэн

сөбүлээбэтэхтэрин биллэрбиттэр. Үөһээ наараттан Миша одуулаһа
сыппыт.
—

Чего смотришь? Фотографировать хочешь? — диэн куттаан

кэбиһээри ыххайбыттар.
—

А почему не должен смотреть? — Миша хадьардаспыт.

—

Что они делают? Кто они такие? — бараак ол-бу өттүттэн

сөбүлээбэт саҥалар иһиллитэлээбиттэр, 58 ыстатыйалаах 25 сыллаах
хаайыылаахтар

өгдөҥнөһөн

барбыттар.

Табыллыбатах

халаанньыттар атахха эрэ биллэрэллэригэр тиийбиттэр.
Инвалидтар бараактарын халааһын олус акаары быһыы этэ. Ол
кэмҥэ маҥнайгы колонияҕа ханнык даҕаны аччыктааһын даҕаны,
быстарыы даҕаны суоҕа. Зона иһинээҕи дьон лааҕыр аһыгар тотор

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

380

кэмнэрэ этэ. Онон бүтүн бараагы халааһын, буолан баран аҕыйах
солкуобай иһин лагернай бандитизмаҕа буруйданан 25 сылы ылыы,
илэ өйтөн тахсыан хайдах да сатаммат этэ. «Эһиги уркаларгыт,
блатнойдаргыт, онон тугу баҕарар оҥорор бырааптааххыт» диэн
брага иһэрдэн баран, киһиргэтии-тэптэрии, өйө-төйө суох нуучча
уолаттарын уган биэрии быһыылааҕа. Халааччылар бары эдэр,
шестеркалар этилэр. Кэнники Демьян Шпулинг итинник шпанаҕа
көннөрү туран биэрбититтэн олус кыһыйар буолара.
—

Вилялим (Василий диэни инньэ диирэ), биһиги иккиэн хайа

талбыт сөптөрүн көрүө этибит. Ол гынан баран, бу олбуортан ханна
барыаҥый?
Кырдьык, уоту-ууну ортотунан ааспыт дьиҥнээх немец диэх
курдук немец бэрдэ инвалидтарга тойорҕообут шантрапалары көҥүл
бурайара чахчы. Ол гынан баран, Россия сокуона кинини утары этэ.
Уонна вордар куолаан кэнники өлөрүөхтэрэ турдаҕа.
Акаары быһыыны оҥорбуттарын вордар бэйэлэрэ даҕаны
билиммиттэрэ: кыра, буоссата суох суолга эбии соруок ылыахпыт
диэбиттэрэ дуу (бука, инньэ диэн тойотторо буойдахтара буолуо)
халааһын буолбутун кэнниттэн аҕыйах хонон баран, били биһиги
бараакпытыгар киирэ сылдьыбыт шестеркалартан биирдэстэрэ
миэхэ чуо кэлэн, кумаланан бобо тутуллубут харчыны туттаран
кэбиспитэ: биһиги харчыгытын төннөрдүбүт, үҥсэ сылдьымаҥ диэн
быһыылааҕа. Мин ааҕа, көрө да барбакка, ыстаарыһа оҕонньорго
биэрбитим. Ону кини хайаабытын интэриэһиргии да барбатаҕым:
халаппыт оҕонньотторго түҥэттэ ини. Ол эрээри харчы бар туома эрэ
быһыылааҕа, быһата, кулгааҕы-хараҕы баайыы.
Мин бу түбэлтэҕэ биир суолу бэлиэтиэхпин баҕарабын, ол —
бандьыыт быһаҕын анныгар туох да көмүскэлэ суох турууну. Даа,
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олус куһаҕан этэ тула өттүгүттэн быһаҕынан анньаары дугдуҥнаһа
турар

бандьыыттар,

бэстилиэтинэн

Островскай

тирээбитигэр

Павел

Корчагина

хайдахтаах

бандьыыт

күүрэн

өлөрүн

кэтэспитинии. Хайа өттүгүттэн хаһан анньаллар диэн этиҥ-сииниҥ,
ньиэрбэҥ олус күүрэр. Биир эмэ урдус астар эрэ хаан таҕыстаҕына,
бары имэҥирэн туран кэйэллэрэ эрэбил. Аны хаһан даҕаны туох да
көмүскэлэ суох кыыллыйбыт бандьыыт илиитигэр киирбэтэх киһи
дии санаабытым. Ол оннугар утарылаһа сылдьан өлбүт сүүс төгүл
астык, идэһэ сүөһүтүн курдук туран биэриэхтээҕэр.
Итинэн
государствота

сибээстээн

Советскай

баһылыктыаҕыттан

былаас,
да

баҕар,

буолуо,

нуучча

гражданнарга

государство бэйэтин харыстанар бырааптарын былдьаабыттарын
мин адьас улахан сыыһанан ааҕабын. Биһиги олорбут кэммитигэр
бэйэни

көмүскэнэргэ

көҥүллээбэттэрэ.

сааны,

Оттон

бэстилиэти,

киһини

оннооҕор

быһаҕы

халыыр-талыыр,

өлөрөр

оруспуойдар мэлдьитин сэптээх-сэбиргэллээх буолаллара. Олус тэҥэ
суох балаһыанньа үөскүүрэ: үчүгэй дьиссипилиинэлээх, сокуону
тутуһар
тахсыбыт

киһи

кыһыл

сутуругунан

өлөрүөхсүттэр

мэлдьитин

сылдьыахтаах,
быһахтаах,

кэрээниттэн
бэстилиэттээх

буолуохтаахтар. Тоҕо ону тэҥниир кыаллыбатый? Нормальнай,
сокуону, бэрээдэги тутуһар киһи сэбилэннэҕинэ даҕаны өлөрсө
барбата эрэбил, кини дьонун-кэргэттэрин, баайын-дуолун, көҥүлүн
көмүскүө эрэ турдаҕа. Өссө онуоха эбии бэйэтинэн киэн туттар,
күүһүгэр эрэнэр, кимиэхэ да баттаппат, туран биэрбэт гына эр киһи
курдук бэйэтин модьутук сананыа этэ буоллаҕа.
Ситэ толкуйдаан, ырытан көрдөххө, ити барыта көҥүл,
демократическай
Тоталитарнай,

государство

кулуттуу

атрибуттара

государстволарга
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эбит.
даҕаны

табыллыбат, кыаллыбат суол буолуохтаах эбит. Коммунистическай
режим бэйэтин сыыһатын, сыыһа суолунан сокуоннайа суох норуот
көҥүлүн былдьаан салайарын ким хайа иннинэ бэйэтэ билбитэ. Ол
иһин саамай куттанар суола бэйэтин норуота этэ. Дэлэҕэ даҕаны
Сталин-монстр бэйэтин норуотун кытары сэриилэһэн тахсыбыта, ол
онно ханнык даҕаны сэриитээҕэр ордук үгүс сиэртибэни таһаарбыта
диэхтэрэ дуо? Советскай диэн аатырбыт киһи үөһээҥи салалтаны
утары көрөрө адьас сатаммат этэ. Кини хас биирдии этиитин биир да
тыла

суох

толоруохтааҕа.

Киниэхэ

ханнык

даҕаны

бэйэтин

көмүскэнэр сэп-сэбиргэл, киһи быһыытынан сананар гражданскай
чиэс,

достоинство

диэн суоҕа,

уопсай

лозунунан

солбуллара.

Уголовнай сокуоҥҥа «превышение необходимой обороны» диэн этии
киирбитэ — ол аата бэйэҕин көмүскэниэҥ иннинэ саба түһэр
бандьыыты төһө эчэтэргин, бааһырдаргын толкуйдаа диэн.
Мин бэйэм көрбүт-билбит, хаайыыга сыппыт опыппар олоҕуран
эттэхпинэ, вордар, сукалар, уркалар, блатнойдар, цветнойдар кинилэр
ким да диэн ааттаммыттарын иһин дьон буолбатахтар. Киһи аймах
обществотыттан киэр этиммит дьон. Киһилии туттууну, быһыынымайгыны утаран, киһи нормальнай олоҕуттан баҕа өттүнэн туораан,
саастарын барытын хаайыыга атаарбыт, хаайыыны олохтоох сир
оҥостубут, дьиэ гыммыт дьон. Кинилэртэн обществоҕа туох да туһа
суох.
Вордар,

эбэтэр

блатнойдар

диэн

ааттанааччылар

киһи

обществотыгар төттөрүтүн олус улахан буортулаахтар. Кинилэр
хаайыыга бастаан киирбит эдэр дьоҥҥо бэттээхэй оскуолалаахтар,
үтүөкэн педагогтар, психологтар. Ол иһин кинилэр төһө даҕаны
кылгас олохтонноллор кэннилэрэ хаһан да быстыбат, кинилэр хаһан
даҕаны суох буолбаттар.
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Вордар ордук коммунистическай режим кэмигэр дэлэйбиттэрэ.
Биир өттүнэн ол Россия обществота уорар ыарыыта бэргээһиниттэн
этэ. Иккиһинэн, ити режим сокуонуттан тахсара. Сокуон — сирэй
көрбөх, сымыйа гуманнай этэ. Сирдьит хаартыскатын хайа таппыт
киһи терроризмҥа буруйданан 25 сылы ылара. Оттон хас да киһи
тыынын быстын, 10 сылтан ордугу ылбат буолара.
Хаайыыны бастайааннай дьиэ гыммыт уоруйахтары бэйэлэрин
олохторун иһин куттал эрэ буруйу оҥорортон тохтоторо. Вордар
үгүстэрэ соҕотохтуу, сирэй сирэйгэ киирсиигэ куттаҕастар. Кинилэр
торҕоннообут бөрөлөрдүү шестеркаларынаан үгүс буолан соҕотох
киһини өлөрөргө эрэ бэттэр. «Ты умрешь сегодня, а я — завтра» —
ити кинилэр сигилилэрэ.
Түрмэ романтиката, уоруйахтар сокуоҥнара, киҥилэр үтүө
быһыылара (благородство) — суоч-сымыйа.
КУЛУТ ҮЛЭТЭ
«КАТЮША»
А. Солженицын «Иван Денисович биир күнэ» диэн сэһэнигэр
олус даҕаны үкчүтүк хаайыылаахтар кыһыҥтгы тымныы сарсыарда
үлэҕэ тахсыыларын ойуулуур. Мин ити айымньы тахсарын кытары
аахпытым уонна төһө даҕаны хаайыыттан тахсыбытым аҕыс сыл
буоллар хоонньубар хаары куттарбыттыы, көҥүлэ суох кулут үлэтин
чыбдах сарсыардатын тымныы тыына миигин кууспута...
Туманнаах сарсыарда алта чааска охсуллар рельсэ тыаһа
билиҥҥэ диэри мин кулгаахпар чуҥкунуур. Борук- сорукка таҥнан
хачыгыраһан, анньыалаһан-үтүөлэһэн аһаабыта буолан, тоҥон өлбөт
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туһуттан туох баар таҥаскын үллүнэн, эйигин күүтэр тымныыга
тахсыы.
Развод — хаайыылаахтары үлэлэтэ зонаттан таһаарыы. Развод
сэттэ чааска саҕаланара. Хас да сүүс хаайыылаах зонаттан тахсар
вахта таһыгар мустан чааһы чааһынан үөмэхтэһии, тэпсэҥнээһин,
тоҥуу. Маатыра, үөхсүү, ырдьыгынаһыы. Тымныыттан, күнү быһа ол
тымныыга сылдьан үлэлиэхтээхпититтэн, кыайан ааҕа охсубат
надзирателлэртэн,

конвоирдартан,

мэлдьи

тиэтэтэр

маатыра

былаастаах давай-давай диэн сүөһү курдук үүрүүттэн бары даҕаны
уку-сукубут. Букатын настроениета түспэт Баишев Сеняттан ураты
сэргэх сирэй көстүбэт, сүрэҕэлдьээбиттии маатыранан хардарахардара

хаайыылаахтар

оргууй

аҕай

сүөдэҥнэһэбит.

Лааҕыр

тойотторо били киинэҕэ көстөр немец офицердарын курдук кэлэн,
кэтээн көрөн турааччылар.
Хаайыылаахтар зона иһигэр вахта иннигэр биригээдэлэринэн
тус-туһунан

биэстии

киһи

гына

стройдууллар.

Аан

таһыгар

автоматтаах, ыттаах конвоирдар биһигини үлэлиир сирдэрбитигэр
илдьээри бэлэм тураллара.
Биригэдьиир биригээдэтин нүөмэрин ааттыыр, вахтер ааны
аһарга көҥүллүүр. Хаайыылаахтар баҕарбат буола- буола зонаттан
тахсан иһэллэр. Вахтер кинилэри биэстии гынан биир, икки, үс диэн
ынахтыы ааҕар. Иккис вахтер тутан турар мас дуоскатыгар
харандааһынан суруйан иһэр. (Билиҥҥи кулут үлэтэ түҥ былыргы
кулут үлэтиттэн өтүө дуо?) Ахсаан сөп түбэспэтэҕинэ, биитэр сыыһа
аахтахтарына, зонаҕа төттөрү үүрэн киллэрэн иккистээн ааҕыы
саҕаланар. Зона таһыгар тахсааччылары вахтертан ураты нарядчик
ааҕар. Үһүс ааҕааччы конвой начальнига: хайыай кини хас киһини
туппутун иннигэр эппиэттиэ турдаҕа. Онтон мэлдьитин этиллэр
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малыыппатын конвой начальнига этэр: «Внимание! Внимание! В пути
следования не растягиваться, не разговаривать, с земли ничего не
поднимать! Шаг влево, шаг вправо считается побегом: конвой
стреляет без предупреждения. Понятно?» Ол кэнниттэн «Вперед!»
диэн хамаандалыыр....
Мин физическэй үлэттэн куттаммат этим — кыра эрдэхпиттэн
колхозка үлэ үөрэппитэ. Бастаан бугул түгэҕэ харбааһын, сухаҕа оҕус
сиэтиитэ — колхозтаахтар оҕолоро, бука, бары даҕаны онтон
саҕалаабыппыт эбитэ буолуоҕа. Бугул түгэҕин харбыыр син даҕаны
буолара. Оттон сайыҥҥы түүн, бырдахха, кытаанах муруннаах өһөс
оҕуһу сиэтэр ыарахан да этэ. Мин уон иккибэр аҕабын кытары буор
хасыһар буолбутум. 1940 сыллаахха сир- уот курааннаан күөллэри
көһөрөн бааһыналары, мэччирэҥнэри угуттатар дьарык Чурапчыга
көстө сылдьыбыттаах. Биһиги онно аҕабынаан буор хаһан күөл
хорорбут. Сут сыл ийэбинээн тоҥ кур киини хойгуонан хаһан
сордонорбут. Ол чахчы хаатырга үлэтэ этэ. Төһө салааска тоҥ киини
сонуокка соһон таһаргынан көрөн, сытыйбыт бурдук атаҕа биитэр
охтон өлбүт сүөһү собулҕата этин биэрэн аһаталлара. Оскуолаҕа
саһаан кэрдиитэ — ийэм, аҕам буолан оскуолаҕа үгүс саһааны
туруораахтаабыппыт.

Киһи

сиһэ

быстарыан!

Аччыктыыргыан!

Сылайаргыан!
Сут сылларга аҥардас хоргуйан эрэ буолбакка оһолтон даҕаны
эмиэ өлө сыһар баар буолара. Ол дьыллар дьонтон аһынархарыһыйар

санааны

киэр

кыйдаабыттара.

Биирдэ

миигин

биригэдьиирим косилкаҕа саҥа айааһанан көлүллэр айаас аттары
сиэттэрбитин өйдүүбүн. Оо, онно эрэйдэнним да этэ: аттарым туох
иһин сүгүн хаампаттар. Сиргэнэн, уурастаан, тэбиэлэнэн сордууллар.
Биригэдьиирим косилка олоҕор олорон кымньыылаатаҕына, ол
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уурастыы туран муҥ кыраайдарынан иннилэрин диэки ыстаналлар.
Онтон эмиэ хорус гына тох- тоон бугуйаллар. Ол курдук биир омурҕан
устата аттар иннилэригэр сүүрэн таҕыстым. Уон алталаах, син
бэйэбин кыанар буолан тулустум. Ол эрээри кэнникинэн олус
илиһинним, бүдүрүйтэлиир буолан бардым, хайдах эрэ симмэр
түстүм: «Баҕардар хайдах да буолуум. Биригэдьиирим миигин ким
даҕаны көмүскэһэр киһитэ суох диэн олус даҕаны атаҕастыыр. Оттон
мин саастыыта председатель, биригэдьиир уолаттарын куучам диэн
үһүс аты мииннэрэн сылдьан сиэттэрэллэр» диэн испэр кыһыйар
санаалар элэҥнэстилэр. Аттарым биирдэ уурастаан баран иннилэрин
диэки ыстаныыларыгар, кыайан инники ойбокко кинилэр атахтарын
анныгар баар буолбуппун бэйэм да билбэккэ хааллым. Дьолбор
косилкаҕа да киирбэтим, аттарым икки ардыларыгар түбэстим.
Биригэдьиирим

киһи

эрэ

буоллар

сылайбыппын

дьэ,

биллэ

быһыылаах. Кини сүрдээх сэрэхтээх киһи этэ: уолу өлөрөн сокуоҥҥа
эппиэттиэм дии санаата быһыылаах, дьэ, тохтоото.
Маҥнайгы

колонияҕа

биһиги

саас

Лена

протокатыгар

уһаарыллан кэлэн баран, хам тоҥон сытар болуоттары хостообуппут.
Олус чэпчэкитэ суох үлэ этэ. Ол эрээри хаайыы хайа даҕаны үлэтэ
миэхэ колхозка өлө-тиллэ күүһүҥ баарынан үлэлээһиннээҕэр быдан
чэпчэки буолан көстүбүтэ. Сүүрбэ биэс сыллаах хаайыылаахтар
үчүгэйдик үлэлээн тыыннаах тахсыахпыт дии санаабаттар этэ, оргууй
аҕай көлтөҥнөһөллөрө.
Күһүн Лена баһыттан уһаарыллан кэлбит суп-суон бэрэбинэлэр
мууска хам тоҥмуттарын хоҥнорон ылан, үҥкүрүтэн таһааран
штабелынан

кыстыахтаахпыт,

прицептээх

массыыналарга

тиэйиэхтээхпит. Биллэн турар, ити үлэ быччыҥ күүһүн элбэҕи
эрэйэрэ.

Ол

онно

биһиги

«катюша»
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хаайыы

«техникатын» туттарбыт. «Катюша» төбөтө суор тумсун курдук
тапталлыбыт уһун рельсэ этэ. Ону хаһыа да буолан көтөҕөн аҕалан
уһун бэрэбинэ төбөтүн быыһыгар кыбыта туруоран кэбиһэрбит
уонна үгүс буолан хачайдаан муустан бэрэбинэни логлу олуйарбыт.
Чахчы түҥ былыргы (первобытнай) техника этэ. Сатаан уорбат,
алдьаппат кулут туттар тэрилэ. Ити коммунистар социализмы
туттубут диэн аан дойдуга айаҕаланар кэмнэригэр этэ.
Ол курдук үлэлии сылдьан биирдэ маннык түбэлтэ тахсыбытын
өйдүүбүн. Биригэдьиирбит Ткаченко Василий диэн аэропортка
технигынан дуу, тугунан дуу үлэлии сылдьан эмиэ тылыттан
хаптарбыт эдэр нуучча уола баара. Кини үлэлээбиппит үһүс күнүгэр
прицебинэн мас тиэйэр суоппардарынан кэпсэтэн, арыгы атыылаһан
ылан иһиэҕиҥ диэн тыл киллэрдэ. Мин кини тылын быһа гыммакка
эмиэ кыттыстым. Биһиги төрдүө-бэһиэ буолан харчы бырахсан биир
бытыылка водка ыллардыбыт. Суоппар иккис рейс оҥоруутугар
онтукабытын аҕалла. Хайдах, хаһан иһэргэ диэн боппуруос турда.
Конвоирдар билбэтэхтэринэ сатанар. Ордук куһаҕана ымсыыра
олорор атын хаайыылаахтарга биллэрбэтэхпитинэ сөп. Өһөөн, ордук
санаан конвоирдарга, надзирателлэргэ сибис гыннахтарына оччоҕо
туох баҕарар куһаҕаҥҥа түбэһиэххэ сөп, кырата «кондей» ол, эбэтэр
карцер.
Ткаченкобыт,

бас-көс

киһибит,

хаһан

иһэрбитин

кини

дьаһайыахтаах этэ. «Эбиэт кэмигэр» диэн буолла. Эбиэт да өр
буолбата тиийэн кэллэ. Хаптаһын былаахыларынан оҥоһуллубут
«тепляк» диэн кыракый иттэр, аһыыр сирдээх этибит. Бары онно
тимир оһох тула муһуннубут. Биһиги, водкалаахтар, биир муннугу
буллубут. Арай Ткаченкобыт арыгытын ылаары көрбүтэ суох — хайыүйэҕэ уоран сойботон ылбыттар! Онно мин сөхпүтүм, оо, дьэ илиилэрэ
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күлүгэ суох дьон эбит этэ. Хайа икки ардынан билэ-көрө охсон!
Бэйэбит испититтэн ээ! Биир бараакка бииргэ олорор дьонуҥ ээ! Оо,
дьэ суобас!
Уорбут дьон хайдах даҕаны арыгыны иһэ охсуо суохтаахтар этэ.
Уонна тула өттүттэн харабылларынан төгүрүллэн олорон, ханна да
ыраатыннарар кыахтара эмиэ суоҕа. Эдэр эрчимнээх баҕайы уол
Ткаченко көрдөөбүтүнэн барда, арыгы иһиэн баҕарбыта сүрдээх
быһыылаах. Биһиги бары да көрдөөтүбүт. Мин сотору көрдүүртэн
аккаастанным. Атыттар эмиэ аат эрэ харата онно-манна хаары
тэбиэлээбитэ

буоллулар.

Арай

Ткаченко

тепляк

иһин-таһын,

бэрэбинэ быыстарын өсөһөн туран көрдөөтө. Эр бэрдэ баара булан
ылла:

тепляк

кэннигэр

хаарга

көмпүттэр.

Биһиги

куруускаларбытыгар куттан истибит.
Аһаан бүтүүбүт саҕана ким уорбутун туһунан саҥа- иҥэ буолан
барда, арыгы испэккэ уһуннук сылдьыбыт дьоҥҥо тута төбөлөрүгэр
таҕыста быһыылаах. Биир Татаринов Никола диэн бэрт өр хаайыыга
олорбут, куһаҕан илиилээх, наһаа тыллаах нуучча уорбаланыах
курдук буолла. Ол икки ардыгар кинини көмүскээччилэр эмиэ
көһүннүлэр. Мин көрдөхпүнэ уорааччы эмиэ соҕотох буолбатах, эмиэ
хаһыа да буолан киксибиттэр. Этиһии буолла, маатыра хойунна.
Ткаченко ойон турда даҕаны олорор Татариновы «Татарин, такой—
сякой!» диэт, искэ тэбэн саайда. Кинини көмүскэһэн убай Прищыч
тимир ытаһа саайар улахан кубалда балтаны сулбу тардан ылла.
Арыгы испит дьонтон биир эдэр Европаны велосипедынан кэрийбит,
Италияҕа кытары тиийэ сылдьыбыт эдэр уол баара, ойон турда.
Теплякпыт иһигэр хайдыһан дуолан охсуһуу саҕаланыах курдук
буолла. Хата, ону сорохтор туох да кыттыгаһа суох өттө буойан
тохтоотулар.
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Ол кэнниттэн биирдэ даҕаны арыгы ылан испэтэхтэрэ. Мин
буоллаҕына арай арыгы үгүс буоллун — алдьархай тахсар эбит дии
санаабытым уонна тоҕо даҕаны кыт- таммьт диэн кэмсиммитим.
Бэйэҕиттэн тутулута суох бэрт кыраттан киһи тэбиллиэн сөп этэ ол
дойдуга, хаайыыга.
ХОРТУОППУЙ ХОСТООҺУНУГАР
1953 сыллаахха саас политическайдар бараактарын дьонун
хортуоска олордуутугар таһаарбыттара, колония бэйэтин көмө
хаһаайыстыбатыгар

быһыылааҕа.

Хортуоппуй

олордуута

диэн

чэпчэки үлэ этэ. Ким даҕаны биһигини ыксаппата. Тула төгүрүйэн
турар ыттаах харабыл саллааттар сүрэҕэлдьээбиттии дөрүн-дөрүн
«Олорумаҥ, туран үлэлээҥ!» дэһэллэрэ. Уруккута наар хортуоппуй
(хортуоппуйу бульба дииллэрин мин онно истибитим. Оттон Тарас
Бульба диэни букатын эрдэ) уонна сибиинньэ сыата аһылыктаах,
бульба бөҕөнү олордубут белорустар, хохуоллар бэккиһээн бэйэлэрэ
туран үлэлээбитэ буолаллара. Оттон арыый эдэр, колхозтааһын
үлэттэн тэйиппит өттө, букатын даҕаны үлэлиэхтэрин баҕарбаттара.
Ыһар хортуоппуйбут адьас сытыйан хаалбыт этэ, ириҥэ курдук
бырдырҕас баҕайыны ытыһа-ытыһа тимир лаппаакынан оҥоһуллар
лууҥкаларга быраҕарбыт. Сидьиҥ соҕус гынан баран сытыган
бараакка сытыахтааҕар ыраас салгыҥҥа, киэҥ дуолга сылдьар олус
бэрт

этэ.

Хаайыылаах

үлэтэ

диэн,

А.

Солженицыҥҥа

Иван

Денисовиһын санаата: «Работа — она как палка, конца в ней два: для
людей делаешь — качество дай, для дурака делаешь — дай показуху»
— кулут-хаайыылаахха барыбытыгар баара. Харабыллар уонна өттүгэ
суох агроном нуучча дьахтара көрбөттөрүгэр солууру солуурунан
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буорга көмөн кэ- биһэрбит. «Аны күһүн манна туох тахсар үһүө» диэн
мин сэтэрии санаабытым уонна «Тахсыбатар тахсымына гынан
көрдүн» диэн эбэн биэрбитим. Ити барыбыт кистэлэҥ өс санаабыт
быһыылааҕа.
«Везет же окаянной Советской власти!» диэн саҥа аллайбыт
Яков Лукичтыы күһүн биһиги көрө сөхпүппүт: хортуоскабыт олус
диэн үүммүт этэ!
Күһүн хомуйа тахсаат, били сааскы өс санаабытын умнан, аан
бастаан кутаа отто охсон биэдэрэлэргэ саҥа үүммүт хортуосканы
толору симитэлээн оллооннорго туруортаан кэбиспиппит. Туох
даҕаны кээмэйэ, туох даҕаны хааччаҕа суох аска хаайыылаах
киирбитэ.
Мин эмиэ аччык сыллары өйдөөн кэлэбин, педучилище
сылларын. Биһиги педучилищебыт таһыгар диспансер-санаторий
баара. Өссө былыр Субуруускай Наркомздрав (кэнники бэйэтин
хаайбыт НКВД-гарга, баҕар, тойон буоллун, оттон киһи бэккиһиир
даҕаны, доруобуйа харыстабылыгар туох сыһыаннаах эбитэй үөрэҕэ
суох сэрииһит-партизан?) буолан олорон туттарбыт тэрилтэтэ.
Санаторий ыаллара хортуоппуй олордоллоро. Биһиги педучилище
оҕолоро армияттан кэлбит дьон фроҥҥа сылдьан хайдах аччыктаан
хортуоска уоран сииллэрин истэн, кинилэри үтүктэн, күһүҥҥү
хараҥаҕа үөмэн сыыллан киирэн ол ыаллар хортуоскаларын уоран
хостуур

этибит.

Уонна

быллаар

быыһыгар

кистээн

сылдьан

сиикэйдии сиирбит.
Онуоха
туттунуулара

холоотоххо
чыҥха

олох

атын

араас

буолла:

эрэйдэрин
начаас

барбыт

үлүгэр

дьон

солуурдаах

хортуосканы буһара охсон таһааран, хастыы барбакка, маһынан
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буккуйан кэбистилэр — саҥа үүммүт чараас хах ньылбы барда да,
итиилии-буһуулуу аһаабыты- нан бардыбыт.
—

Я люблю, братцы такое! — диэн хаһыытастылар.— Бульбу и

казацкую вольницу!
—

Сибиинньэ сыата эрэ тиийбэт!

—

Онтукаҥ баара буоллар барыта ситиэ этэ! — Үөрүү-көтүү, өрө

көтөҕүллүү ...аска.
Ол күн биригэдьиирбит тоҕо эрэ кэлбэккэ, Иванов Мишанан
кинини

солбуттарбыттара,

үөрэхтээх,

сытыы-хотуу

диэтэхтэрэ.

Уопсайа биэс уонча киһилээх биригээдэттэч биһиги сахалар сэттиэхаһыа эрэ этибит. Дьоммут нууччалар, хохуоллар, белорустар 25-тии
сыллаахтар, биһиги сахалар уоннуу сыллаахпыт. Кинилэр сэрии уотун
ортотунан Европаны тыыран араас лааҕырдар бөҕөнү көрөн кэлбит
дьон.

Оттон

биһиги

сэриини

көрбөтөхпүт,

Саха

сириттэн

тахсыбатахпыт, саамай тэһииркии сылдьыбыппыт Лыскаев Баһылай
күрээн, Булуҥ-Өлөөн икки ардынан быралыйан сылдьыбыт.
Аһаан баран, топпут-хаммыт дьон тиэрэ түһэн кэбистилэр,
таҥастарын устан күн уотугар загардаабытынан бардылар. Үлэ
умнулунна. Биһиги сахалар бааһына нөҥүө бэйэбит туһунан мустан
олордубут.
Биригэдьииринэн анаммыт Мишабыт, баччаны оҥоруҥ диэн
эппиттэрэ эбитэ дуу, биитэр коммунистическай тымыра тэппитэ дуу,
утары сытар дьоммутун туруҥ, үлэлээҥ диэн соруйда. Оттон кинилэр
туох дииллэрэ эрдэттэн сэрэйиллэр этэ:
—

Иди ты на ...! — диэн буолла.
Миша көҥүлгэ курдук киһилии суобаска эҥин оонньоон тыл

аахсан барда. Анараа дьонтон Совпель Васька диэн икки миэтирдээх
хохол турда.
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—

Иди, кошкодав, голову оторву! — диэтэ.
Совпель Васька власовец дуу, оуновец дуу быһыылааҕа, биһиэхэ

кэнники кэлбитэ. Сүүһүн аннынан хойуу хааһын быыһынан сабыччы
көрбүт, намыһах бараакпыт үрдүн тургуллуур киһи киирбитигэр
нууччалыын-сахалыын бары даҕаны дьааххаммыппыт, көрүҥүнэн
көрөн ким да утары тыыммат тойоно оҥосто охсубуттара. Онуоха
эбии «Кошкодавы, голову оторву!» — диэн тыллааҕа. Кырдьык
даҕаны сааһын үгэнигэр сылдьар улахана, үскэлэ, сирэй- харах, киһи
да киһи этэ. Дьон барыта дьулайарын иһин дурда-хахха гынаары
быһыылааҕа, Ткаченко Василий кинини бэйэтигэр сыһыаран доҕоратас гыммыта, олус чаастатык кэлэр баай передачатын аһынанүөлүнэн хатаҕалыыра.
Иванов Миша саһааннаах власовецтан куттаммат уол буолан
биэрдэ: икки утарсааччылар сонуокпут ортотугар, биһиги икки
ардыбытыгар чыыстай буолакка көрүстүлэр. Анараа киһи били
куолутунан көрүҥүнэн куттаан үүрэн кэбиһиэм дии санаабыта эбитэ
буолуо да, Мишата куттаммат киһи буолан биэрбитигэр биир-биэс
тыла суох кубалда курдук сутуругунан тэлэкэччитэн аҕалан охсон
саайда. Миша төнкөс гынан аһаран биэрдэ да, атахха тэбэн
кууһуннарда.
Икки өттүттэн сахалар сонуок биир саҕатыттан, Немлихер
тылынан эттэххэ, славяннар иккис өттүттэн көрөн олордохпутуна,
дьоммут икки олоҥхо бухатыырдарын курдук дуолан охсуһууну
охсуһан имитиһэн бардылар. Тула турар конвой эдэр саллааттара
эмиэ оччо үтүө көрү көрөн, буойбакка турдулар: кинилэр эмиэ
киһилэрэ хайдах курдук «олень» — саханы, «чучемеги», «дикары»
кэһэтэрин кэтэһэллэр.
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Ыраахтан көрдөххө улахан киһи кыра оҕону кытары охсуһа
сылдьарын курдук. Арай былыр Голиафтаах Давид еврейдэргэ уонна
филистимляннэргэ итинник көһүннүлэр ини.
Совпель били төбөҕүн быһа тардыам диэнэ кыаллыбата, уола
тэбис-тэҥҥэ охсуста. Өссө сыста түһэн хатыйан, бүдүрүйтэлээн
ылаттаата, чуут охтортуу сыста. Көрөн олордоххо анараа киһи адьас
сатаан охсуспат эбит, тэлэккэччитэн аҕалан охсон саайар, Миша ону
аһаран биэрэр уонна тула көтө сылдьан атахха тэбиэлиир. Сирэйигэр,
үрдүгэ бэрт буолан, кыайан сутуруга тиийбэт.
Бастаан биһиги киһибит туһугар ыксаталаан баран, кыайтарыа
суоҕун билэн оргууй уоскуйдубут. Көмөлөһөр хайдах даҕаны
табыллыбат этэ — биһиги көмөлөһө киирдэрбит эрэ анарааҥылар,
бэлэм сылтах, илиилэрэ кыһыйа сытар дьон, сэттиэйэх саханы илдьи
тэпсэн

кэбиһиэхтээхтэрэ.

Охсуһан

истэхтэрин

аайы

биһиги

киһибитин кыайбата чуолкайдык биллэн барбыта. Сахалар урут этэр
буолаллара: нуучча бастакы охсуутун тулуй да кыайаҕын диэн. Ол
кырдьык буолан таҕыста. Били дыгдайбыт киһибит чахчы уҥа,
мөлтүү быһыытыйда.
Сонуок

нөҥүө

көрөн

олорооччуларбыт

киһилэриттэн

кэлэйдилэр: бастаан хайдах эрэ ити саханы далбы тутар дии
санаабыттара

баара,

аны

киһилэрэ

мөлтөөн

барда.

Инньэ

гыммытыгар конвой саллааттара сааттаах быһыыны тохтоторго
сананнылар — буойан үрдүлэринэн ытыалаатылар, охсуһуу тохтоото.
Биһиги киһибит кыайтарбатаҕыттан улаханнык эгди буоллубут.
Оттон анараа дьон үгэстэринэн таҥнара охсон, аны истибэтигэр
киһилэрин холуннаран бардылар: дыгдайбытын аанньа туох да суох
киһитэ эбит диэн. Били наар аһыы-аһыы сыппыта, букатын даҕаны
хамсамматаҕа таайан, начаас үлүгэр көбүөхтэс буолбут киһилэриттэн
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аны түҥнэри хайыстылар. Кыайтарбыты тэбэн ааһыы — хаайыы
сокуона.
Биһиги Мишабытын көрбүппүт туох да буолбатах. Биһиги
кинини хайгыыбыт даҕаны, сэмэлиибит даҕаны. Итиччэ улахан
киһиэхэ киирэн биэрэн өлө сыһаҕын диэн. Оттон мин испэр «Тугун
эмиэ

биригэдьиир

буолан

чорбоҥноон,

сытыахтара

буоллар

сыттыннар» дии саныыбын. Мин Лыскаев Баһылайга этэбин:
«Доҕоор, арай киһибитин өлөрөөрү гыннын, хайыахпыт этэй?»
Баһылайым «Киирэн быыһаан көрүөхпүт этэ буоллаҕа» диир. «Арай
сутуруктарын тута сытар нууччалар туран охсуһан бардыннар?»
«Хайыахпытый, охсуһан көрүөхпүт». «Итиччэ улахан көлтөкөлөрү
хайдах хотутуохпутуй?» «Уйан сирдэригэр сымыыттарыгар түһүөм
этэ»,— киһим хайдах охсуһарын эрдэттэн булан сыппыт эбит.
Киэһэ бараакпытыгар тиийэн Мишаттан эр ылан, мин Совпель
Васьканы «тяни» гынабын. Хаайыыга оннук термин баара: үөҕүү,
муннукка ыгыы. Маатыра былаастаах «Эн Мишаны кырбаатыҥ.
Биһиги эйигин кэһэтиэхпит, сэрэн» диибин. Бука, охсуһа ойон турара
буолуо, ол гынан баран Мишаны кыайбатах буоллаҕына, миигин
даҕаны кыайбат ини диэн охсуһарга бигэ санааны ылынан туран
ыххайабын.
Киһим утары мордьойуохтааҕар олорбут да сириттэн турбата,
дьиикэй сахалар өлөрөн кэбиһиэхтэрэ диэтэҕэ буолуо. «Мишаҕыт
миигин кырбаабатах үһү дуо?» диэн баран ыстаанын ньыппарынан
көрдөрдө. Онно көрбүтүм маҥан баҕайы эттээх киһи сотото, буута
күөх баламах буолбут этэ.
Хаайыыга мин биир суолу бэлиэтии көрбүтүм: киһи сүрэ
тосторо диэни. Ордук нууччаларга: биирдэ кырбаннылар да кими да
өрө көрбөт буолан хаалаллар. Ким барыта кинини көҥүл түүрэйдиэн
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сөп. Совпель Васькаттан мин ону дьиҥнээхтик итэҕэйбитим. Оттон
мин атаҕастаннахпына ситиһиэхпин баҕарарым ордук күүһүрэрэ...
Муода, омук-омук характера туһунана итинтэн көстөр эбит буоллаҕа.
Миша

охсуһуулара

мэлдьи

оннук

түмүктэммэт

этилэр.

Хортуоппуй тала сылдьан этэ дуу, убай Прищычка киирэн биэрэн өлө
сыспыттаах. Түөрт уончалаах бэйэтиттэн кыра, ол гынан баран
сытыы, сымса киһи Мишаны моонньугар эринэ сылдьар кашне
былаатыттан хабан ылан муомахтаан тыынын хаайан уҥара
сыспытын дьон быыһаабыта. «Оленя арканом поймали» диэн
белорустар күлүү гыналлара. Ол убай Прищыч ууну-уоту ортотунан
кэлбит киһи быһыылааҕа: советскай кэмҥэ кулаак оҥорбуттар, оттон
немецтэр

кэлбиттэригэр,

бадаҕа,

баҕаран

туран

кинилэргэ

сулууспалаабыттар. Белорустар бары даҕаны ыар төлкөлөрүттэн
курутуйардыы

саҥараллара,

арай,

бырааттыы

Прищычтар

курутуйбуттарын-хомойбуттарын мин биирдэ даҕаны көрбөтөҕүм:
оҥорбуппут иһин олоробут диэх курдук тутталлара — Советскай
былаастан өлүүлэрин ситиспит быһыылаахтара.
КАМЕНЩИК
Якутскай куоракка Дзержинскэй уулуссатыгар үс этээстээх
улахан ИДЬМ дьиэтэ баар. Мин ол дьиэ таһынан аастарбын эрэ кини
фасадын хаҥас муннугун хантайан көрөөччүбүн уонна ити муннугу
мин оҥорбутум ээ дии саныыбын. Ол гынан баран, испэр киэн туттар
санаа букатын киирбэт...
Биһиги хаайыыга олорор кэммитигэр итиннэ уопсай түрмэ
таһыгар таас дьиэ тутуута саҕаламмыта. Нулевой цикл диэп
ааттанааччы фундамена эрдэ оҥоһуллубут этэ. Үрдүк олбуор оҥорон,
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тула өттүгэр вышка туруоран баран, хаайыылаахтары аҕалан
үлэлэппиттэрэ. Биһиги 58 ыстатыйалаахтар биригээдэлэрэ онно
түбэспитэ. Тутууну эмиэ хаайыылаах, спецпоселенец быһыылааҕа,
тутуу инженерэ литовец салайбыта.
Бетон фундамеҥҥа толь тэлгэтэн, ол үрдүгэр кирпииччэ ууран
барбыппыт. Бетономешалка раствор оҥороро, ону тачкаҕа кутан
былаахы трап устун үөһэ таһааран кирпииччэ уурааччыларга
илдьэллэрэ. Сүгэр маска сүгэн кыһыл кирпииччэни эмиэ үөһэ
таһаллара.
Литовец

инженер

кыһамньылаахтартан,

арыыйда

бэрээдэктээх

өттүттэн

дьоҕурдаахтартан,
көрөн,

талан,

эппиэттээх сиргэ, муннуктарга, туруортуур этэ. Онно миигин фасад
муннугар, бадаҕа, балачча эппиэттээх сиргэ туруорбута. Мин сааспар
таас тутуу диэни көрбөтөх киһи каменщик буолан хаалбытым,
ханнык эрэ үрдүкү разрядтаах үлэни толорбутум. Муннуктарга
сахалар турбуппут. Биһигини кытары үлэлиир уголовниктар киһи
иилэн ылбат дьоно этилэр, онон кинилэр итэҕэйиллибэтэхтэрэ. Ол
сөп даҕаны этэ — доруобай баҕайы күлүгээттэр, өлөрүөхсүттэр
эҥиннэр биһиэхэ кирпииччэ, раствор таһан биэрэллэрэ. Онтон атыны
сатыа суох дьон этилэр.
Баар балаһыанньаны умуннахха уонна барыта саҥаны билии
буоллаҕына ханнык баҕарар үлэ тардыылаах, умсулҕаннаах ээ.
Каменщик, каменщик, в фартуке белом,
Что ты там строишь, кому?
Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим мы, строим тюрьму.
Биһиэнэ түрмэ буолбатах, түрмэлэри хамаандалааччы тэрилтэ
дьиэтэ этэ.
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Мин таас тутууну бэккэ сөбүлээбитим. Кирпииччэни раствор
бадарааныгар сыбаан ыла-ыла, бэйэ бэйэлэригэр ыпсары нал гына
батары

баттыыр

эмиэ

туох

улахап

уус-

туктаах

буолуой?

Кылаабынайа линейка курдук көнө уонна иҥнэри эрэ таһаарыма. Ол
баҕас

кыһаннахха

раствордаан

тоҕо

инженер

эрэ

табыллыа

суоҕай?

Кирпииччэлэри

этиитинэн

кэккэлэтэр үлэ

миигин

астыннарбатаҕа, мин таас тутуу төрдүн-төбөтүн, кини теориятын
билиэхпин баҕарбытым. Уонна литовец инженертэн ол туһунан туох
эмэ литература көрдөспүтүм. Киһим өс киирбэх «Каменная кладка»
диэн дьиэни хайдах тутар туһунан кинигэ уларсыбыта. Мин ону ааҕан
таас, кирпииччэ дьиэ хайдах тутулларын — таас тутуу диэн тугун
туһунан син балачча билбитим. И. Н. Сорокин мин таас тутууну
үөрэтэрбин көрө-көрө сөбүлүүрдүү саҥа аллайбыта:
— Вот таких дотошных работяг побольше бы! В другом месте, в
другое время из тебя вышел бы замечательный инженер-строитель!
Миигиттэн туох тахсыан билбэтим, арай, онтон туһаммытым
диэн көҥүлгэ тахсан баран, Чурапчыга дьиэ туттаары оһоҕу хайдах
оҥорору балачча аахпытым, араас оһохтору үөрэппитим — тыа сирин
кирпииччэ оһоҕун хайдах оҥорору балачча билбитим диэххэ сөп.
Литовец инженертэн кинигэ уларсан үөрэтэн, таас дьиэ
тутуутугар

кыһамньылаахтык

сыһыаннаспыт,

бука,

хаайыылаахтартан мин эрэ эбитим дуу, кини миигин бэлиэтии
көрбүтэ. Ол эрээри бэйэтэ хаайыылаах тугунан көмөлөһөөхтүөй?
Биригэдьиирбит кыһыл быһыттаҕас имнээх, төрөл улахан
уголовник

этэ,

кини

тугу

оҥорон

киирбитин

билбэтим,

араспаанньата, бадаҕа, Елизаров диэн этэ. Үөрэх эҥин суох, ол гынан
баран, хаайыыга саамай сыаналанара — «луженая глотка» диэн
нууччалыы ааттанар бөҕө бэлэс баара. Онон бука биригэдьиир
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гыннахтара. Ол тойооскуга биһиги, сахалар, ыарахан раствору,
кирпииччэни таспакка, үөһэ туран чэпчэки үлэҕэ үлэлиирбит
атаҕастабыллаах курдук көстүбүтэ — миигин тачканан раствор
таһыытыгар бар диэн соруйда. Мин, бука, киһи тылын быһа гыммат
муҥутаан, киһилии эппитэ буоллар истиэм эбитэ буолуо, ону баара
алларааттан туран кулут негргэ надсмотрщик дьүһүлэнэрин киинэҕэ
көрдөрөллөрүн курдук тутунна. Миигин улам ол дойду үөрэтэн, киҥнаар холлон иһэрэ, кинини били ыытыллыахтаах сиригэр атаардым:
«Иди на...!» Ханнык эрэ саха уолуттан оннук утары саҥаны истибит
киһи, өрө сүүрэн батыгырайан таҕыста. Мин эмиэ утары мордьойо
көрүс, илиибэр кирпииччэ тойор молотуогу тутан турабын. Оҕустар
эрэ ол молотуокпунан сирэйин-хараҕын үлтү сынньар санаалаахпын.
Хардарыта маатыра-үөхсүү бастыҥа буолла. Мин «Манна миигин
инженер бэйэтэ туруорбута, раствор таһа барбаппын. Бу быһыыгын
лааҕыр начальнигар хайаатар даҕаны үҥсүөм!»—диибин. Кини
«Тылбын иһитиннэриэм, олень такой-сякой!» — диир.
Мин манна эмиэ биири бэлиэтии көрбүппүн этэн аһарыахпын
баҕарабын: нуучча киһитэ ахсаан өттүнэн баһыйар үгүс буоллаҕына,
оччоҕуна эр сүрэхтэнэр. Соҕотоҕун сирэй сирэйгэ киирсиигэ, кини
куттас. Оннугу мин үгүстүк көрбүтүм. Оттон саха киһитэ оннук
буолбатах, атаҕастаннаҕына соҕотоҕуттан тутулуга суох киирсэн
тэйэр. Хата, ол оннугар кини үгүс буолан биир киһини көмөлөөһүнү
сөбүлээбэт.

Оттон

нуучча

хаһыа

да

буолан

биир

киһини

мөрөйдөөтөхтөрүнэ — харса суохтара дьэ, киирэр. Ити эмиэ
нациоиальнай ураты быһыылаах: саха аҕыйах, үксүн соҕотоҕун
сылдьар, соҕотоҕун бэйэтин көмүскэнэригэр тиийэр. Оттон нуучча
үгүс, күргүөмүнэн киирсэр түбэлтэлэргэ үөрэнэн хаалбыттар.
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Бу сырыыга биригэдьиирим соҕотох буолла, иккиэйэҕин
утарыта

көрсөн

туран

үөҕүстүбүт.

Атыттар

алларааттан

тахсыбатылар. Ииньэ гынан охсубата, ырдьыгыныы- ырдьыгыныы
киирэн кыыһырдаҕа аатыран, биир омурҕан устата балокка сууланан
баран, сытан таҕыста.
Киэһэ зонаҕа төннүбүппүтүгэр мин эппиппэр турар киһи
буоллум: лааҕыр начальнигар үҥсэ тиийдим. Биригэдьиирим онно
баарыгар аахсыы буолла. «Миигин бу киһи кырбыы сыста, истиэнэ
үрдүттэн түҥнэри анньаары гынна, маатыралыыр, үөҕэр. Мин манна
үөҕүллэ, маатыра истэ кэлбэтэҕим, срок боруостуу кэлбитим»,—
диибин. Сүрдээх кэнэн, сүрдээх акаары да диэххэ сөп этии. Мин оннук
этиини — били карантиннааҕы суоппар киһи этиитин соруйан
үтүгүннүм. Өссө кэнники даҕаны миигин атаҕастаабат буоллуннар
диэн суоһурҕанан үҥүстүм: мин кинилэртэн (уголовниктартан)
быдан өйдөөхпүн, үөрэхтээхпин, тыыннаах хаалар иһин охсуһууга
онтукабын туттуохтаахпын, туһаныахтаахпын диэн. Кыратык даҕаны
таарыйдаллар эрэ үҥсэ туруом диэн кинилэргэ ол туһунан аһаҕастык
этиэхтээхпин. Кинилэр миигиннээҕэр соруоктара кыра, онон иккис
соруок

ылыахтарын

баҕарыахтара

суоҕа

диэн

санаалаахпын.

Атаҕастыыр табыллыа суох диэтэхтэринэ, тэйиччи сырыттыннар.
Мовчан диэн дьахталлар даҕаны баалларына тардыммакка
маатыралыыр

туох

да

кэрээнэ

суох

бардам

майор

колония

начальнигын кэнниттэн, Цуркан диэн киһи быһыылаах лейтепант
мин дьолбор лааҕыр начальнигынан олорор кэмэ этэ. Үҥсүүбүн истэн
баран, холку бэйэлээхтик «Үөхсэр, маатыралыыр сатаммат» — диэтэ.
Онуоха

биригэдьиирим

кыыһыран

тэбиэлэннэ

«Подумаешь,

маатыраны хаһан да истибэтэх дьоҥҥо дылы. Ити буоллаҕына мин
карточкабын туттарабын, биригэдьиирдээбэппин»,— диэн куттаата.
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Начальник эмиэ уолуһуйбакка «Оччоҕуна атын киһини булуохпут» —
диэн хардарда.
Елизаров уурайара диэн кэлиэ дуо, уурайбатаҕа. Ити түбэлтэҕэ,
бадаҕа, мин кыайыылаах тахсыбытым. Ол эрээри били карцерга
олорпут

куһаҕан

сирэйдээх

надзиратель

курдук

Елизаровым

өһүөннээх буолан биэрбитэ. Нуучча куһаҕана мэлдьитин даҕаны
оннук буолааччы. Биир өрөбүлгэ мин үлэҕэ тахсыа суохтааҕым
үрдүнэн соруйан таһаарбыта. Оттон ол өрөбүлгэ балтым Еля көрсө
кэлэн баран көрсүбэккэ, передача аҕалан баран биэрбэккэ, дэлби
ытаан бараахтаабыт этэ. Миигин өрөбүл күн үлэҕэ таһаарбыттарын
көрөн, литовец инженер биригэдьииргэ сөбүлээбэтин биллэрбитэ:
«Мин кинини таһаарыма диэбитим, тоҕо таһаардыҥ?» — диэн.
Дьиэбитин

улам

үрдэтэн

испиппит,

иккис-үһүс

этээскэ

тиийиибит саҕана уулусса барыта үчүгэйдик көстөр буолбута. Мин
үрдээн

иһэр

уулуссанан

дьиэ

көҥүл

фасадыттан
дьон

олбуор

кэлэллэрин-

үрдүнэн

Дзержинскэй

баралларын

ымсыыран

одуулаһарым. Күн аайы төттөрү- таары сылдьааччылары — тохсус
оскуола үөрэнээччилэрин уонна бэйэбин бу дойдуга олохтообут МГБ
үлэһиттэрин таһыттан көрөн
силиэстийэлээн

үөхпүт-мөхпүт

билитэлиир буолбутум.
следователлэри

Миигин

Березовскайы,

Филипповы мэлдьитин көрөрүм. МГБ үлэһиттэрэ Якутскайга саҥа
тутуллубут

таас

государственнай

маҕаһыын
үлэни

диэкиттэн

толорор

дьон,

сүрдээх

наадалаах

ыаһыра-дьиппинийэн,

киэбирэн МГБ дьиэтин диэки бараллара.
Билигин

кэлэн

ол

киэбирэн

тиийэн

тугунан

дьарыктаммыттарын көрөн киһи сиргэ силлиир. Мин санаабар,
органнар үлэһиттэрэ тугунан дьарыктаналларын дьон оччотооҕуга
билбитэ буоллар, норуоттан кистээбэттэрэ эбитэ буоллар, төһө эрэ
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кэлэйэр этилэр уонна 58 ыстатыйаҕа түбэһэр киһи суох да буолуо этэ.
Сэрэппэккэ, биллэрбэккэ сиир эбиттэр.
Мин

ол

үлэлиир

сирбэр

туран,

биирдэ

Чурапчы

педучилищетыгар бииргэ үөрэммит, биир уопсайга олорбут уолбун
Максимов Мишаны көрөн турабын. Кини тротуартан, мин истиэнэ
үрдүттэн туран кэпсэттибит. Мин сирэйим хайдах эбитэ буолла,
киһим сирэйэ, аһынан эбитэ дуу, олус куһаҕан этэ.
Өссө ИДЬМ дьиэтин тута сырыттахпытына биир нуучча уола
күрээн турар. Түрмэ уонна ол биһиги үлэлиир зонабыт уулусса диэки
муннугунан олбуору чиэрэстээн тротуарга түспүт. Вышкаҕа турар
саллааттар

көрбөккө

хаалбыттар.

Ханна

ыраатыай,

сотору

тутуллубут.
Кэнники хаайыылаахтар босхолонон тарҕаһан, көҥүл дьон ити
дьиэни бүтэрбиттэр быһыылаах атэ.
Улуу Достоевскай маннык диир: «Сама работа, например,
показалась мне вовсе не так тяжелою, каторжною и довольно долго
спустя я догадался, что тягость и каторжность этой работы не
столько в трудности и беспрерывности ее, сколько в том, что она —
принужденная, обязательная из-под палки». Көҥүлэ суох үлэ, кулут
үлэтэ, кырдьык, ыарахан этэ.
ХАРА ХАЙМЫЫ
КОНВОЙ ЫТТАРА
1953 сыл сааһа буолбута. Хаайыллыбыппыт сылын туолан
эрэрэ. Инники дьылҕабытыгар ханнык даҕаны ыйдаҥа көстүбэтэ:
режим

ыга

тутуута

ордук

чиҥээн,
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ордук

сытыырхайан,

өстөөхтөрү-антисоветчиктары,

националистары

көрдөөһүн ордук улаатан иһэргэ дылыта. Имперпалистары кытары
утарыта турсуу хаһан даҕаны мөлтүөх быһыыта суоҕа. «Миру — мир»
диэн урукку лозуҥҥа «Мира не ждут, мир завоевывают» диэн
кутталлаах эбии үөдүйбүтэ. Хаайыылаах маҥнайгы колонияҕа
харыыта суох кэлэ турара, киһини өлөрөөччүлэртэн уратылара
(өлөрүөхсүттэр 10 сылтан оппотторо) 20-лии, 25-тии сыллаах
«Указка» түбэспиттэр буолаллара. Хаайыыттан тахсар киһи суоҕун
кэриэтэ — режим нэһилиэнньэни барытын хаайыыга симэргэ
санаммытын

курдук

балаһыанньа

этэ.

Ол

барыта

биһиги

дьылҕабытыгар куһаҕан эрэ содуллаах буолуохтааҕа. Мин ити саас
хайдах эрэ дойду салгыы саманнык режиминэн олороро табыллыбат,
адьас бүтэһик тиһэх кирбиитигэр тиийбит диэх санаам ордук
күүһүрбүтэ. Бу маннык салҕанан барара табыллыа суохтааҕа. Бу
кэнниттэн ханнык эрэ дэлби ыстаныы — сэрии дуу, туох эрэ
алдьархай дуу буолуон сөптөөх курдук санаа миигиттэн ааһан
биэрбэтэҕэ.
Оттон саас барахсан кэлэр кэмигэр кэлэн испитэ. Айылҕаны
баһылаатыбыт диэн аччарыһар большевиктар дьоҥҥо сыһыаннара
хайдаҕар даҕаны букатын кыһаммакка. Айылҕа сокуона кинилэр
олохтообут
сыллаах

сокуоннарын

тыыннаах

буолуу

билиммэккэ,
атын

киһиэхэ

сокуонун,

тыһыынчанан

атын

айылгытын

уһугуннарбыта. Улуу Достоевскай хаайыылаах «кажется еще сильнее
грустит о свободе под ярким солнечным лучом, чем ненастный или
зимний день» диэн турар. Ити адьас чахчы. Ордук миэхэ, били этэргэ
дылы,

сэлэттэн

тутуллан

киирбит

туҥуй

саха

уолчааныгар

сыһыаннаах. Ол кэмнээҕи Янаҕа суруйбут сурукпар хаайыылаахтар
ырыаларыттан күппүлүөт киллэрбиппин:
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Как никогда весною на волю хочется
И сердце просится в простор полей.
Родныо доли в бреду мерещутся
Свобода милая, приди скорей!
Күндүл сааска көҥүл быстан кулут курдук үүрүллэн сылдьан
үлэлиир санааны ордук алдьатара. Онтон да буолуо, бука, Миша
охсуһуталаабыта. Мин ол туһунан кэпсээтим. Бэл биһигиттэн саамай
наһыыбабыт, доруобуйатынан мөлтөхпүт Афоня маатыралыырга
(кини маатырыҥныырга диирэ) үөрэммитэ. Оттон мин майгымсигилим эмиэ хаайыыга куһаҕан өттүгэр уларыйан испитэ. Ону
өйбүнэн өйдүүрүм даҕаны хайыыр да кыаҕым суоҕа.
Мин хаайыыга хаһан даҕаны, чыпчылыйыы да түгэнэ, бэйэбин
буруйдааҕынан
объективнайга

адьас

ааҕымматаҕым.

кубулуйар

диэп

Субъективнай

сымыйа

силлогизмы

буруй
адьас

итэҕэйбэтэҕим. Березовскайдаах Немлихер төһө да ону миэхэ
күүстэринэн дакаастыы сатаабыттарын иһин сүрэҕим-өйүм хайдах
даҕаны ылымматаҕа. Тугу оҥороммун хаайыыга уон сыл боруостаан
тахсар

буруйдаах

буолуохтаахпыный?

дии

саныырым.

Мин

толкуйдуурум, тугу эмэни өйдүүрүм, өйүм-санаам уонна саҥарарым,
кэпсэтэрим, санаабын этэрим хайдах буруй буолуохтааҕый? Өскөтүн
киһи саҥатын, киһи санаатын хаайар буоллахха, оннук бэрээдэк,
оннук режим бэйэтэ сыыһа буоларыгар тиийэр. Мин улам-улам
сыыйа итинник өйдөбүлгэ кэлэн испитим.
Киһи буруйа суохпар олоробун диэн саныыр буоллаҕына,
хаайыыга олорор ордук ыарахан. Мин буруйдаахпын, ол иһин
буруйбун боруостуубун дии санаатахха, холобур, уорбут буол,
байаары,

үчүгэйдик

буоллаххына,

олороору

олорор чэпчэки.
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кыһаммат этилэр: буруйбут иһин олоробут, «не повезло» дииллэрэ.
Настроениеларын биһигиттэн атынын төрүөтэ онно сытара.
Миигин кыра эрдэхпипэ улахан дьон аһаҕас дууһалаах, тэһиккэй
оҕонон ааҕаллара. Ол гынан баран, сэрии-сут сыллара, хоргуйуу, дьон
майгытын-сигилитин олус алдьаппыта, бүтүн норуот характерын
уларыйыытыгар тириэрдибитэ. Миэнэ эмиэ уларыйбыта. Ол гынан
улаатарбар Рахметовы, Корчагины үтүктэн уонна эдьиийим Елена
Леонтьевна үтүө сабыдыалынан пединститут тиһэх курстарыгар
үөрэнэр сылларбар бэйэни кыана туттунар, бэйэм дьулуурбунан
күөдьүйэн

кэлэр

наадата

суох

эмоциялары

саба

баттыырга

үөрэммитим. Ол иһин хаайыллар кэммэр быһыы-майгы, санаа-оноо
бастыҥа этэ. Мэлдьитин даҕаны үөрэ-көтө сылдьыллар буолуллара.
Хаайыыга

бастаан син балачча

волябынан

күөдьүйтэлээн

ылаттыыр

түҥнэри

быһыылартан

сылдьыбытым.

Кэнникинэн

буруйа

суохпун,

ыга

баттаан
туттунан

атаҕастаммыппын

өйдөөн, туох иһин олоробун диэн боппуруостар үүйэ-хаайа тутан
барыыларын саҕана, киҥ- наар алдьанан испитэ.
Биһиги биригээдэбитигэр муус курдук харахтаах, хортуоска
курдук сэнтэгэр муруннаах уҥуоҕунан мин саҕа, тип-тиэрэ атахтаах
Прудовскай диэн хохуол дуу, нуучча дуу баара. Кини эмиэ
таҥнарыыга түбэспит, сүүрбэ биэс сыллааҕа. Төһө үөрэхтээҕэ эбитэ
буолла, кинигэни син ааҕара. Ол иһин тыла олус сайдыбыт, били
этэллэринии, кумахтан быа хатар киһи этэ. Прудовскай шовинист
бэрдэ, билиҥҥи «Память» киһитэ арыый эрдэлээн төрөөбүтэ. Сибиир
нууччаларын адьас туохха даҕаны уурбат. Саха сирин нууччаларын
«леншские карбаша» диир этэ. Оттон сахалары боруоста өлөртөөн
кэбиһиэн

баҕарара:

«Мин

кинилэри,

черномазых,

косоглазых,

туруоран биэрэллэрэ буоллар пулеметунан төһө эрэ кыргар этим! С
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каким удовольствием!» — дии-дии илиитинэн көрдөрөр буолара. Мин
ол киһилиин кыыһырыстыбыт.
Кыыһырсыы бэрт солуута суохтан таҕыста: күнүс
аһыырбытыгар

балаанда

кутар

алюминиевай

миискэни

былдьаһыыттан. Саха ньоҕой, мин киэһэ бараакпытыгар киниэхэ
тиийдим. Туох да маатырата-үөхсүүтэ суох холку бэйэлээхтик киниэхэ
эттим:
—

Мин эйигин өлөрүөм. Мин туох да буруйа суохпар олоробун.

Эйигин өлөрдөхпүнэ син биир уон сылтан ордугу биэрбэттэр. Ол
оннугар буруй иһин олоруом.
Охсуһарга да, өлөрсөргө да бэлэм этим. Прудовскай ону сэрэйдэ
быһыылаах, суолтатыгар эрэ үөхсүбүтэ буолла.
—

Эн сахалары өлөртүөх буолаҕын, сахалар эйиэхэ туох куһаҕаны

оҥордулар? Эн оннук ыккын-кускун! Эйигин өлөрөн сир үрдүн биир
сидьиҥтэн хата быыһыам.
Өлөрүөм диэн тыл хаайыыга үгүстүк туттуллааччы тыллартан
биирдэстэрэ этэ. Ол иһин киниэхэ суолта бариллибэт буолара. Оттон
мин инньэ диэн киниэхэ тыл ыһыктыбатах киһи, кырдьык санаабын
эппитим уонна оннооҕу уркатыҥы бадахтаах уолаттартан быһах
көрдөспүтүнэн барбытым. Дьолго табаарыс уолаттарым «Кэбис, хас
ыты кытта аахсан, инньэ диэн сананыма даҕаны» диэн буойан
абыраабыттара. Оттон Прудовскай бэккэ дьиксиммит быһыылааҕа,
этаптанан барарыгар миигин кытта анаан-минээн быраһаайдаспыта:
«Василь, не поминай лихом. Вот едем копать уголь большевикам. А
как хотелось бы копать у них в печенках! Всякое бывает: то, что было,
быльем поросло».
Мин Прудовскай этапка да барбытын кэннэ кини сахалары
кыргаары гынарын туһунан эппит тылларын санаан кэлэрим.
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Кырдьык, инньэ гыныан сөп дуо, өскөтүн итинник киһиэхэ кыах
биэрдэр? Уонна сороҕор ити аҥардас киһиргээн эрэ чаллайыы
буолбатах дии саныырым. Пулемет туттардар уонна туох да буруйга
түбэспэт буоллаҕына, кыргыан да сөп. Катынь тыатыгар 12 тыһ.
поляк офицердарын өлөрүүгэ аҥардас бэстилиэтинэн эрэ кэтэххэ
ыппатах буолуохтарын сөп, пулемет да арааһа туттулуннаҕа.
Тыһыынчанан туох да буруйа суох дьону кыдыйбыт өлөрүөхсүттэр
билигин даҕаны тыыннаах сырыттахтара. Баҕар, Прудовскай эмиэ
кинилэртэн буолуо.
Баҕар, кини эмиэ арҕаа сэриигэ инньэ гыммыта буолуо...
Хайдахтаах хаан олбохтоох үйэҕэ олоробут!
Баҕар, көннөрү аһаҕас айах, балаболка эбитэ буолуо, ким билэр
кинини.
Ити барыта хаайыыга киһи майгыта-сигилитэ алдьанарын
көрдөрөр.
Биһигини

харабыллааччылар

даҕаны

син

биир

онтон

ордубаттара.
Мин, саха киһитэ, булчуппун, булт мин айылгым. Оттон булчут
киһи

доҕоро

ыт.

Ыты

таптыыбын,

кыра

оҕо

эрдэхпиттэн

доҕордоспутум. Түөһэйэ кырдьан баран өлбүт Бөтөс диэн ыппытын
олус аһыйан ытаһан киһи курдук көмөн турабын. Дьэ, ол гынан баран,
билигин биһиги куораппытыгар дэлэйбит убаһа саҕа овчарка ыттары
адьас абааһы көрөбүн, көҥүллүүллэрэ буоллар букатын даҕаны
хааным хамсаабакка, ытыалаан кэбиһиэм этэ. Кинилэр хайдах эрэ
миэхэ ыттары — киһи доҕотторун санаппаттар, ардай аһыылаах
адьырҕа кыыллар буолан көстөллөр.
1953

сыллааҕы

саас

олунньуга

биһиги

биригээдэбитин

аэропортка ханнык эрэ склад тутуутугар бырахпыттара. Эмиэ олбуор,
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эмиэ вышка, онно автоматтаах харабыл. Аэропортка сарсыарда аайы
иннибититтэн, кэннибититтэн автоматтаах саллааттар, ытырыык
овчарка ыттар харабыллаах хаайыылаахтар колониалара, хас эмэ
сүүһүнэн киһи, айаннаан айгыстан тиийэрбит. Конвоирдар, эдэр
нуучча уолаттара, тиэхэлэинэхтэринэ хаайыылаахтарга ыттарын
ускайдыыллара. Ол онтон ыла овчаркалары булчут, биитэр көлүүргэ
анаммыт олохтоох ыттартан атыннарын, киһини тутарга, быһытахайыта тыытарга аналлаах кыыллар диэн санаабытым. Ханнык
даҕаны киһи доҕоругар майгыннаабаттара.
Конвоирдар даҕаны хаайыылаахтарга сыһыаннара бэйэлэрин
овчарка ыттарыттан ордуга суохтара. Иитии, ускайдааһыи күүстээҕэ,
хаайыылааҕы бэйэлэрин курдук дьон быһыытынан аахпаттара, хаһан
баҕарар, хайа талбыт ытан кэбиһэр харамайдар курдук көрөллөрө.
Куһаҕан киҥнээх биитэр ол күн туохтан эрэ санаата алдьаммыт
конвой биһигини, хаайыылаахтар колонналарын, маҥнайгы колония
уонна аэропорт икки ардыгар, бэрт чугас сиргэ, сордоон ахан
тириэрдэрэ.

Маатыра,

үөхсүү,

оччоҕо

хаайыылаахтар

даҕаны

истэриттэн, ордук блатнойумсуйбуттартан эмиэ утары үөхсэллэрэ.
Кыыллыйбыт

конвой

«Ложись!»

диэн

хамаанда

биэрэрэ.

Хаайыылаахтар буоллаҕына хаарга сытыахтарын баҕарбаттар (ордук
чалбах тахсыбыт кэмигэр чалбахха). Оччоҕо конвой саллааттара
үрдүбүтүнэн ытыалаан бараллара. Ханна барыаххыный, өлөр куттал
улахан, сытаргар тиийэҕин. Ол курдук кыыһырбыт уолаттар
уоскуйуохтарыгар диэри сытаргар тиийэҕин. Онтон эмиэ үнтү
күргүйдээн

туруоран

айаннаан

бараҕын:

иннигэр,

ойоҕоскор,

кэннигэр автоматтаах, овчаркалаах эдэр саллааттар...
Биһиги баарбытыгар маҥнайгы колонияҕа конвоирдар киһини
өлөрбөтөхтөрө, оннук төрүөт көстүбэтэҕэ даҕаны. Уһуннук олорбут
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хаайыылаахтар кэпсээннэринэн оннооҕор хаайыылаахтары аһынан
тугу эмэни — табах, килиэп быраҕан биэрбит көҥүл дьонун кытары
ытан кэбиһэллэрэ үһү.
Оттон Бриидакикка этаптанап барбыт шахта үлэтигэр түбэспит
Слепцов Коля, Иванов Миша, Кершенгольц Яков Израилович ол
курдук

стройдаан

истэхтэринэ

конвоирдар

хаайыылаахтары

ытыалаан өлөрүүлэригэр түбэспиттэр этэ. Миша Иванов кэпсээнин
аҕалабын.
Сайын

от-мас

колонналарын

көҕөрбүтүн

Бриндакит

кэннэ

бөһүөлэгинэн

хаайыылаахтарын
конвоирдар

илдьэ

истэхтэринэ, холуочук олохтоох уолаттар көрсүбүттэр. Этиһии
буолбут, уруккуттан өстөөхтөрө эбитэ дуу, саалаах саллааттар
олохтоох уолаттары сааларынан кырбаабыттар. Онуоха инники иһэр
хаайыылаахтар
саллааттар

конвоирдары

эргиллэ

түспүттэр

эмиэ
да,

үөхпүттэр.

Кыыһырбыт

хаайыылаахтары

ытыалаан

барбыттар. Хас да киһи өлбүт, бааһырбыт. Колонна иннэ баһылыыркөһүлүүр дьон, өҥнөөхтөр, миэстэлэрэ буолара. Слепцов Коля
мэлдьитин

инники

талаһар

эбитэ

үһү,

дьолго

кини

уонна

Кершенгольц таарыллыбатахтар. Оттон Миша буоллаҕына инники
таласпакка колонна кэннигэр сылдьара эбитэ үһү, онон эмиэ туох да
буолбатах.
Хаайыылаахтары ытыы кэнниттэн сурах тарҕаммыт: бөһүөлэк
олохтоохторо

хаайыылаахтары

кытары

киксэн

конвойга

саба

түспүттэр диэн. Якутскайтан кэлбит комиссия эмиэ онно иэҕэ
сатаабыт. Инньэ гынан туох да буруйа суох хаайыылаахтары өлөрбүт
дьон туох да буруйга тиксибэтэхтэр, дьон ыттыы өлбүттэр.
Конвой

саллааттара

овчарка

ыттарын

ускайдаан

хаайыылаахтары тырыта-хайыта тыыттарарга үөрэтэллэрэ, онтон
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бэйэлэрин буоллаҕына партийнай политруктар эмиэ ускайдаан
хаайыылаахтарын өстөөхтөрүнэн ааҕан ханнык даҕаны аһыныыта
суох сыһыаннаһалларыгар
саллааттарынан

иитэллэрэ.

пятилетка,

Ордук ону

колхозтааһын

ылынымтыа

саҕана

төрөөбүт

октябренок, пионер, комсомол иитиитин барбыт кыра норуоттар
башкирдар, буряттар, сахалар этэ диэн ахталлар эбит конвойунан
үлэлээбит
пропаганда

саллааттар
туманыгар

бэйэлэрэ.
кыра

Буолумуна,

ычалаах

дьон

большевистскай
кинилэр

ордук

муннахтара.
Бриндакикка ытыалааһыны көрбүт дьон кэпсээннэринэн онно
баар

азиат

сирэйдээх

саллаат

дьону

үрдүнэн

буолбакка,

хаайыылаахтар колонналарын тирээн туран ытыалаабыта дииллэрэ.
Конвой саллааттарын уонна хаайыылаахтар икки ардыларыгар
киһилии кэпсэтии булгуччу

бобуллара.

Ол

иһин конвоирдар

хаайыылаахтар тустарынан политруктар кэпсэллэриттэн ураты тугу
да билбэттэрэ. Оо, өскөтүн билэллэрэ буоллар Терехов, Гуляев,
Оконешников, Фишер, Соколов курдук колхозтаах оҕонньоттору,
Яковлев, Кершенгольц, Платонов курдук учууталлары, Кузьмин Ганя,
Федоров Афоня, Иванов Миша да биһикки, бэйэлэрин курдук
уолаттары, кыра эмэ киһилии суобастаах буоллахтарына, хайдах
илиилэрэ баран ытыалыы туруохтар этэй? Билбэттэр этэ биһиги
нормальнай дьоммутун.
Мин хаайыыга түспүт фотографиябын дьыалабыттан көрбүтүм:
дьэ, сирэй-харах буолан олороохтуубун эбээт! Дьиҥнээх айылҕаттан
айыллыбыт преступник илэ бэйэтинэн! Преступник хаачыстыбата
дьүһүммэр суруллубукка дылы. Маннык дьүһүннээх-бодолоох киһи
хайдах туох эмэ буруйу оҥорбот буолуой диэн бэйэм итэҕэйиэх
курдук. Эгэ хаайыы таҥаһын-сабын таҥнан, үлэҕэ үүрүллэн иһэр
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хаайыылаахтары көҥүл дьон көрдөхтөрүнэ хайдахтаах буолуохпутуй?
Онуоха даҕаны анаан-минээн таҥыннаран сир-буор сирэйдээн
эрдэхтэрэ.
А. Солженицын ити — Система диир. Хаайыы барыта даҕаны,
коммунистар
кыракый

олохтообут

пенитенциарнай

ымпыгар-чымпыгар

тиийэ

системалара,

аттарыллан

бэрт

оҥоһуллубут

Система этэ.
«БЫТЫК» ЫАЛДЬЫБЫТ
1953 сыл кулун тутар 3 күнүн мин субу баар курдук өйдүүбүн.
Биһиги куолубутунан тула өттүбүтүттэн конвой ыттара арыаллаах
аэропортка баран үлэлээбиппит.
Туттуулара-хаптыылара

үчүгэйинэн,

кыайалларынан-

хотоллорунан белорустар дойдуларыгар-сирдэригэр үлэни үлэлээбит,
үлэлиэх да дьон этилэр. Мин ордук бырааттыы Прищычтары уонна
Серафим Хамицевиһы хайҕаабытым. Көҥүлгэ бэйэбит киэнэ диэн
тутуннахтарына ханнык да үлэни тулутуо суох дьон. Дьиҥнээх
белорус бааһынайдара. Оттон сэрии саҕана улааппыт эдэр өттө
үлэлээбэккэ Европаны кэрийэн тахсыбыт, лааҕырдарга сылдьыбыт,
инньэ гынан үлэҕэ букатын даҕаны үөрүйэҕэ суоҕа өтө көстөрө.
Кинилэр арай сэрии кэнниттэн Саха сиригэр сыылкаҕа кэлэн
бириискэлэргэ икки-үс сыл үлэлээбиттэр. Саастаах өттө, бадаҕа,
үлэлэрин ахталлар эбит, сороҕор ханна баалларын умнан үлэлээн
ылаллара. Ол эрээри тута ким эмэ кэлэн «Перекур! Работа — не
медведь, в лес не убежит» диэтэр эрэ олорунан кэбиһэллэрэ,
табахтыы-табахтыы

тылларын
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дьылы

ыыталлара. Оттон ол кэпсэтиигэ «Работа дурака любит», «От работы
кони дохнут» диэн хаайыы өһүн хоһооно үгүстүк туттуллара.
Биһиги сахалар аҕыйахпыт, дьоммут хайдах тутталлар да ол
курдук

туттарбыт:

туран

үлэлээтэхтэринэ

үлэлиирбит,

олордохторуна олорорбут. Туох буолан чорбоҥнуохпутуй? Мин уон
сылы чиэһинэй үлэбинэн боруостуом диэн санаабат этим. Хаайыыга
ким даҕаны оннук санаабат эбит.
Сибилигин дьон үлэлиэхтэрин баҕарбаттарын, аҕыйахтык
үлэлээн үгүһү ыла сатыылларын, уопсайынан, үлэҕэ албын-көлдьүн
сыһыаннарын үөскээбит биир төрүөтэ — хаайыы. Коммунистическай
режим мөлүйүөнүнэн дьону сүрэҕэ суох буолар хаайыы кыһатыгар
уган, кини ол оскуолатын чиэрэс ыыппыта. Кини хайаатар даҕаны
общество

олоҕор

сабыдыала

суох

хаалыар

табыллыбат.

Большевиктар теоретиктара бэйэлэрин туһаларыгар мэлдьи хайа
талбыт эргитэр иэччэҕэ суох диалектикаларын сокуона бу сырыыга
кинилэргэ

туһалаабатаҕа:

режимнэрин

көмүскээтэҕэ

аатыран

хаайбыт дьонноро онно киирэн үлэлээбэккэ, үлэттэн тэйэн, режим
мөлтүүрүгэр-ахсыырыгар улаханнык көмөлөспүттэрэ.
Хаайыы үлэтэ тугунан ыарахан этэй? Күүс өттүнэн күһэйэн
үлэлэтии буолан. Кулут үлэтэ буолан. Бэйэҥ тускар, эн бэйэҥ
баҕаҕынан үлэлиир буоллаххына үлэ төһө даҕаны ыараханын иһин
чэпчэки. Бэйэҥ баҕаҕын утары үлэ — сүүс төгүл ыарыыр.
Мин ону адьас кыра эрдэхпиттэн билэбин. Биһиги диэки
миэлиҥсэ эҥин суох буолан ыал барыта бурдук тардар тааска туорах
бурдугу мэлийэн лэппиэскэ оҥостон сиирэ. Лэппиэскэ күн аайы
сиэнэр сүрүн аһылык этэ. Бурдук тардыыта күн аайы үлэлэнэр олус
даҕаны үгүс бириэмэни ылар, олус да ыарахан, куһаҕан үлэ буолара.
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Сайылык оҕолоро сөтүөлүү, моҕотойдуу, оонньуу барар кэмнэригэр,
титииккэ эн эрэ бурдук тарда хаалаҕын...
Онтон

колхоз

үлэтэ,

сайыҥҥы

түүн

оҕус

сиэтиитэ...

Сарсыарданан утуктаан оҕуһуҥ муоһугар түһэ сыһаҕын. Биһиги
оонньуу-көр дьарыктаах, чэмэлкэй ыраас халлааннаах оҕо сааспытын
кэмин иннинэ быспыт колхоз биригэдьиирин абааһы көрөрбүт, кини
үлэҕэ соруйа иһэрин көрдөхпүтүнэ саһа сатыырбыт... Көҥүлгүн
былдьаан, күһэйэн үлэлэтэр үлэ куһаҕанын мин онно маҥнай
билбитим.
Хонук хоннох, бириэмэ ааһан истэҕин аайы кулут үлэтин
ыарахана, кини охсуута биллэн испитэ. Төһө уһуннук бу салҕаныай?
Хаһааҥҥа диэри мин тулуйуомуй? Ама ханнык эмэ быыс суох дуо?
Кулут үлэтэ бары бүтүн бэйэҕин оборон, тимирдэн испитэ. «Я твои
письма получил, за что спасибо. Работаю, жду этапа. Здоровье
нормальное, самочувствие — то же самое. За последнее время редко
пишу и читаю, т. к. вечерами после работы очень устаю» диэн ол
кэмҥэ, Янаҕа суруйбуппун. Сэргэх, ону-маны толкуйдуур студены
кулут үлэтэ тугунан да интэриэһиргээбэт, оргууй сэрэнэн хамсыыр,
сыылба, ол сыылбатынан эрэ анаммыт соруогун тыыннаах туоруур
хаайыылаахха кубулутуохтаах буоллаҕа. Дьэ, хара сор диэтэҕиҥ!
Мин үлэттэн илистэн, киэһэ санаам түһэн кэлэрим. Оттон
«фашистар», биһиги, олорор землянкабыт борук- сорук тымныы этэ.
Онно сииктээх соломо тэллэххэ утуйан туран баран, сарсыарда эмиэ
үлэҕэ тахсарыҥ. Борук-сорукка чааһы чааһынан чаакы буола, хаһан
конвоирдар ааҕалларын күүтэриҥ. Төһө уһуннук оннук эрэйдэнэриҥ
эбитэй? Оттон иннигэр этап күүтэрэ: баҕар сарсын, баҕар өйүүн —
билбэккин хаһанын.

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

413

Иванов Мишаны хайабыт да иннинэ этапка Ааллаах- Үүн
бириискэтигэр Бриндакикка ыыппыттара. Хаайыыттан тахсан баран,
Миша хайдах сиргэ түбэспитин биһиэхэ кэпсээбитэ. Баралларыгар
сабыылаах грузовой массыыналарга атахтарынан тэбэ-тэбэ ыга
симэн иппиттэр. «Онно Якутскайга мэлдьи көрөр бааһынай киһитэ
ордук наһаалаабыта» диэн кыһыйан этэрэ Миша. Күннэри-түүннэри
айаннаан

Бриндакикка

лааҕырга

58

тириэрпиттэр.

ыстатыйалаахтары

Онно

бөһүөлэккэ

барыларын

биир

баар

бараакка

олордубуттар. Көмүс хостуур шахталарыгар сатыы илдьэллэр эбит.
Сир анныгар киллэрэн көмүстээх породаны тачканан тастарбыттар.
23 тачканы тастаххына норма паеккын ылаҕын, карцерга олорбоккун.
Биригэдьиирдэрэ уголовниктар буолаллар эбит.
«Саха киһитигэр, көҥүлэ быстыбыт эдэр киһиэхэ, күн көрөн,
салгын сылыйан, сайын кэлэн турдаҕына күһэллэн сир анныгар түһэн
үлэлиир саҕа куһаҕан, ыарахан суох эбит» — диэбитэ Миша. Ол
сылдьан үрдүк хайалаах сиргэ үөрэммэтэх киһи, аан маҥнай
давлениета үрдээн ыалдьыбыт.
Миигин эмиэ оннук күүтэрин сүрэхпинэн сэрэйэрим.
Арай ол бэлиэ киэһэ конвоирдар биһигини ордук үөҕэн-мөҕөн,
ыттарын дэлби ускайдаан ытыттараары куттаатылар — ордук
кырыктаннылар. Биричиинэтэ диэн биир нуучча уола, уголовник
уоруйах, күрээри оҥостуммутун туттулар.
Үлэ

чааһа

бүппүтүгэр

хаайыылаахтары

куолуларынан

стройдаттылар. Ааҕыы буолла. Арай ахсааннара сөп түбэспэт.
Иккистээн аахтылар. Эмиэ. Үһүстээн — эмиэ. Коп- вой ахсаан сөп
түбэстэҕинэ, хаайыылаахтар бары баар буоллулар диэтэҕинэ эрэ үөһэ
турар

харабыллары

вышкалартан

ыҥыраллара.

Киһи

итэҕэс

буолбутугар конвой саллааттара сүүрдүлэр-көттүлэр, үлэлээбит
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объектары чүүччэйдилэр. Өр буолбата биир уолу тараччы тутан
аҕаллылар. Уол: «Үлэбэр үлүһүйэн хамаанданы истибэтэҕим»,— диир.
Уголовник «үлэҕэ үлүһүйбүт»

үһү.

Ол кини буруйа биһиэхэ

барыбытыгар сүктэрилиннэ.
Бараакпар киирэрбин кытары Афонялаах Данил миэхэ сонун
кэпсии тоһуйдулар.
—

Доҕоор, «Бытык» ыалдьыбыт! — диэн иккиэн биир тыынынан

сибигинэйдилэр. Данил куолутунан мичээрдээн уоһа ыттайбыт,
оттон Афоня хайдах эрэ хараҕа атыннык чаҕылыйбыт.
Биһиги

землянка

бараакпытыгар

уот

кыһыл

хоп-хойуу

бытыктаах хохуол оҕонньоро баара. Мин ол оҕонньору саныы түстүм:
ыарыйдар ыарыйдын, ол эмиэ туох киһи сэргиэх сонуна буоллаҕай...
—

Ыалдьыа буоллар ыарыйдын, улахан эбит,— та- һырдьатааҕы

настроением салгыытынан хаҕыс соҕустук хоруйдаатым.
Мин кими этэрбин билэ охсон дьонум сипсийэ түстүлэр:
—

Суох, суох, Кремллээҕи «Бытык» ыалдьыбыт!
Дьонум

саҥаларын

ис

хоһооно

буолбакка,

сэргэхсийбит

сирэйдэрэ-харахтара кырдьык даҕаны хаһан даҕаны буолбатах суол
тахсыбытын өйдөттө.
—

Кремллээҕи «Бытык»? — мин куоласпын аччатабын.— Сталин

дуо?
—

Кини, кини.
Тугу истибитим миигин сүлүгэһинэн төбөҕө биэрбиттии

дөйүттэ: кырдьыга Сталии ыалдьыа, киһи курдук доруобуйалаах
эҥин буолуо диэн санаабатах буолан, сааһын тухары биһигини
абырыы кэлбит тыыннаах таҥара курдук сананыллара. Таҥара
ыалдьыа, өлүө диэн кини туһунан киһиэхэ сөп түбэһэр мээрэйинэн
толкуйдаммат даҕаны этэ. Өйбөр араас санаалар күлүмнэспиттэрэ.
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—

Үтүөрэр ини.

—

Радионан

биэрдилэр,—

Афоня

салгыы

сибигинэйбитэ,—

Кыратык ыалдьыбыта буоллар, бука, бүтүн Советскай Союһу
аймыахтара суоҕа этэ.
—

Киэһээҥҥи сонуҥҥа эмиэ биэриэхтэрэ, истээр эрэ, — диэбитэ

Данил.
Эмиэ даҕаны кырдьык: кыра ыарыыны Советскай норуокка
барытыгар тугун дарбыйыахтарай, бала туттарбыт буолан эттэхтэрэ.
Землянкабытыгар

ханнык

даҕаны

киэһээтээҕэр

чуумпу,

боччумурбут сах сабардаабыта — бары салгыы туох буоларын
кэтэспиппит.
Киэһэ радионан правительство биллэриитин биэрбиттэрэ.
Бараакпыт ортотугар турар былаахы остуолбут үрдүнэн баҕанаҕа
ыйамыыт хара тэриэлкэ репродуктор таһыгар бары мустубуппут.
«Правительственное сообщение о болезни Председателя Совета
Министров СССР и Секретаря Центрального комитета КПСС товарища
И. В. Сталина.
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР сообщает
о постигшем нашей партии и наш народ несчастье — тяжелой
болезни И. В. Сталина.
В ночь на второе марта у т. Сталина, когда он находился в
Москве в своей квартире произошло кровоизлияние в мозг. Т. Сталин
потерял сознание. Развился паралич правых руки и ноги. Наступила
потеря речи. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца и
дыхания» диэн иһиллибитэ. Таб. Сталины эмтииргэ саамай бастыҥ
медицинскэй кадрдар түмүллүбүттэр.
Мин дьэ, итэҕэйбитим. Ыарыыта улахан эбит, өлөр- тиллэр
охсуһуутугар сытар буолан, итинник биллэриини биэрдэхтэрэ. Дьэ,
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хайаһар... Афоня биллибэтинэн миигин өттүккэ аспыта. Данил
куолутунан

мичээрдиирэ.

Атын

хаайыылаахтар

тугу

даҕаны

саҥарбакка наара наараларыгар тарҕаспыттара. Арай Иван Сорокин:
—

Манифеста күүтүҥ,— диэбитэ.

—

Туох манифеһын? — ким эрэ ыйыппыта.

—

Саҥа император бүрүстүөлгэ олороругар хайаатар даҕаны

амнистия туһунан манифест таһаарааччы.
Биһигини

үөрэппит

үөрэппэтэхтэрэ,

саҥа

историяларыгар

да

император

ол

туһунан

бүрүстүөлгэ

суоҕа,

олорбутун

көрбөтөхпүт. Куттанан-тардынан амнистия туһунан сэҥээрбэтэх
буолбуппут, кутталлаах темаҕа олус тарҕаныаҕы баҕарбакка, Иван
Николаевичтан бары да тэйэ туттубуппут.
ХАРА ХАЙМЫЫ
Сталин ыалдьыбыт күннэригэр маҥнайгы колония туох эрэ
улахан уларыйыылары күүтүү тыҥааһыннаах кэминэн олорбута. Туох
буолар? Өлөр дуу, тиллэр дуу?
Тилиннэҕинэ биһиги дьылҕабытыгар ханнык да уларыйыы
күүтүллүбэтэ. Кэнники кэмнэр событиеларыттан көрдөххө, кыратыкэмэтик сымныахтааҕар норуоттар улуу сирдьиттэрэ, муударайтан
муударай,

«родной»

Иосиф

Виссарионович

режимин

өссө

кытаатыннаран испитэ. Бэл Кремль иһигэр врачтар — «үрүҥ
халааттаах өлөрүөхсүттэр» көстүбүттэрэ. Коммунизмы биир дойдуга
тутуу ыарахан уонна уустук суол быһыылааҕа, сирдьит туох баар
айылҕаттан бэриллибит аһыныгаһа суох айылгыта барыта наада
буолбута.

Оттон

анараа

дойдуга

бардаҕына...

Ол

туһунан

хаайыылаахтар киччэччи кырыллыбыт төбөлөрүгэр араас үгүс баҕа
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санаалар кыламнаспыттара. Донуосчук үгүс этэ — тастарыгар
быктарбакка,

истэригэр

тута

сатаабыттара.

Ол

сырдаабыт

харахтарыттан, мичээрдээри ыттайбыт уостарыттан эндэппэккэ
таайыллара. Мип санаабар, Советскай Союз үрдүнэн барытынан
мөлүйүөнүнэн

Гулаг

олохтоохторо

Сталин

өлөрүн-тиллэрин

тыыммакка да кэтэстэхтэрэ. Кинилэр өлөр-тиллэр, Гамлеттыы, киһи
буолар

дуу,

кии

буолар

дуу

боппуруостара

онтон

быһаччы

тутулуктааҕа.
Сарсыарда аайы аэропортка үлэҕэ тахсарбыт курдук тахсарбыт.
Конвой

саллааттарын

үөхсүүлэрин-маатыраларын

ортотунан

айанныырбыт. Баҕар, үөһэттэн өссө кытаатыҥ диэн ыйыы ылбыттара
дуу,

биитэр

сирдьиттэрэ

ыалдьыбытыттан хомойон

киҥнэрэ-

наардара хойдубута дуу, конвоирдар ордук кырыктаммыкка дылы
буолбуттара. Биһиги 58 ыстатыйалаахтар биригээдэлэригэр кимтэн
тахсыбыта буолла саҥа тарҕанна: «Былааҕы көрүҥ, былааҕы! Онно
хара хаймыы баар буоллаҕына, «өлбүт» диэн кэбиһиҥ». Мин
кырдьыгы

эттэхтэрэ

—

Сталин

өллөҕүнэ

хара

лиэнтэни

ыйаабатахтарына кимиэхэ ыйыахтарай? дии санаатым. Ленин мин
төрүөм иннинэ өлбүтэ. Онтон ыла тойон өлөн көрдөрө илигэ. Сталин
отучча сыл олороро, онон государство баһылыга өллөҕүнэ хайдах
буоларын билбэт этим.
Киһи кыһаннаҕына мэлдьитин дэлэй үгүс кыһыл былаахтан
аэропортка чугаһынан былаах суох этэ. Арай ырыых-ыраах, бэрт
сытыы харахтаах киһи хараҕа эрэ ылар сиригэр, былаах көстөрө. Мин
оччолорго ырааҕы олус үчүгэйдик көрөрүм — окулистар этэллэринэн
хараҕым икки сыалай этэ. Биһиги күн аайы үлэҕэ таҕыстарбыт эрэ
былааҕы кыҥастаһар кыһалҕатыгар түстүбүт. Сааһырбыт белорустар
кэлэн: «Хайа бүгүн, Василь, туох көстөр? Уларыйыы баар дуо?» —
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диэн миигиттэн ыйыталлара. «Суох, туох даҕаны суох» — биһиги
былаах туһунан кэпсэтэбит.
Үлэ кэнниттэн бараакпытыгар кэллэхпитинэ эмиэ кэпсэтии
кистээн «Бытык» ыалдьыбытын туһунан. Афоня хараҕа букатын
атыннык чаҕылыҥныы-чаҕылыҥныы:
—

Советскай медицина күүстээх, тириэрэллэрэ буолуо,— диирэ.—

Өлөрүөхтэрэ суоҕа.
—

Оттон Ленин өлбүтэ дии, өрүһүйбэтэхтэрэ.

—

Оччолорго сайдыы суох буоллаҕа. Оттон билиҥҥи сайдыы

букатын атын. Тилиннэҕинэ дьэ, иэдээн.
—

Өллөҕүнэ норуокка кырдьыгынан этиэхтэрэ дуо? — мин

саарбаҕалыыбын. Афоня эмиэ саарбаҕалыыр.
—

Эппэтэхтэринэ даҕаны көҥүл. Биһиги ону хантан билиэхпитий?
Мин ааһа түһэбин:

—

Аны хайыы-үйэҕэ өлбүт киһини ыарыйда дии сылдьаллар дуу?
Афоня эмиэ мах бэрдэрэн тохтуу түһэр.

—

Ама, хайа үлүгэрэй? Тоҕо оччоҕо доруобуйатын туһунан

бюллетень оҥорон, ону норуокка таһааран мачайданаллар. Хата,
букатын чып кистиэ этилэр.
—

Оттон эрдэттэн оннуларын оҥостор буоллахтара.

—

Суох, суох, оннук буолбатах. Ыалдьыбыта кырдьык буолуо. Хата,

сотору үтүөрдэ диэхтэрэ.
Советскай медицина наһаа улахан сайдыылааҕар, кини кыаҕар
итэҕэйэрбит олус этэ. Ол кэмҥэ барыта биһиэхэ ордук: наукаҕа,
литератураҕа, искусствоҕа. Эргэ, сытыйар уонна сытыйан бүппүт
капиталистардааҕар,
барахсан

саҥа,

балысханнык

сырыттахпытына

чэбдик
сайдара.

политэкономия
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ученай

капиталистар объективнай истинаҕа турбаттарын, дьиҥнээх научнай
социализмы

билбэттэрин быһыытынан бары акаарылар диэн

турардаах. Кэлин санаатахха, ол ученай бэйэтэ төһө өйдөөҕө эбитэ
буолаахтаата.
Афоня биһикки ол киэһэлэргэ өскөтүн Сталин өллөҕүнэ кини
оннугар ким буоларын таайа сатыырбыт. Улуу сирдьити ким
солбуйан хаалыай? Били Ленин өлөрүгэр кинини Сталин солбуйан
хаалбытын курдук:
Вот как первый сокол
Со вторым прощался.
Он с такою речью
К другу обращался:
Сокол, ты мой ясный,
Час пришел расстаться
Все труды, заботы
На тебе ложатся.
Кыра оҕо эрдэхпититтэн саҥа ону-маны билэн эрэр өйбүтүгэрсанаабытыгар эллэммит туойга ыга баттаммыт мэтээл сирэйэ буолан,
уларыйбаттык, Ворошилов, Буденнай, Молотов, Калинин, Каганович,
Микоян мөссүөннэрэ олорон хаалбыттара. Кинилэр үгүстэрэ суоҕа,
уонунан сылларга солбуллубаттара: бу арэопагка баар партия
муудараһа диэбитэ улуу сирдьит. Арай кэнники кэмҥэ биһиэхэ кыра
эрдэхпититтэн иҥмит сирдьит соратниктарын кэккэтигэр атын дьон
кыбыллан бутуйбуттара: Маленков, Булганин, Хрущев. Кинилэр туох
дьоннорун Афоня биһиги билбэт этибит. Биһиги да буолуо дуо, ол
кэмҥэ олохтоох партийнай элитаҕа киирэр табаарыстар билэллэрэ да
саарбах эбитэ буолуо. Сталины ким солбуйуой? Кимиэхэ кэриэһин
эппитэ буолуой?
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Уходя от нас великий Ленин завещал...
Мин кытаанах көрүҥнээх байыаннай киһиттэн Булганинтан
саллар этим: бу киһи солбуйдаҕына сиэтэлиирэ буолуо диэн. Афоня
буоллаҕына Сталины Маленков солбуйуо диирэ. Кини партия КК
секретара, XIX съезкэ кини дакылаат оҥорбута уонна кэнники кэмҥэ
эмиэ Сталин курдук наар кители кэтэр, кини таһыттан арахсыбат этэ.
Кырдьык, Маленков хайдах эрэ Сталины үтүктэн таҥна сатыырга
дылыта. Хрущеву биһиги билбэт даҕаны, ахсааҥҥа олох да ылбат
этибит.
Биһиги күүппүт санаабытыгар Сталин олус өр ыалдьыбыта,
ылбат-биэрбэт икки ардынан сыппыта.
— Чэ өлбөтө, өрө охсон ылар киһи буолла,— хас киэһэ аайы
Афоня миэхэ сибигинэйэрэ.— Тириэрэллэрэ буолуо — советскай
модицина куүстээх.
Оттон Сталин тиллиитэ биһиэхэ куһаҕантан атыны аҕалбата
ырылыччы көстөрө.
Мин билигин 1953 сыллааҕы олунньу 27 күнүнээҕи, Сталин
ыалдьыан эрэ иннинээҕн, «Правда» хаһыаты арыйабын. «Свободные
народы повышают бдительность» диэн передовица бэчээттэммит.
Онно

Леннн

1918

сыллаахха

«...во

всех

странах

бешенное

сопротивление буржуазии против социалистической революции
неизбежно и что оно будет расти по мере роста этой революции»
диэбитэ

ахтыллыбыт.

Оттон

Сталин

1928

сыллаахха

«...сопротивление эксплуататоров не может не вести к неизбежному
усилению классовой борьбы» диэн этиитэ аҕалыллыбыт. Балачча
уһун ыстатыйаҕа «өлөрүөхсүт врачтар», Болгарияны утары Тито
фашистскай баандата киириитэ-тахсыыта, американецтар Кореяны
сэриилииллэрэ, Китайга католическай миссионердар буортулаах
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дьайыылара, Польшаҕа быраҕыллыбыт американскай диверсаннар,
Чехословакияҕа троцкистар баандаларын заговорын сууттааһын,
американскай империалистар шпионнара — сэргэх, сэрэхтээх буолуу
күүһүрүүтэ адьас наадатын «Правда» бэйэтин передовицатыгар
кичэйэн

бэлиэтиир.

кытаатыннарынҥ

Оннук

диэн

өстөөхтөрү

үөһэттэн

кытары

бирикээстии,

охсуһууну

ыйа,

сэрэтэ

олордохторуна биһиги хайдах даҕаны көҥүлгэ тахсар биитэр
дьылҕабыт чэпчиирин туһунан санаан да көрөр кыаллыбат этэ. Ол
иһин дириҥ далайга тимирэн эрээччилэр үгэстэринэн биһиги
эрэйдээхтэр олус күүрэн, олус ыксаан туох тахсарын күүппүппүт.
Кулун тутар 6 күнэ үүммүтэ. Биһиги аэропорка тиийээт, ыраах
көстөр былааҕы үгэспитинэн кыҥастаспыппыт. Бу сырыыга туох эрэ
көстөргө дылы гыммыта.
—

Доҕоттоор, көрүҥ, көрүҥ эрэ! Туох эрэ баарга дылы! — биһиги

хаһыытаспыппыт.
Моһуогун оҥорон тыала суох буолан, былаах тэнийбэккэ
сууланан турара.
—

Кырдьык, кырдьык туох эрэ баар!
Ол кэмҥэ эмискэ тыал былааҕы арыйа биэрэн тэлимнэппитэ.

—

Баар! Хара хаймыы! — бары биир киһилии хаһыытаабыппыт.—

Черная полоса!
Ити күн дуоннаах үлэ тахсыбатаҕа. Итиннэ-манна мунньустан
чохчоһон олорон хаайыыга эмискэ өтөн киирбит сонуну кэпсэтэрбит.
—

Теперь жди манифеста! — Сорокин тула олорооччуларга

кэпсиирэ. Кини хайабытыттан даҕаны иҥнигэһэ-толлугаһа суоҕа.
Киэһэ төһө даҕаны конвоирдар тула өттүттэн күргүйдээтэллэр
үтүөкэн настроениелаах дьон бараакпытыгар тиийбиппит. Афонялаах
Данил үөрэ-көтө көрсүбүттэрэ.
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—

Бытык таҥаралаабыт!

—

Дьэ, мантан ыла хайдах буолар? Күүтүөҕүҥ,— диэн буолбута.

—

Хайаатар даҕаны уларыйыы тахсыахтаах!

—

Уларыйыы бу баартан ордук куһаҕаны аҕалыан сатаммат.
Ол гынан баран, Афоыя биһикки Советскай тутул саамай

сөптөөҕөр, кини хаһан даҕаны туллангнаабатыгар, саас үйэ тухары
кэлбитигэр чахчы эрэллээх, оннук өйү төбөбүтүгэр кыракый
сааспытыттан

симпит

буоланнар,

үөһээҥҥи

тойоттор

эрэ

уларыйыахтара, олох уруккутунан хаалыа диэн испитигэр улаханнык
дьиксинэрбит. Улахан уларыйыылар буолуохтарын хайдах даҕаны
таайар кыахпыт да дьоҕурбут да суоҕа. Ол эрээри Сталин оннугар
олорбут киһи хайдах политиканы ыытарыттан биһиги инники
олохпут, дьылҕабыт тутулуктааҕын сэрэйэрбит.
Оттон уларыйыылар буоллаҕына өр күүттэрбэтэхтэрэ, тута
буолбутунан

барбыттара.

Партия

муудараһа

мунньуллубут

арэопагпыт дьоно бэйэ-бэйэлэрин икки ардыларыгар дуолан охсуһуу
суолугар туруммуттара.
Сталин

өлөрүн

уларыйбытынан
председателинэн

кытта

өйүүҥҥүтүттэн

барбыта.
тоҕо

эрэ

Верховнай
байыаннай

саҕалаан

Совет
диэн

былаас

Президиумун
билэр

киһибит

Ворошилов буолбута. МГБ, МВД холбоспуттарын Берия баһылаабыта.
Военнай министр Булганин буолбута. Кулун тутар 14 күнүгэр
Маленков ССКП КК секретарыттан босхоломмута. Политическай
аренаҕа саҥа дьон быгыаласпыттара, биһиги таайа сатыырбыт
күүһүрбүтэ: Маленков, Берия уонна биһиги санаабытыгар эмискэ
хантан эрэ баар буолбут Хрущев. Куолубутунан биһиги ити үс
дьонтон Маленков буолуо диир санаабытын кубулуппатахпыт, онуоха
эбии биһиги талар кандидатурабыт сталинныы кителин кэппитинэн
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сылдьыбыта. Итини биһиги конвойа суох дьон кистээн аҕалар
хаһыаттарыттан,

хардьыгынас

саҥалаах

хара

тэриэлкэ

радиобытыттан билэрбит. Биир суол биһиэхэ чуолкай этэ: төһөнөн
улахан уларыйыы үөһээҥҥи былаастарга тахсар да, оччонон биһиэхэ
ордук буолуох- тааҕа.
Иван Сорокин эппит манифеһа — амнистията кырдьык өр
күүттэрбэтэҕэ, кулун тутар 27 күнүгэр тахсыбыта.
Амнистия киэҥ, улахан этэ: биэс сылга диэри түбэспиттэр бары
босхоломмуттара. Биэс сылтан үөһэ соруоктаахтар аҥара сотуллара.
Оттон политическай буруйдаахтарга кыра даҕаны чэпчэтии суоҕа
биһигини наһаа хомоппута. Советскай былаас өстөөхтөрө буолбатах,
туһалаах дьон, уголовниктар, маҥнайгынан көҥүлгэ барбыттара. Ол
гынан баран, сорохтор маҥнайгы колонияттан куоракка ситэ
тиийбэккэ, уоран-талаан иккистээн хаайыыларыгар төннүбүттэрэ.
Онон, көҥүлгэ аҕыйах чаас буолбуттарынан, киэн тутталлара. Оттон
төннүбэтэх

өттө

соҕуруу

«материкка»

суй

гыммыта.

Киин

куораттарга тиийэн тугу оҥорбуттарын туһунан дьон кэпсээниттэн
иһиллибитэ. Хрущев саҕана 15 мөлүйүөн хаайыылаах босхоломмута
дииллэр. Ол Советскай диэн ааттанар общество майгытыгарсигилитигэр туох даҕаны бэлиэни хаалларбатах буолуон сатаммат
этэ.
Маҥнайгы колония үллэҥнэс киһитэ эмискэ мэлис гыммыта.
Онуоха эбии, тоҕото эбитэ буолла, (биһиги хаайыылаахтар ону үтүө
чинчи курдук көрбүппүт) лааҕырбыт начальнига Мовчан диэн майор
вахтаҕа эмискэ охтон түһэн өлөн хаалбыта.
— Эстэн эрэр холуонньа бэлиэтэ,— диэн быһаарбыта Терехов
оҕонньор. Ол эрээри кини улаханнык сыыспыта: колония эстэр
бэлиэтэ да санаата да суоҕа — биһигини, политическайдары
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бычыгыратыах быһыылара биллибэт этэ. Колонияҕа олус кутталлаах
рецидивистэр уонна биһиги хаалбыппыт.
Бэс ыйын 10 күнүгэр эмискэ Берия норуот өстөөҕө буолбут үһү
диэн

иһиллибитэ.

Урукку

МГБ

үлэһиттэрэ

—

кини

дьоно

хаайыллыбыттара. Уопсайынан МГБ авторитета түспүтэ, кини
оҥорбут дьыалата улаханнык сыаната чэпчээбитэ.
Сталин өлөрүн кытары коммунистическай режим сымныырга
барбыта. Муус устар 4 күнүгэр «үрүҥ халааттаах өлөрүөхсүт
врачтары» буруйа суохтар диэн таһаарбыттарын туһунан радио
иһитиннэрбитэ.
От ыйыгар МГБ следственнэй отделын начальнига Рюмин
ытыллыбыта.
КӨҤҮЛ ИҺИН ҮҤСҮҮ
Хаайыыга хоммут 777 хонугум устатын тухары көҥүл туһунан
санаабатах күнүм диэн суоҕа. Көҥүлгэ буоллаҕына ууруллубут
бириигэбэргин көтүртэрдэххинэ эрэ тахсыллыахтааҕа...
Мин санаабар, биһиги бириигэбэрбит саамай кэбирэх сирэ, кини
дьиэгэ, биһиэхэ 58 ыстатыйа 11 пуунун ол аата группаны
соҥнообуттарыгар

сытара.

Антисоветскай

националистическай

бөлөҕү МГБ төһө да оҥоро сатаабытын иһин адьас кыаллыбатаҕа. Ол
иһин

РСФСР

быһаарыытынан

Верховнай
ол

пуун

суутун

уголовнай

көтүллүбүтэ.

Биһиги

коллегиятын
ол

тахсыбыт

дьиэгинэн киириэхтээх этибит. Санаан да көрдөххө хайдах тустуһунан дьон дьыалатын биир куучаҕа холбоон сууттуохха сөбүй?
Холобур, Чурапчыга, Бүлүүгэ, Якутскайга күлүгээннээбит үс киһиэхэ
биир процесс оҥоруохха сөп дуо?
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Оччотугар буоллаҕына, дьыала көтүллэн тус-туһунан үс аҥы
арахсан

сууттанар

түбэлтэбитигэр,

били

бииргэ

чөмөхтөммүт

буруйбут үскэ үллэриллэн кыччаан-оччоон сокуон кыайан хабыа
эбитэ дуу, саарбах этэ. Онуоха эбии иккистээн силиэстийэҕэ МГБ
следователлэрэ хайдах дьонун, туохха дьулуһалларын, биһигиттэн
тугу модьуйалларын билэн, бука, биһиги силиэстийэҕэ туттунуубут
эмиэ

уларыйыахтаах

таһаарыахтарыгар

этэ.

диэри

Ол
туох

иһин
баар

Афоня

биһикки

үүккэ-ааҥҥа,

туох

хаһан
баар

инстанцияларга барыларыгар тиийэ үҥсэр биир бигэ санааны
ылыммыппыт. Афоня Москваҕа үөрэммит ону-маны миигиннээҕэр
ордук билэр, кругозордаах киһи аан дойдуга киһи быраабын
көмүскүүр орган ХНТ баар үһу, саамай бүтэр тиһэхпитигэр, Советскай
Союзка кырдьыгы булбатахпытына, онно суруйуохпут диирэ. Бука,
онно суруйдахпытыпа өлөрүөхтэрэ эбитэ буолуо.
Бастаан

үһүөн

уопсай

түрмэҕэ

түмсэрбитигэр

сүбэлэһэн

көрбүппүт. Онуоха Иванов Мишабыт биһигини кытары адьас
сөбүлэспэтэҕэ,

коммуниһа

ханньары

таппыта.

«Силиэстийэҕэ

билинэн баран хайдах эһиги мэлдьэһээри гынаҕыт?» — диэн
утарбыта. «Мин суукка билиммэтэҕим. Оттон силиэстийэҕэ наһаа
ыкпыттарын-

түүрбүттэрин

иһин

билиммитим

—

күүһүлээн

билиннэттэрбиттэрэ» — диэбитэ Афоня. Мин буоллаҕына «Адьас
өстөөхтүү санаан олорон эппэтэҕим, семинардарга ыйыппатаҕым,
онон буруйдааҕынан бэйэбин билиммэппин» диэн көрбүппэр, Миша
МГБ следователлэрин силлогизмнарын аҕалбыта, кинилэр курдук
эппитэ: «Эн хайдах да санаан эппитиҥ иһин онтукаҥ объективно син
биир өстөөххө көмөлөһөр, өстөөхтүү буолан тахсар» — диэн.
Субъективнай, объективнай буруйдар — итилэр тустарынан
следователь тылларын үгүстүк толкуйдаабытым уонна бэйэбин
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буруйа суоҕунан ааҕыммытым. Онон Миша даҕаны,

МГБ да

следователлэрэ этиилэрин букатын ылымматаҕым, харса суох
үҥсэргэ санаммытым уонна үҥсүбүтүм. Оттон Миша буоллаҕына
буруйун билиммитин, буруйдааҕынан ааҕынарын быһыытынан ССРС
Верховнай Советын председателигэр «Просьба о помиловании»
суруйбута.

Афоня

биһиги

буоллаҕына

буруйа

суохпут

диэн

үҥсүбүппүт. Онон хайдах эрэ сатамньыта суох икки аҥы суолунан
айаннаабыппыт. МГБ

биир группаҕа холбообут дьоно саатар

тыыннаах буолар суолбутун көрдүүргэ сахалар үгэстэринэн бииргэ
холбоспокко, биир тылы булбакка, тус-туһунан хайдыбыппыт. Эгэ
ньоҕой, өһөс муҥутаан иннибитин биэриэхпит, биир тылы булуохпут
дуо? Березовскай эппитин курдук: «Муода дьоҥҥут — бииргит
билинэр, иккис — билиммэт, оттон үһүс — билинэр-билиммэт икки
ардынан». Төһө даҕаны барыны-барытын билэбин диэтэр, Анатолий
Березовскай былыр былыргыттан баһылаан-көһүлээн кэлбит норуот,
сахалары үстэн үгүс буоллахтарына сатаан түмсүбэт гына үөрэтэн
кэлбиттэрин билбэт этэ.
Е. Гинзбург «Крутой маршрут» диэн айымньытын ааҕан
биллэххэ, субъективнай, объективнай диэн сымыйа куоһур 1937
сыллаахтан партийнай-репрессивнэй аппаракка киирбит эбит. Кини
маннык суруйар: «...Я никогда не думала, что Ярославский, которого
называли партийной совестью, может строить такие лживые
силлогизмы. Из его уст я впервые услышала ставшую популярной в
1937 году теорию о том, что «объективное и субъективное — это, по
сути, одно и то же». Совершил ли ты преступление или своей
ненаблюдательностью, отсутствием бдительности «лил воду на
мельницу» преступника, ты все равно виноват. Даже если ты понятия
не имел ни о чем — все равно».
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Үкчү биһиэнин курдук. Туох даҕаны куһаҕаны санаабакка эппит,
ыйыппыт буол — син биир буруйданаҕын, өстөөх буолаҕын. Билбэт
буолан биһиги хайыы- үйэҕэ отут сэттэ сыллаахха түбэспиттэри
хатылаабыппыт.
Е. Гинзбург кыһыйан Ярославскайга саҥарбыт эбит: « — Ну,
хорошо я не выступила! Но вы-то не только выступили, и еще сами
отредактировали эту статью и напечатали ее в четырехтомной
истории партии. Почему же вы судите меня, а не я вас? Ведь мне
тридцать лет, а вам шестьдесят...»
Биһиэхэ оччотооҕуга сааспыт отут да буолбатах этэ. Биһиги
аахпыт, үөрэппит кинигэлэрбит Маркс, Энгельс, Ленин, Токарев,
Башарин, Ионова киэннэрэ биһиги төрүү да иликпитинэ, оскуолаҕа
эрэ үөрэнэр эрдэхпитинэ суруллубуттар этэ, биһиги кинилэртэн
билии эрэ сомсубуппут. Тоҕо ол иһин өстөөх аатыран түрмэҕэ
олоруохтаахпытый?
Афоняҕа

Итинник,

киирэллэрэ,

итиниэхэ

суруйааччы

майгынныыр
киһиэхэ

санаалар

ол

ордук

атаҕастабыллаахтык, ордук сытыытык тиийэрэ, кини бэйэтин
үҥсүүтүгэр ол туһунан суруйбута.
Оттон мин оннук суруйартан туттуммутум: саха норуотун
аҕыйах ахсааннаах интеллигенциятын суох гыннахтарына даҕаны,
онтон биһиги балаһыанньабыт чэпчиэ суохтааҕа, абыранарбыт
биллибэт этэ. Уонна МГБ следователлэрэ кыбдьыгырыһалларыттан
көрдөххө, суох гыналлара даҕаны олус өртөн буолуо суох курдуга.
1937— 38 сыллар тымныы күлүктэрэ субу сабардаабыта.
Мин бастакы кассационнай үҥсүүбэр буруйбун билиммэппин
диэн суруйбутум даҕаны РСФСР Верховнай Суутун Уголовнай
дьыалаларга коллегията «находит необоснованным и не подлежащим
удовлетворению»

диэн

мэлдьитин
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аккаастаан кэбиспитэ. Мин бэйэм даҕаны МГБ ис түрмэтигэр ыга
баттаан сытыаран суруттарбыт үҥсүүбэр дьыалабытын көтүрүөхтэрэ
дии санаабат буолан, бэккэ сэрэнэн-тардынан суруйбутум. Көннөрү
бириигэбэрбин кытары сөпсөспөппүн биллэрэр эрэ сыаллааҕым.
1952 сыл бүтүүтүгэр, маҥнайгы колонияҕа тахсан арыый
кэҥээн, хаайыылаахтар саҥаларын, санааларын истэн эрэ баран,
суруйар кыах көстүбүтүн эрэ кэннэ дьэ, оҥостон олорон үҥсүүгэ
киирбитим.
Бэйэбэр үҥсүүм копиятын уонна онно туох эппиэти ыларбын
сурунан иһэр анал тэтэрээттэммитим. Сибилигин онтон көрдөххө,
бастакы дьиҥнээх үҥсүүбүн РСФСР прокуроругар 1953 сыллаахха
тохсунньу 14 күнүгэр ыыппыт эбиппин. РСФСР прокуратуратыттан
туох даҕаны биллибэтэҕэр ыам ыйын 4 күнүгэр запрос оҥорбуппун.
Биллэн

турар,

биллэрбэккэ

итинник

конвойа

үҥсүүлэри

суох

лааҕыр

дьонунан

аадырыстаммыт конверы кинилэр

начальствотыгар

кистээн

куоракка

почта

ыытыллара:
дьааһыгар

түһэрэллэрэ.
РСФСР

прокуратуратыгар

уголовнай-судебнай

отдел

начальнига, Юстиция старшай советнига Митрофанова диэн көрөн
баран

«проверено

и

приговор

найден

правильным»

диэн

эппиэттээбитин атырдьах ыйын 25 күнүгэр туппутум.
Ити кэмҥэ, эппиэт ылыам иннинэ, Сталин өлөн, амнистия
биллэриллэн хаайыылаах бөҕө тахсар кэмэ этэ. РСФСР прокурорун
эппиэтэ мэлийдэ дии санаан, мин 1953 сыллаахха ыам ыйын 10
күнүгэр аны ССРС Генеральнай прокуроругар үҥсүү суруйбутум. Саҥа
кэмнэр кэллэхтэрэ буолуо, онтукабар бэс ыйын 18 күнүгэр «Жалоба
проверяется.

О

результатах

будет

сообщено

дополнительно.

Прокурор отдела по спецделам советник юстиции Евилов» диэн ыам
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ыйын 25 күнүгэр ыыппыт эппиэтин туппутум. Үөрүү улаханын
үөрбүтүм.
Ыам ыйын бүтүүтүгэр дуу эбэтэр бэс ыйын саҕаланыытыгар дуу
биирдэ миигин вахтаҕа ыҥырдылар. Онно тиийбитим опердарын
хоһо буолара дуу, биир кыракый хоско подполковник чыыннаах орто
уҥуохтаах киһи олорор эбит. Онтукам МГБ киһитэ буолан биэрдэ,
кэпсэтии эмиэ МГБ ис түрмэтинии барда. Ол эрээри бу сырыыга мин
куттамматым, куттанар кэмим ааспыт: кэпсэтиибит даҕаны диэн
этиһии-мөккүөр икки ардынан тыл аахсыытыгар кубулуйда. «Эн
буруйдааххын, билин» — диир Зайцев. Мин: «Буруйа суохпун, буруйа
суох киһини олордоҕут. Син биир кырдьыкпын булуом, мантан
тахсыам» — диибин. «Буруйа суоххар манна олороҕун дуо?» — диэн
баран эмиэ Немлихер курдук тарбахтарын решеткалыы тута-тута
хараҕынан имнэнэр, күлүү-элэк, сыгаан оҥостор. «Син биир тахсыам.
Не издевайтесь, не подмигивайте, я уже все это видел у Немлихера» —
диибин олус кыһыйан, өссө манна тахсан элэк оҥостоллоро
абаккатын дии санаан. Урукку куттаныым кыһыйыынаан-абарыынан
солбуллубут эбит. Мин, инньэ гынан, МГБ чыына туохха, туох
наадатыгар

кэлэ

сылдьыбытын

билбэтэҕим.

Арааһа

эмиэ

буруйдаахпын диэн билиннэрээри, соҕуруу ыыппыт үҥсүүлэрбиттэн
аккаастаннараары — били «фирматын маркатын» харыстаан кэлэ
сылдьыбыт быһыылааҕа.
Үҥсүүм эмиэ тимирбитэ. Ол иһин 1953 сыллаахха от ыйын 27
күнүгэр ССРС Генеральнай прокуроругар эмиэ запрос ыыппытым.
Тиһэҕэр 1953 сыллаахха сэтинньи 24 күнүгэр дьэ, эппиэт
ылбытым. Онно Зайцевтаах сабыдыаллара хайдах эрэ баарга дылыта:
спецдьыалалар

отделларын

начальнигын

солбуйааччы

3-с

кылаастаах юстиция советнига Сучков сэтинньи 6 күнүгэр суруйбут:
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«Проверена.

Установлено,

что

Яковлев

осужден

правильно.

Оснований о пересмотре приговора суда по делу нет. Жалоба
Яковлева оставлена без удовлетворения».
Хаайыыга

ол

кэмҥэ

биһиги

58

ыстатыйалаахтар

эрэ

хаалбыппыт. Кыһыы-аһыы улам күүскэ кууһан испитэ, өссө сэтэрэн
үҥсүү суруйарга күүрпүтэ.
1954 сыллаахха тохсунньу 11 күнүгэр ССРС Генеральнай
прокуроругар эмиэ үҥсүү суруйбутум. Ону кытары тэҥҥэ кэриэтэ
тохсунньу 22 күнүгэр ССРС Юстициятын министригэр үҥсүү
ыыппытым.

Ол

кэмҥэ

Советскай

сокуону

тутуһуу

(о

социалистической законности) туһунан Строгович диэн киһи биһиги
санаабытыгар бэттээхэй ыстатыйата тахсыбыта. Афоня биһиги ону
булан ааҕан, ол ыстатыйанан өрө күүрэн суруйбуппут. Онно барыта
олус табаҕа дылыта, оннооҕор «презумпция невиновности» эҥин
диэн баара. 1954 сыллаахха кулун тутар 18 күнүгэр ССРС Верховнай
Суутуттан

«Жалоба

поступившая

из

Министерства

Юстиция

Верховным Судом направлена в прокуратуру СССР, откуда должен
последовать ответ» диэн харда кэлбитэ.
Суут, прокуратура органнарыгар хаайыыттан тахсыахпар диэри
мин итинник үҥсүбүтүм. Ону таһынан Саха сирин обкомун секретара
С. 3. Борисовка уонна ССКП Генеральнай секретара Н. С. Хрущевка
суруйталаабытым. Өй-санаа, күүс-кыах баарынан ханна баҕарар,
Холбоһуктаах Нациялар Тэрилтэлэригэр тиийэ суруйар санаа баара...
Үрдүк үөрэҕи бүтэрээри, улахан билиилээх-көрүүлээх дьон
кэккэтигэр киирээри сылдьан букатын үөрэҕэ, сайдыыта суох
(полуграмотнай) дьоҥҥо, МГБ следователлэригэр, сууту-сокуону
билбэт буолан кус оҕотун курдук туттарбыттан эдэр дохсун кэмҥэр
кыһыы-аба оргуйара. Инньэ гынан мин хаайыыга ол биһигини
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түбэһиннэрбит, көҥүлбүтүн быспыт сокуону адьас илдьиритэн
үөрэтэн билэр биир бигэ санааҕа кэлбитим. Онтон көҥүлгэ
тахсарбыт-тахсыбаппыт
даҕаны ис

искиттэн

свиданиеҕа

кэлэр

тутулуктаах
интэриэс

курдук

көбөрө.

балтыбынан,

буолан,

үөрэтэргэ

Аан бастакынан мин

Елянан,

РСФСР

Уголовнай,

процессуальнай кодекстарын буллаттаран аҕалтаран, ону үөрэтэн,
конспектаан

барбытым.

Мин

ол

стенографиянан

суруллубут

конспегым билигин даҕаны баар. Советскай сокуонунан үчүгэй
аҕайдык сэбилэнэн баран олохтоохтук киирсэргэ санаммытым,
киирсибитим даҕаны.
Итиниэхэ эбии олус тоҕоостоох кэм үүммүтэ. Сталин өлөрүн
кытары ыраах да буоллар көҥүл сардаҥата кыламнаабыта. Соҕуруу
Берия сууттаммыта, МГБ-га «куурусса мэйиилээх» («с куриным
кругозором»)

дьон

олороллоро

арыллыбыта.

«Соблюдение

социалистической законности» диэн тыл уостан түспэт буолбута.
Үҥсүөххэ-харсыахха саамай тоҕоостоох кэмнэр тосхойбуттара. Ордук
биһиги балаһыанньабытыгар.
Лев Разгон маннык суруйар: «...как заставить того, неизвестного
мне, чиновника прочесть мою кассацию? Таких приговоров и жалоб —
тысячи, они их и не читают наверное!.. Значит, нужно написать так,
чтобы было прочтено. Во-первых, она должна быть написана
отчетливыми буквами — тем библиотечным шрифтом, какому меня
обучали когда-то на спецкурсах, и занимать не более половины
страницы. Во-вторых, она должна начинаться с такой фразой, которая
бы заинтересовала жреца правосудия... И заканчиваться чем-то таким,
что не оставит этого жреца равнодушным...
Мою кассационную жалобу я теперь считаю лучшим своим
литературным произведением».
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Дьон олус даҕаны өйдөөхтөр! Ордук сахаларга, оччотооҕу
биһиэхэ, тэҥнээтэххэ.
Мин бэйэм үҥсүүлэрбин адьас итинннк эргитэн өйдөөбөккө
суруйталаабытым. Инньэ гынан кинилэр олус уһуннара, биирдии
бэйэлэрэ отуччалыы-түөрт уоннуу сирэйдээх сыалай трактаттар
этилэр. Кырдьык, ол ханна эрэ ыраах хаайылла сытар саха уолуттан
кэлбит оччо уһун үҥсүүнү Москва юристара тулуурдара-сүрэхтэрэ
тиийэн ааҕаллара эрэ, аахпаттара эрэ... Ону ол диэбэккэ тоҕо сыыһа
хаайыллыбыппын барытын дакаастаан быһаара сатыырым.
Аан

бастаан

58

ыстатыйа

дьыалабытын

көтүрэн

саҥалыы

туруорсарым:

уопсайынан

11

пууна

тус-туһунан

буруйдааһыны

сотуллубутунан
сууттаан

диэн

үһүөммүтүгэр

саба

бырахпакка, чопчу туһаайан. Иккис аргуменым: атын туоһулары эбии
ыйытыҥ диэн. Биһиги курска баар 24 студеннартан соруйан булан
биһиэхэ хатааннаах, өстөөх өттүн ыйыппыттара — силиэстийэ
объективнайдык барбатаҕын дакаастыыра. Үсүһүнэн, буруйдуур
факторы

ырытарга

аналлаах

экспертиза

оҥорорго.

Биһиги

этиилэрбит, ыйытыыларбыт ханнык даҕаны агитация буолбатах,
педагогическай процеска, үөрэнии кэмигэр тахсыбыттара уонна
соччо быһаарыллыбатах научнай боппуруостарга диэн.
Санаабар, өскөтүн дьыаланы кырдьыктаахтык көрөр эбитэ
буоллар, мин туруорсууларым сөптөөххө дылы этилэр. Ол гынан
баран, хаһан даҕаны итинник оҥоһуллар кыаҕа суоҕа: режим хайдах
бэйэтин

утарыай?

Мин

итини

адьас

чуолкайдык

даҕаны

өйдөөбөтөрбүн ханнык эрэ алтыс иэйиибинэи билэрим. Ол гынан
баран, миэхэ сиигэ атыгыраабыт дьыала хайдах эмэ гынан көтүллүөн
эрэ наада этэ.
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КӨРСӨ КЭЛЭЛЛЭР
Ыраахтааҕы былааһын саҕана түөртүү хоно-хоно биирдиитэ, ол
аата сылга 90 свиданиены көҥүллүүллэр эбит. Федор Михайлович
Достоевскай кэмигэр хаайыылаахтары куорат олохтоохторо олус
аһыналлара, араас аһы-үөлү таһа тураллар эбит. Онон Достоевскай
билэр

дьоннорун,

оскуолатааҕы

табаарыстарын

кытары

сибээстэһэрэ, харчы ылара, сурук ыытара уонна ордук үчүгэйэ кинигэ
ылан ааҕарын туһунан ахтар.
Советскай былаас сылларыгар хаайыылаахтары кытары дьону
көрсүһүннэрии 25—60 диэри аччаабыт, онтон ежовщина саҕана
кистэлэҥ инструкция быһыытынан политическай хаайыылаахтарга
букатын даҕаны бобуллубут. Оттон биһиги маҥнай тиийиибитигэр,
мин санаабар, лааҕыр тойотторо бэйэлэрэ билиилэринэн дьаһайар
курдуктара: баҕардаҕына көҥүллүүр, баҕарбатаҕына суох.
Көрсүһэ тиийэр дьоҥҥо ыарахан көстүү эбитэ буолуо: бэйэбэйэлэриттэн биир метр кэриҥэ тэйиччи тардыллыбыт тимир сетка
нөҥүө кэпсэтиннэрэллэрэ. Ортотугар надзирателлэр истэ-кэтии
сылдьаллара. Киһи үгүс буолара, көрсөөччүлэр уонна хаайыылаахтар
надзирателлэр нөҥүө хаһыытаһан кэпсэтэллэрэ.
Сталин өлөрүн кытары бастаан, биир эрэһээҥкини ылбыттара,
онтон букатын да сетката суох көрсүһэр гыммыттара.
Свидание биэрэр дьиэлэрэ тахсар улахан аан аҥар өттүгэр
баара.

Нөҥүө

—

вахта.

Хаайыылаахтар

ол

дьиэҕэ

зонаттан

киирэллэрэ, көрсүһэ кэлбиттэр ол дьиэ анараа аҥарыгар таһыттан
быһа киирэллэрэ-тахсаллара.
Үксүн миэхэ балтым Еля Дьячковская (ол кэмҥэ пединститут
студентката) передача аҕалан көрсөн барара. Бучугасова Маша
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(кэнники Афоня Федоровка кэргэн тахсыбыта), Алёхина Яна (мин
кэргэним), Максимова Р. П., Новгородов Е. П. Аппа унуор турар
Чепалов уулусса 7 № баар эдьиийим Елена Леонтьевна Яковлева
дьиэтигэр мустан кэлэллэрэ. Ол дьиэ кинилэр сүбэлэһэр сирдэрэ этэ.
Мин дьылҕабар кырата суох оруолламмыт ити дьиэ туһунан мин
ахтан аһарыым.
Былыр революция иннинэ ол самнайбыт улахан дьиэ Мордухов
диэн атыыһыт лааппыта эбитэ үһү. Оччолорго эһэм Бушков диэн наар
политссыльнайдары

кытары

куодарыһар,

куоратынан-тыанан

таскайдаммыт киһи, ол атыыһыкка куонньугунан үлэлээбит, оттон
эбэм

эмээхсин

эстэрээппэ

буолбут.

Революция

кэнниттэн

большевиктар ол классовай өстөөхтөрүн дьиэтин тутан ыллахтара,
оттон

хаһаайынын

бэйэтин

хайаабыттара

буолла.

Биһиги

үөрэнэрбитигэр дьиэ үс квартираҕа арахсыбыт, кэлэн-баран иһэр
дьон олорон ааһар аам-дьаам олохтоох коммунальнайдыҥы уорукка
кубулуппуттар этэ. Ол үс квартираҕа бастайааннайдык, уларыйбакка
олорор мин эрэ эдьиийим аах этилэр. Бэрт уһуннук олорбут
сылларбыт

усталарыгар

биһиги,

эдэр

дьон,

онон

эрэ

интэриэһиргээбэккэ, дьиэ мэлдьи баарын курдук күлэн-үөрэн,
айдааран урукку историябытын быһа охсон быраҕан, тус-туһунан
тарҕастахпыт.

Хаптаһын

быыстаах

эдьиийим

кып-кыараҕас

дьиэтигэр Чурапчы, Уус-Алдан үгүс оҕолоро дьиэлэнэн үөрэнэн, киһихара буолбуттара. Ол дьиэҕэ биллиилээх педагог В. Ф. Афанасьев,
биллиилээх краевед, фольклорист И. Е. Березкин, учёнай Н. 3.
Копырин уонна мин утуу-субуу олоро сылдьыбыппыт. В. Ф. Афанасьев
сороҕор

күлэн

«Доҕоттоор,

бу

хоско

маннык

дьон

олоро

сылдьыбыттара» диэн мемориальнай дуоската саайыаҕыҥ» диир
буолара. Доҕорум С. Ф. Софронов, биллиилээх поэт: «Дьокуускайга
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саха ыччатын дьиэлээн үөрэтэн киһи гыммыт сэттэ меценат саха
эмээхситтэрэ бааллар. Олортон биирдэстэрэ эн эдьиийиҥ» диирэ.
Төһө да дьадаҥы, үөрэҕэ суох буоллар, намыын, холку, үтүө
майгылаах, өйдөөх, ыччаттары кытары уопсай тылы дэбигис
булумтуо Елена Леонтьевна оччотооҕу тиийиммэт-түгэммэт кэмҥэ
саха интеллигенциятыгар кырата суох туһаны аҕалбыта диэн
махтанан ахтыаҕы баҕарыллар. Бу дьиэттэн Г. П. Башарин туох
баарыттан барытыттан суйданан, хаайыллара эрэ хаалан баран,
соҕуруу аттаммыта (күрээбитэ да диэххэ сөп эбитэ дуу). Ол онно
Виктор Федоровиһы кытта сүбэлэһэллэрин мин эт кулгаахпынан
истибитим.

Эдьиийим

кэргэнэ

Семен

Николаевич

Георгий

Прокопьевич таһаҕаһын аэропортка кистээн киллэрэн биэрбитэ.
Куттал киһини мэлдьи тилэх батыһа сылдьар сахтара этилэр.
Эдьиийим, балтым аах миэхэ сылдьалларын, миигин кытары
сибээстэһэллэрин дьонтон чып кистииллэрэ. Ол да буоллар МГБ
дьоно кэлэн таһынааҕы ыалларбытыттан чуҥнаан, кимнээх домовой
кинигэҕэ

киирбиттэрин

пропискаламматах

буолан

үөрэтэн

барбыттар

биэрбитим,

этэ.

дьоммун

Мин

онно

ньэҥньииртэн

быыһаабытым.
Ааттаах сэрэҕинэн, өлөр кутталынан биһиэхэ кэлээччилэр
(«норуот өстөөхтөрө» диэн аатырдахпыт, оттон өстөөхтөрү кытары
сибээстэһэр дьон бэйэлэрэ эмиэ уорбаланаллара) аэропортка диэри
аҕыйахтык сылдьар хаарбах автобуһунан айанныыллара. Онтон
автобустан түһэн, аэропорт территориятын быһа туораан хонууга
тахсаллара. Кураанах хонуу устун айаннаан тэйиччи турар маннайгы
колонияҕа тиийэллэрэ. Хаайыылаахтары көрсоөччү мэлдьитин хойуу
буолара, олору кытары былаһан, ол икки тимир сетка нөҥүө турар
киһини кытары хаһыытаһан кэпсэтэллэрэ, аҕалбыт тутуурдарын
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надзирателлэргэ

биэрэллэрэ.

Надзирателлэр

остуолга

сүөкээн

сыымайдаан көрөн эрэ баран хаайыылаахха тиксэрэллэрэ. Миэхэ
кыракый ас сыыһа, тоҥмот, хаттанар таҥас аҕалаллара.
Миигин олус аһыйбыт, миэхэ куруутун сылдьыбыт, санаабын
көтөҕө сатаабыт киһинэн балтым Елена Ивановна Дьячковская этэ.
Кини миигиттэн сыл кэриҥэ балыс, аҕам балтын кыыһа, биһиги
бииргэ оонньоон бииргэ улааппыппыт. Мин оннооҕор кинини бары
бииргэ төрөөбүттэрбинээҕэр ордорорум. Мин киниэхэ саҥа тылланан
иһэн Аачык диэн аат биэрбиппин, ол аатым иҥмит уонна улаатыар
диэри хос аат буолбута.
Эдьиийбит Улахан Өлөөнө — Елена Леонтьевна тикпит саҥа
мааны таҥастаах, биирдии тэтэрээттээх (хантан ылбыппыт эбитэ
буолла?), биирдии харандаастаах таҥас суумкалаах Килэҥкиттэн
сэттэ

биэрэстэлээх

Быйакыйтан

хаһыҥнаах

күһүҥҥү

чэбдик

сарсыарда оскуолаҕа иккиэн үөрэнэ аан бастаан барбыппытын
умнубаппын.
Еля

оччотооҕу

сэрии

кэнниттэн

саҥа

өрүттэн

эрэр

колхозтаахтарга өй-санаа салҕаабыт, өрө көтөҕөр күүс- көмө буолбут
социализм, коммунизм саарыстыбатын туһунан аҥардас үтүө эрэ
ыралаах эдэр көлүөнэ туох да иҥэ-дьаҥа суох биир ыраас
представителэ этэ.
Сэрии ыар сылларыгар эдьиийигэр киирэн олорон куоракка
үөрэммитэ.

Онтоп

эбитэ

дуу,

соччо

иҥнэн-толлон

турбат

характердааҕа. Балтым оччотооҕу суостаах- суодаллаах тэрилтэ
тойонугар — МГБ саҥа министригэр Горбатовка киирэ сылдьыбыт.
Министр (кинини утары көрөн тыа эдэр кыыһа, өссө саха, аан маҥнай
кэпсэттэҕэ дуу?) үчүгэйдик кэпсэппит. Еля: «Мин бииргэ үөскээбитим,
убайбын адьас үчүгэйдик билэбин, кини ханнык даҕаны буруйа суох,
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онон босхолооҥ» — диэбит. Онуоха нуучча тойоно мүчүк гыммыт
(тугу даҕаны билбэтиттэн кэнэнник көрдөһөр диэтэҕэ) уонна эппит:
«Ол соҕуруу ыыппыт үҥсүүгүтүн үчүгэйдик ырытан көрүөхтэрэ, күүт.
Оттон босхолообот түбэлтэлэригэр, эдэр киһи эбиккин, наһаа күүскэ
туруорустаххына, бэйэҕэр куһаҕан буолуо» — диэн сааныы дуу,
сэрэтии дуу аҥардаах эппит.
Ити барыта мин үҥсүүлэрим соҕуруу баран турдахтарына этэ.
Сэрии-сут ыар тыына саха дьонун тута эрэ өлөртөөбөтөҕө. Мин
санаабар, кини саха дьонун үйэтэ кылгааһыныгар ордук ыар
содулламмыта.

Балтым

Еля

эмиэ

кэмин

иннинэ

суорума

суолламмыта.
Мин Янаттан математиканы үөрэтэргэ маннык кинигэлэри
көрдөөн

суруйбут

«Дифференциальное

суругум
и

баар.

«Аналитическая

интегральное

исчисления»,

геометрия»,
Выгодский

«Высшая математика для изучающих самостоятельно», Фихтенгольц
«Высшая

математика

для

инженеров»,

Брусиловский

«Курс

математики для индустриального техникума», Смирнов «Высшая
математика», Жигалкин «Курс математического анализа», Шапиро
или Окунев «Высшая алгебра», Путилов «Физика для пединститутов»,
конечно достать все эти книги нельзя, но все-таки при желании
можно достать некоторых из них» диэбиппин. Мин итинник
кинигэлэр

баалларын

хантан

билиэхпиний,

Яков

Израилович

сүбэлээбит буолуохтаах. Яна миэхэ «Аналитическая геометрия»,
«Дифференциальное и интегральное исчисления», «Высшая алгебра»
диэн кннигэлэри аҕалбыта.
1954 сыллааҕы саас мин ССРС Генеральнай Прокуроругар
үҥсүүбүн Москваҕа илдьэн баран, миэхэ маҥнайгы колонияҕа В. Ф.
Афанасьев тахса сылдьыбыта.
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Арай биир баскыһыанньаҕа көрсүһэр дьиэҕэ киирбитим,
балтыбын Еляны кытары Виктор федорович сетка нөҥүө турар эбит.
Ол кэмҥэ иккис сетканы хомуйбут этилэр. Тойоттор эрэ кэтэр кугас
тирии

кожанка

сонноох

тойон

көрүҥнээх,

төрөл

киһини

надзирателлэр туох да саҥата суох иһирдьэ аһарбыттара. Балтыбын
буоллаҕына — суох, киирэ да сатаабатаҕа. Виктор Федоровичтыын
онно иккиэйэҕин (киһи аҕыйах этэ) бүөмнүк кэккэлэһэ олорон
кэпсэттибит. Ким даҕаны биһигини мэһэйдээбэтэҕэ. Кини миэхэ мин
үҥсүүбүн соҕуруу Москваҕа бара сылдьан Генеральнай Прокурорга
тириэрдибитин уонна дьыаланы көрөн эрэллэрин кэпсээн санаабын
олус өрө көтөҕөн барбыта.
Саамай

ыарахан

кэмнэрбэр

миэхэ

көмөлөспүт,

санаабын

көтөхпүт киһиэхэ, убайбар, саха биллиилээх педагогар Виктор
Федоровичка ис сүрэхтэн махтал тылларын мин бу кинигэбэр этэн
аһарыахпын баҕарабын.
В. Ф. Афанасьев Саха норуотун биир саамай сис дьонуттан
силистээх-мутуктаах, аныгылыы эттэххэ, үтүөкэн геннаах этэ. Үтүө
дьонтон төрөөбүт буруйугар сааһын тухары большевистскай былаас,
ордук чекистэр кыһарҕаннарын ортотугар сылдьыбыт бадахтаах
диэн мин уорбалыы саныыбын. Ол онон кини сорох киһиэхэ соччо
өйдөнө охсубат, кини бары айылгытыгар олус дьүөрэтэ суох даҕаны
соҕус быһыыларын быһаарыахха сөп...
Кини

миэхэ

үчүгэйтэн

атыны

оҥорботоҕо.

МГБ

тимир

ытаччатыттан түргэнник төлөрүйэрбэр көмөлөспүтэ. Хаайыыттан
тахсан баран үлэ булбакка эрэйдэнэ сырыттахпына, бэйэтин салайар
институтугар

үлэлэтэн,

үөрэхпин

туох

да

хоромньута

суох

ситэттэрбитэ. Чурапчыга олорон эмиэ өй-санаа муунтуйуутун, олорор
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олохпунан астыммат кэммэр, наукаҕа далаһа быраҕан, киэҥ дуолга
киллэрбитэ — учёнай оҥорбута...
Виктор Федорович — дьоҥҥо үтүөнү оҥорорун олус таптыыр,
саха ыччаттарын үөрэххэ-сырдыкка тардарга көмөлөспөхтөөбүт ахан
киһи. Кэнники даҕаны кинини саха норуотугар үөскээн-төрөөн
сылдьыбыт биир олус интэриэһинэй, бэлиэ киһи быһыытынан бар
дьон үөрэтиэхтэрэ, өйдүөхтэрэ диэн эрэнэбин.
БОХСУЛЛУБУТ ТАПТАЛ
Кыргыттар колонияҕа кэлэн көрсөн барыылара киһи санаатын
олус

аймыыра.

Кинилэри

кытары

көрдөөх-

нардаах

көҥүл

студенческай олох аргыстаһа сылдьарга дылыта. Сибилигин кинилэр
Сэргэлээххэ тиийиэхтэрэ, үөрэх-билии дьарыктаах эдэр күргүөм
дьоҥҥо холбоһуохтара дии санаатахха кинилэри ордук сайыһа
хааларыҥ, онно тэҥнии чэҥинэн көрбүт ыарахан сыттаах землянка
барааккын тула көрөҕүн. Ол курдук быыстала суох сөтөллөн хахсыйар
кырдьаҕас хохуол, икки атаҕа суох Данил саха, эмэһэтэ тахсан наар
уборнайтан арахсыбат бараакпыт придурката Сергей нуучча —
барыта киһи дууһатын ыга баттыыр хартыына этэ.
Эдэр эт-хаан эрэйдэнэр түүннэрэ...
Мин ити гынан баран, оччотооҕу биһиги көлүөнэ тапталга,
кыыска сыһыанын билиҥҥи судургу, примитивнэй сыһыантан
ордоро саныыбын. Биһиэхэ таптал көбүтэр иэйиитэ ордук сырдыкка,
ырааска, ордук кэрэҕэ, кыраһыабайга, ордук дириҥҥэ, истиҥҥэ дылы
этэ.

Мин

хаһыакка

аахпыттаахпын.

Кини

сибилиҥҥи
онно

эдэр

уонунан

киһи

билиниитин

эдэр

кыргыттары

буортулаабытын, ону дьарык оҥосторун туһунан «хонон турдум да

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

440

кутуругум куйаар» диэн киэн туттан туран кэпсиир. Оннук киһи
кыргыттарга сыһыаныгар истиҥ киһилии иэйии, сылаас киһилии
таптал сыстыбыта буолуо дуо? Оннук киһи ыттан, сүөһүттэн туох
атыннааҕый диэҕи баҕарыллар. Суох, биһиги тапталбыт оннук
буолбатах этэ.

Таптыыр киһигин

тарбаххынан таарыйыаххын

куттанарыҥ, кинини курустаал таас иһит курдук ыраас дии
саныырыҥ уонна ону киртиппэт сыһыаны олохтуу сатыырыҥ. Мин
бэйэм көлүөнэм тапталынан, кини ыраас романтикатынан, истиҥ
сыһыанынан киэн туттуохпун баҕарабын. Кыыһы таҥара оҥостуу,
киниэхэ үҥүү-сүктүү былыр былыргыттан ордук үйэлээх, кини ордук
күүстээх, кини ордук кэрэ!
Мин Янаны Чурапчы педучилищетыгар үөрэнэ сылдьан кини
уон алталааҕар, мин уон тоҕустаахпар сөбүлүү көрбүтүм. Иккиэн
пединститукка киирэн үөрэнэ сылдьан эрэ, сибилигин университет
турар сиригэр хаарбах мас дьиэлэр тастарыгар ыскамыайкаҕа олорон,
сүрдээх итии, хараҥа, истиҥ күһүҥҥү киэһэ аан бастаан уураспыппыт.
Ол туох даҕаны иҥэ-дьаҥа, буруйа-аньыыта суох сыһыаммытын мин
хаайыыга киириим быспыта. Миигин илдьэ барбыт «үтүө» сонуну
Янаҕа иһитиннэрбиттэригэр, кыыс долгуйан буоллаҕа, хоһугар
киирэн муннунан хаана барбыт...
Миигин маҥнайгы колонияҕа таһааралларын кытары кини
көрсө тахсыбыта. Биһиги куруутун суруйсар этибит. Ол суруктарын,
куттаммакка, Яна илдьэ сылдьыбыт. Олортон мин икки суругу
аҕалабын.
Мин Янаҕа суругум: «Передо мной на столе лежит твоя
фотокарточка — смотрят на меня до боли знакомые черты. Умолк
голос диктора — бьют куранты 24.00. Значит кончился еще один год,
зачеркнув из моей жизни 365 суток и ничем не изменив мою судьбу.
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О, сколько пережито и передумано, сколько испытано и выстрадано!
Яна, из всей немудреной моей молодости останутся светлым пятном
теплого воспоминания годы дружбы с тобой и все, что лучшее,
благородное

—

стремления

к

высшим

идеалам,

к

пылким

воображениям и к глубоким рассуждениям — были связаны с тобой и
с твоим именем, хотя сегодняшнее положение вещей нас уносит все
дальше и дальше друг от друга.
Помнишь ли ты тот весенний вечер и ту нежную зареву, какой
был облачен горизонт, приветствуя невинную дружбу молодости...
Зачем воспоминанием лишним отравить существование...
Как-будто, дорогая, сомневаешься о счастье? Действительно,
многое зависит от самого себя. Но никогда не забудь печальный наш
пример — имеются обстоятельства непредвиденные и независящие
от человека. Жизнь — не розово-малиновая, как рисуют в романах,
она и не похожа на школьное примитивное представление о ней, а
нечто другое. Яна, мне как-то всегда казалось, что ты хочешь слишком
многое...

Говорят,

для

человека

истинное

счастье,

когда

он

довольствуется малым. Конечно, последнее зависит от потребности
его, потребность, в свою очередь, зависит вообще от культурного
уровня индивида. У тебя очень много хорошего, но ты о некоторых из
них сама даже не подозреваешь и не ценишь. Боясь не оказаться в
положении необъективного оценителя, я не могу продолжать
дальше...
Говоря о себе, я приведу слова одного гения: «my soul is dark».
Прочти этот стих, поймешь мое душевное состояние. В эти минуты на
тебя смотрю, о тебе я думаю. А ты наврядь ли вспомнила обо мне хоть
раз. Но где бы я ни был, куда бы ни выбросила меня волна жизни, ты
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думай обо мне, как о человеке, который питает к тебе самые
искренние и теплые чувства.
На этом пока. Долго и долго целую, дорогая. Василий. 1 января
1954 г. 35 м. первого».
Яна миэхэ суруга: «Здравствуй, Вася! Письма твои идут очень
долго и теперь я не уверена дойдет или нет это письмо.
Какие же изменения прошли за это время? Сдали экзамены,
довольно неудачно, т. к. по астрономию получила сначала «3»,
несмотря на то, что к ней готовилась очень долго. Но, видимо, чем
большө учишь, тем меньше знаешь. Конечно, так не должно быть, но
поневоле приходишь к такой мысли. Ну, остальные сдала хорошо.
Затем пересдала и в результате получила стипендию, таким образом,
вполне удовлетворена... На каникулы ездила домой и отдохнула в
полном смысле слова: читала, спала и ела. Родители живут хорошо.
Правда, отец болеет, принимаст глюкозу, мама тоже сильно похудела.
Ну, в общем хорошо...
У нас скоро опять экзамены, сдаем 5 предметов, все довольно
трудные, а затем госэкзамены. Распределения еще не было.
Определенного желания нет. Егор лежит в клинике, в прошлое
воскресенье ходила туда, настроение у него бодрое, сколько-то
прибавил в весе. Экзамены сдал хорошо. Но он, наверное, пишет тебе.
Вот, Вася, все новости. Думаю, Вася, о тебе постоянно, даже
больше чем надо. Так хочется поговорить и поневоле пожалеешь о
прошлом...» Сурук кэнники чааһа маҥнайгы колонияҕа сүппүт...
Биһиги кэммитигэр сахалыы майгы-сигили тутулуга өссө
даҕаны төлөрүйэ илигэ. Оччотооҕу оскуола олус кытаанахтык уол
уонна

кыыс

икки

ардыларынааҕы

сыһыанын

хааччахтыыра.

«Саппыыскаһыт», «Ити уол кыыстаах», «Ити кыыс уоллаах» диэн
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тыллар

улахан

сэмэ,

сиилээһин,

үөҕүү

буолан

иһиллэллэрэ.

Педколлектив уол кыыска, кыыс уолга чугаһыырын кыраҕытык
кэтиирэ уонна тута бопсор дьаһаллары ылара. Биллэн турар, итинник
сыһыан үүнэн иһэр эдэр дьон ыраас иэйиилэрэ, саҥа тапталлара
сиэрдээхтик сайдыытыгар олус мэһэйдээх этэ. Сороҕор киһи саха
дьонугар наһаа үгүс соҕотоҕун сылдьар холустуой эр дьону,
дьахталлары көрдөҕүнэ, саха дьоно ахсаан өттүнэн эбиллибэтэҕин
иһиттэҕинэ — оччотооҕу пуританскай сигилилээх оскуола сабыдыала
итиннэ баара эбитэ дуу дии саныыгын.
Кырдьаҕас учуутал буолан олорон өйдөннөххө, эт- хаан ситэр
кэмигэр тапталы бобор сыыһа эбит.
ҮЛҮСКЭН ҮӨРҮҮ
ОБХОДНОЙ
Сталин өлбүтэ сылтан оппута. 1918 сыллаахтан Советскай
былааһы утары охсуспут Берия ытыллыбыта. МГБ органнара
сыыһалара-халтылара норуокка биллибитэ. Ол эрээри политическай
буруйдаахтар дьылҕала- рыгар ханнык даҕаны уларыйыы суоҕа. Күн
аайы үлэҕэ үүрэллэрэ. Күннэр-хонуктар киһи дууһатыгар туох да
бэлиэни хаалларбакка күлүҥнүү усталлара. Ити кэмнээҕи, арай, биир
түбэлтэни бэлиэтиэххэ сөбө эбитэ дуу.
Ыам ыйын бүтүүтүн диэки биһиги биригээдэбитин эмиэ
хортуоска олорторо таһаарбыттара. Куолубутунан бириэмэбит үгүс
өттүн сытан, олорон тахсыбыппыт. Мин арыый тэйиччи соҕус күн
уотугар сыламныы халдьаайы быарыгар сыппыппын өйдүүбүн.
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Киэһэ барарбыт кэлбитигэр биир хаайыылаах тиийбэт буолан
хаалла. Эмиэ хат-хат ааҕыы, маатыра-үөҕүү, ыгыы-түүрүү. Хантан
кэлиэй суох аата суох, суоҕу суоруллубат. Ол курдук өөр-өр сордоон
баран зонабытыгар илтэхтэрэ дии, хайыахтарай.
Зонаҕа кэлэн билбиппит биир бурят уола уголовник күрээбит:
быһата, куоракка дьонноох үһү, онно күүлэйдии бардаҕа.
Миигин вахтаҕа ыҥырдылар. Эдэр баҕайы нуучча лейтенана —
опер миигиттэн ыйытан барда:
— Эн хаһааҥҥыттан күрээбит уолу билэҕин? Туох туһунан
кэпсэппиккитий? Тоҕо бииргэ сыппыккытый? — эҥин диэн. Мин олус
соһуйан хааллым, опер биэрэр ыйытыылара акаарыларыттан алҕас
мичээрдээн кэбистим. Онтукам хайдах эрэ кыһытан сэтэрээһин
курдук таҕыста быһыылаах. Оперым онтон ордук кыһыйан- абаран
туран доппуруостаата: мин тугу эмэни билэрим да буоллар этэн бэрт.
Кырдьыгын эттэххэ, адьас билбэт, биир тылы айах атан
кэпсэппэтэх уолум этэ. Кэнники өйдөөтөхпүнэ аппа таһа буолан, онон
харабылга көстүмээри аллараа түһэн күрээри сыппыт эбит. Оннооҕор
мин, аттыгар чугас сытар киһи, билбэккэ хаалбыппын. Эдэр нуучча
лейтенанын санаатыгар иккиэн биир дьүһүннээх азиат уолаттар
киксибит буолуохтаахтар диир быһыылааҕа. Биһиги тус-туһунан
санаалаах, бэйэ-бэйэбитигэр бука- тын даҕаны маарыннаспаппытын
хантан билээхтиэй?
Бурят уола, азиат сирэйдээх киһи, нуучча государствотыгар
ханна сир өппүт үһүө, бука, сотору тутуллаахтаабыта буолуо. Кыра
соруоктаах

эбитэ

буолуо,

онно

иккистээн

сууттанан

сыла

эбилиннэҕэ... Ити курдук мин хаайылла сытар кэммэр икки уголовник
— нууччалаах бурят күрээн тураллар.
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Кыра ычалаах киһи төһөҕө даҕаны өс ситиһэ сатааччы — опер
эмиэ ол мин күлбүтүм иһин бурят уолун күрээһинин дьыалатыгар
миигин эрийиэн бэккэ баҕарбыта даҕаны кыаллыбатаҕа.
Ыам ыйын 26 күнүгэр сайыҥҥылыы олус үчүгэй, ыраас, ичигэс
күн буолбута. Биһиги күнү быһа үлэлээбитэ буолан салбыҥнаһан
зонабытыгар тиийэп кэлбиппит. Сайыҥҥы үтүө кэмнэр уонна көҥүлэ
быстыбыт кулут үлэтин икки арда уратыта санааны алдьатан олус
куһаҕана. Мин ол күн ордук сылайбыт, наһаа илистибит курдук
санаан кэлбитим.
Зонаҕа киирэрбин кытары

вахтаҕа ыҥырдылар.

Вахтаҕа

киирбитим офицердар бааллар, олор истэригэр опер эмиэ олорор.
—

Яковлев, тебе обходной! — диэн баран лиис кумааҕыны

туттаран

кэбистилэр.

Обходной

диэн

хаайыылаахха

туох

суолталааҕын ким барыта билэр — хаайыылаах түһээн түүлүгэр
көрөр баҕа санаатын бастыҥ чыпчаала. Ол кумааҕылара кыракый,
боростуой лиис эбит. Мин ону илиибэр тутан баран, хайдах эрэ
кыһыйыах, кыыһырыах санаам кэллэ: туох буруйдаах киһини бу икки
сылтан ордук хаайыыга туттулар? Хаарыаннаах икки сылым диэн
сүтэрбит бириэмэбин аһыйан. Хор, оччолорго оннук акаары тойооску
этим. Сталин оҥорбут системата ымыр да гыммакка уон сыл
олордуон, букатын даҕаны лааҕыр быыла оҥоруон сөбүн өссө да ситэ
өйдүү илик дууһа этим.
Мии ол санаам сирэйбэр көһүннэ быһыылаах, вахтердар
сааҕынаһа түстүлэр:
—

Тоҕо үөрбэккин? Көҥүлгэ тахсаҕын, быыһанаҕын, босхолоноҕун

ээ.
Оттон опер буоллаҕына:
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—

Яковлевы күрүөйэх туһунан өссө доппуруостуур хаалла,— диэтэ.

Дьоҥҥо хайдах эрэ куһаҕаны саҥаран дуу, оҥорон дуу үөрүүлээх
түгэнин буортулаан санаалара онтоп көнөр киһийдэхтэр баар
буолааччылар. Кум-опер, бадаҕа, оннук дьоннортон биирдэстэрэ
быһыылааҕа.
Мин обходнойбун туппутунап Афонябар соһуччу үөрүүлээх
сонуну иһитиннэрээри, бараакпар тэбинним: босхолонор үөрүүтэ
улам-улам бүтүн бэйэбин толорон, тиирэ киэптээн барбыта.
Арай

бараакпар

киирбитим

Афонябын

үлэҕэ

тахсыбат

инвалидтар Прокопий Данилович Яковлев, Данил Оконешников,
Терехов, Гуляев онтон да атын оҕонньоттор тула олорбуттар, киһим
сүрүн герой буолан хараҕа уоттанан, үөрүү бөҕөнү үөрэн олорор эбит.
—

Доҕоор, обходной! Босхоломмуппут! — дии тоһуйда.— Мин

обходнойбун толотторон баран, эйигин күүтэн олоробун: бииргэ
киирбиппит, бииргэ тахсаары.
Мин хаайыыга киирэн баран оннук курдук кыһанан- тиэтэйэн
хамсаммыппын өйдөөбөппүн: хайаатар даҕаны обходнойу толотторон
бу киэһэ тахсыахха — манна биир да түүнү хонумуохха! Ол-бу
каптерканан, КВЧ- нан эҥининэн сүүрэн барытын толотторон ол
киэһэ тахсар кыахтанным. Туох баар кинигэлэрбин, таҥастарбын
барытын хаалар дьоҥҥо түҥэттим: көҥүлгэ оннооҕор буолуоҕу
булуллуо! Манна хаалар дьон эрэйдээхтэр туһанныннар. Бачча
тухары

эн-мин

дэһэн

олорбут

дьоммун

кытары

истиҥник

бырастыыластым.
—

Аны бу дойдуну хаһан даҕаны өҥөйүмэҥ! — диэн алгыы

хааллылар хаалааччылар.
Афоня биһиги маҥнайгы колония аанын аһан, 1954 сыллаахха
ыам ыйын 26 күнүгэр киэһэ сэттэ чаас саҕана көҥүлгэ үктэннибит.
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Киһи киһиттэн көтүө дуо, оннооҕор улуу Достоевскай оруобуна сүүс
сыллааҕыта, 1854 сыллаахха, «Свобода, новая жизнь, воскресенье из
мертвых... Экая славная минута!» диэбит эбит.
Афоня, суруйааччы, эмоциональнай иэйии киһитэ, тахсаат да
хаһыытаата:
—

Да здравствует золотая свобода!
Онтон миигин өттүккэ анньыалыы-анньыалыы, өрүтэ көтүөлүү-

көтүөлүү: «Көр эрэ, кэннибитигэр ким да суох буолбат дуо? Ханнык да
батыһа сылдьааччы конвоир? Ким даҕаны «Руки назад!» диэбэт
буолбат дуо?» — диэн хат-хат, үрүт-үрдүгэр хатылаабыта.
Доҕорум үөрүүтэ-көтүүтэ миигин эмиэ улам көҕүтэн барбыта:
тула саҥа тыллан чэчирээн эрэр сааскы айылҕаҕа икки көҥүл босхо
барбыт

саха

уолаттара

үөрүү

улаханын

үөрэн-көтөн,

санаа

бастыҥынан сайан, Якутскайдыыр суолунан түһүнэн кэбистибит.
— Автобустанымыахха, көрбөтөхпүт өр буолбут, ахтыбыт
куораппытынан сатыы барыахха,— дэстибит.
Айылҕа барахсан! Сааскы айылҕа барахсан! Көҥүл сааскы
айылҕа барахсан! Ама туохха тэҥнээх буолуой?! Муҥура суох күөх
халлаан! Ол үрдүктэн үрдүк, күөхтэн күөх халлаантан күн көрөн
чаҕыллас! Тула өттүҥ уһуга суох киэҥ куйаар! Ол онтон ып-ыраас
салгын илгийэр, сүрэҕи-дууһаны үөрүүнэн толорор.
Афоня биһикки куораппытыгар Дзержинскэй уулусса баһынан
киирэн баран, кинини быһа сыыйан киин Октябрьскай уулуссанан,
Аппа уҥуор муостанан тахсан Чепалов уул. 7 нүөмэригэр, эдьиийим
дьиэтигэр тиийиэхтээх этибит. Биһиги тиэтэйбэккэ, оргууй аҕай
хааман тула өттүбүтүн одуулаһа иһэбит.
Якутскайга кинилэртэн ордук сүдү суолталаах үлэни ким
даҕаны

оҥорботун

курдук

киэбирэ
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МГБ

офицердарын

дьиэлэрин

таһынан

ааһабыт.

Туох

эрэ

улахан

өстөөхтөрү булан государствоҕа олус улахан суолталаах үлэни
толорбут курдук биһигини икки сыллааҕыта тутан аҕалан хаайбыт
дьиэлэрин таһынан ааһабыт. Онно уу-чуумпу, биһигини үөхпүтмөхпүт офицердар тоҕо эрэ көстүбэттэр. Ханна бардахтарай? Үтүөнү
оҥорбут киһи курдук Березовскай следователь биһигини хаайыыга
уон сылга ыытарыгар тахсан одуулаан хаалбыта дии. Афоня биһикки
ол кэмҥэ, эмиэ били 1921, 1928, 1937—38 сыллардаахха курдук,
хантан

кэлбиттэрэ

биллибэккэ

күөрэс

гыммыт

дьон

саха

интеллигенциятын быһыта-хайыта тыытан, өлөрүөхтэрин өлөрөнсүтэрэн баран, эмиэ ханна эрэ мэлис гынан хаалар үгэстэрин билбэт
этибит.

Оҥоруохтарын

оҥорбут

речкаловтар,

артемовтар,

немлихердэр, березовскайдар оннулара сойбута ырааппыт эбит ол
кэмҥэ...
Аппа муостатыгар чугаһаан иһэн, куһаҕан биккэ дылы, биһиги
Зайцевы көрбүппүт: автобус тохтобулугар күүтэн кудаллан турара.
Биһиги да, кини да бэйэ-бэйэбитин эндэппэккэ билбиппит. Кини
муодаргыырдык

одууласпыта.

Тиийэн

классовай

сэрэхтээҕин

көрдөрөн, бука, МГБ-тан туоһуласпыта буолуо. Оттон биһиги кэрээнэ
суох кинини көрөн ыйа-ыйа күлсэн ааспыппыт.
ССРС

Верховнай

Суутун

Уголовнай

дьыалаҕа

Судебнай

коллегиятын определениета 1954 сыл муус устар 24 күнүгэр
үһүөммүтүн босхолуурга диэн тахсыбыт эбит. Ол быһаарыы ыйтан
ордук айаннаан кэлбит. Онтон Бриндакит бириискэлэригэр сылдьар
Иванов Мишаҕа өссө хойут, атырдьах ыйын 9 күнүгэр эрэ тиийэн
босхоломмута.
Көҥүлтэн ордук күндү бу Орто Аан Ийэ дойдуга туох баар
буолуой!
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БОСХОЛОНУУ БАСТАКЫ ҮӨРҮҮЛЭРЭ
Чепалов уулусса 7 нүөмэригэр биһигини балтым Еля көрсүбүтэ.
Иккиэн кирзовай саппыкылаах, уһуннук хаама үөрэммэтэх
буолан атахтарбыт хабыллан, нэһиилэ саллаҥнаан тиийбит бэрт
боростуой

таҥастаах,

киччэччи

кырыттарбыт

төбөбүтүн

көрдөрүмээри хортуус кэппит дьону көрөөт, балтым кууһа түһэн
үөрүүтүттэн ытаан барбыта.
Кыараҕас, түҥкэтэх, ньиксик сыттаах дьиэбит туома кур бэйэтэ
адьас кубулуйбакка эҕэрдэлии, эйэҕэстик көрсөргө дылы гыммыта.
Экзаменыгар бэлэмнэнэр Еля кэннэ ким да суоҕа. Бастакы көрсүү
үөрүүтэ-коөүүтэ ааһарын саҕана, кыыспыт биһиэхэ чэй тардаат, ханна
эрэ элэс гынан хаалбыта. Өр буолбатаҕа бэрт сотору Бучугасова
Машалыын

субу

киирэн

кэлбиттэрэ.

Тапталлаахтар

бастакы

көрсүһүүлэрэ хайдаҕын көрөн күнүүлүү санаабытым: мин Янам тоҕо
эрэ суоҕа. Ол эрээри хомойбуппун испэр туппутум, балтым мин
таптыыр кыыспын булан аҕалар кыахтааҕа буоллар аҕалыа этэ.
Булбатах буоллаҕа дии санаабытым. Яна миэхэ сарсы- ныгар
кэлбитэ...
Көҥүлгэ тахсыбыт

бастакы күннэрбитигэр өйгө хатанан

хаалбыт түгэннэртэн — Сунтаартан Максимова Р. П. олус өрө
көтөҕүллүүлээх үөрүүлээх эҕэрдэ телеграмматын сахалыы тылынан
тутан, Афоня биһиги олус үөрбүппүтүн өйдүүбүн. Ону-маны өйдүүр
прогрессивнай хайысхалаах дьон өттө бары даҕаны эҕэрдэлии
көрсүбүттэрэ.
Афонялаах Маша сотору холбоһон ыал буолбуттар этэ. Оттон
мин

дойдубар,

дьоммор,

Чурапчыга
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кинилэр сыбаайбаларыгар сылдьыбатаҕым. Яна сылдьыбыт этэ. «Ол
онно дойдугар тахсыбатаҕыҥ, сыбаайбаҕа сылдьыбытыҥ буоллар,
биһиги даҕаны холбоһуохпут этэ» диир Яна. Оччоҕо олохпор өссө
даҕаны көрсүллүөхтээх сыыһаттан-халтыттан быыһанарым хааллаҕа.
Олоҕум миэнэ Афонялаах курдук ыппыт охтуу биир хайысханан
барыа эбитэ буолуо. Кинилэр холбоһон Уус-Тааттаҕа тахсан аҕыйах
сылга бэрт дьоллоох, бүөрэмньи уонна таһаарыылаах үлэлээх олоҕу
олорон ааспыттара. Оттон мин санаабар Вольтер сөпкө эппит: «те,
которые утверждают, что все хорошо, говорят глупость,— следует
говорить, что все к лучшему в этом лучшем из возможных миров».
Тыа сиригэр сэрии бүппүтэ тоҕус сыл да аастар уларыйыы
букатын да суоҕун кэриэтэ этэ. Эмиэ дьиэ-уот тиийбэтэ, ас-таҥас
кырыымчыга. Колхозтаахтар кэтэх хаһаайыстыбаларыгар айахтарын
ииттинэр биирдии-иккилии ынахтаммыттар. Онтукаларын иитэр
кыһалҕата: илэ — колхозка үлэ, уоран — кэтэх хаһаайыстыбаларыгар,
бэйэлэригэр үлэ. Икки аҥы хайыта тыыттарыы, икки олоҕунан
олоруу: сүөһүлэригэр оту хантан эмэ көрдөһөн-ааттаһан уора-көстө
оттооһун.
Кэнники Кытаанах нэһилиэгин кырдьаҕастарын быспыт рак
ыарыы өссө да тура илигэ — дьонум-сэргэм, аймахтарым бары
этэҥҥэ

олороллоро.

Сайылыкпытыгар

Миигин

Чараҥҥа

бары

уоллара

үөрэ

көрсүбүттэрэ.

быыһанан

тахсыбытыгар

малааһын тэрийбиттэрэ. Онно Еля аҕата Дьоскуос Уйбаан уоттаахтөлөннөөх тыл эппитин өйдүүбүн.
Аймахтарым төһө даҕаны дьадаҥы буоллаллар, бары тардыһан,
ким

бүрүүкэ,

ким

ырбаахы,

бачыыҥка

булан

таҥыннарбыттара.
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миигин

Мин хаайыыттан тахсыбыппыттан нэһилиэгим дьоно көрсөн ис
сүрэхтэриттэн эҕэрдэлээбиттэрэ. Нэһилиэгим биир кырдьаҕаһа Ааса
уола — Бүөтүр Собакин эппитин өйдүүбүн.
— Эдэр киһи диэн дьоллоох-соргулаах, тахсыбытыҥ олус
үчүгэй,— диэн.
Оннук буолумуна даҕаны: мин «Баһаарын дьыалатыгар»
түбэспитим туһунан бары бэккэ билэллэрэ. Оттон Г. П. Башарин
төрдүнэн-ууһунан Кытаанахтарга адьас чугас, өссө уруулуу да
бэйэлэрин уоллара этэ. Биһиги сайылыкпытыгар былыр Башариннар
диэн төрүт-уус дьон олорбуттар эбит. Кинилэртэн Илья Башарин
(поэт Виктор Башарин аҕата) диэн биир эмиэ бэрт сытыы- хотуу,
тыллаах-өстөөх киһи тахсыбыта биллэр. 1913 сыллаахха Романовтар
дииастияларын 300 сыллаах үбүлүөйүгэр саха үтүөлэрэ түспүт
хаартыскаларыгар Илья Башарин саамай ортоку турар. Гражданскай
сэрии саҕана Илья Башарин Чурапчыттан күрээри олорор үрүҥнэр
тутан киллэрэн иһэр дьонун быыһаабытын туһунан кэпсээн баар.
Үөрэҕэ суох үрүҥ саллааттарын штаб ыйааҕа диэн ханнык эрэ
кумааҕыны аахпыта буолан албыннаан, чахчы булугас өйүнэн дьонун
өлөртөн өрүһүйбүт. Ол иһин буоллаҕа, кини ханнык да репрессияҕа
түбэспэтэҕэ.
Кытаанах уонна Сылаҥ Башариннара уруккуттан биллэр-көстөр
ураты өйдөөх-санаалаах дьон ханан эрэ төрүттэрэ уруулуу буоларын
биһиги диэки соччо саарбаҕалаабаттар этэ. Оттон үтүө төрүттэн үтүө
төрүөх тахсар диир саха муудараһа.
Башарин кыайыыта — кинилэр киһилэрин кыайыыта этэ.
Башарин

кыайыыта

норуоттарын

сайдыытын

төрдө

буолар

Кулаковскайдаах тиллиилэрэ этэ. Ону тыа сирин нэһилиэнньэтэ
сүрэхтэринэн-дууһаларынан өйдөөбөт буолуох тустара суоҕа. Биһиги
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быыһаммыппытын үөрэ- көтө көрсөр сүрүн биричиинэлэрэ ол да
эбитэ буолуо.
СУУЙУЛЛУБАТ ХАРА МЭҤ
Тыа боростуой көннөрү дьоно ханнык даҕаны кэтэх, хос санаата
суох үөрэ-көтө көрсүбүттэринэн охсон, дьон киэнэ барыларын да
сыһыана итинник буоллаҕа дии саныырым. Эрдэ этэн аһарбытым
курдук эдэр, олоҕу аанньа билбэт буолан ситэ, тиһэҕэр тириэрдэ
саманна даҕаны өйдөөбөтөҕүм. Бэйэтин айбыт аҕатын Сталин
кэнниттэн өссө түөрт уон сыл турбут режим миигин хайдах даҕаны
бырастыы гынар айылгыта суох буолуохтаах эбит — миэхэ органнар
тордоон туруорбут хара бэчээт мэҥнэрэ — кинилэр килиэймэлэрэ
система баарын тухары сылдьыахтааҕын билбэт этим. Арай кэнники
сааспын моҥоон иһэн олорбут олохпун бу ырыта- сыымайдыы
олорон ону өйдүүбүн. Чахчыта кыра омук киһитин өйүн-санаатын
сайдыыта, били отох киһи отутугар ситэр дииллэринии, олус даҕаны
хойутуур

эбит!

Оттон

коммунистическай

системалыын

ыга

сибээстээх дьон уот аан маҥнайгыттан хайдах көрсүбүттэрин мин
бэрт үчүгэйдик билэрим эбээт! Ону режимҥэ буолбакка, дьон личнэй
сыһыаннарыгар балыйан кэбиһэрим.
Режим дьоно миигин бырастыы гымматтарын мин оччотооҕуга
пединститут директорынан олорор Еремеев В. Н. аан бастаан
биллэрбитэ.
Хаайыыттан

тахсан,

буруйтан

быыһанан,

үөрэммит

пединститутум национализм уйата буолбатаҕын дакаас- таабыт
курдук сананан директорга көтөн түспүтүм. Еремеев урукку директор
С. Ф. Попов хоһугар соҕотоҕун олороро. Кэпсэтии маннык буолбута.
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Дорооболоспуппар Владимир Николаевич:
—

Хайдах таҕыстыҥ? — дии тоһуйда. Кини ол ыйы- тыытыгар

«Тахсыа суохтаах этигит» диэн подтекст баарын мин олус соһуйа
иһиттим.
—

Буруйа суох диэн таһаардылар,— диибин мин.

—

Ол хайдах? — директорым адьас итэҕэйбэт.— Отбыл да? Отбыл

да? — диэн биһийдэ.
—

«Отбыл» диэн буолбатах, «с прекращением дела за неимением

состава преступления» диэн.
—

Хайдах оннугуй? Буруйгун боруостаан буолбатах дуо?
Мин

Владимир

Николаевич

өйдөөбөтүттэн

дуу,

өйдүөн

баҕарбатыттан дуу, кыһыйа санаабытым.
—

Буруйа суох диэн таһаардылар. «Под чистую»,— хаайыылаахтар

туттар терминнэрин туттабын.
Киһим улаханнык хомойбут курдук тутунна. Мин директорым
үөрэ-көтө эҕэрдэлии көрсүбэтэҕиттэн эмиэ хомойо санаатым: тыаҕа
да, куоракка да билэр дьонум эҕэрдэлии, үөрэ көрсөллөрө эбээт. Ол да
буоллар киирбит наадабын этэбин.
Хаайыыттан сибилигин тахсыбыт соххор да солкуобайа суох,
дьадаҥы колхозтаах дьонноох киһиэхэ аҕыйах да харчы наада этэ.
Афоня Федоров, суруйааччы буолан, Амма Аччыгыйын эҥин курдук
дьонтон үп-харчы хаайыыттан таҕыстаҕын утаата салҕаммыта. Оттон
миэхэ оннук үбүнэн салгыах киһи суоҕа. Онон пединститутум
директорыттан

стипендиябын

уонна

хаайыллыам

иннинэ

лаборанынан үлэлээбит хамнаспын ылаары киирбитим. Сокуон
быһыытынан буруйа суох буолан босхоломмуттарга икки ыйдаах
хамнастара бэриллиэхтээх этэ.
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—

Мин оннук сокуон баарын билбэппин,— көрдөһүүбүн эппиппэр

Владимир Николаевич тимир-тамыр курдук саҥарда уонна кэпсэтии
бүппүтүн биллэрэрдии, ханна эрэ тиэтэйэрдии бэрикис гына ойон
турбута.
Сирэйгэ охсуллубуттааҕар ордук сааттаахтык таһырдьаны
былдьастым. Муҥ эрэ дурдабар-хаххабар, Аппа уҥуор Чепалов 7
нүөмэригэр хайдах тиийбиппин өйдөөбөппүн. Ороммор сытан арыый
уоскуйан баран, сокуону билэр дьонтон адвокаттартан сүбэлэтэргэ
сананным.
Адвокаттар контораларыгар тиийбитим биир толуу
көрүҥнээх хаччаҕай киһи сүбэлээччи буолла.
—

Лабораннаабыккар икки ыйдаах хамнаскын ыларыҥ туох да

саарбаҕа суох. Сокуоҥҥа ол туһунан быһаччы этиллэ сылдьар. Оттон
стипендия туһунан сокуоҥҥа туох да этиллибэт. Ол гынан баран
сокуон уопсай тыынынан салайтарыахтаахпыт: хамнас төлөнөр
буоллаҕына,

стипендия

даҕаны

төлөнүөх

тустаах.

Ону

администрация бэйэтэ билиэхтээх: төлөөтөҕүнэ ким даҕаны кинини
буруйдуо суоҕа.
Инньэ диэн баран сурук оҥорон биэрбитэ. Кэнники билбитим ол
Саха сирин үрдүнэн аатырбыт адвокат Скрябин диэн эбит этэ. Үтүө
тойон дьүүлэ да астык дииллэринии, үтүө киһи ылыннарыылаахтык,
астыктык сүбэлээбитэ.
Мин адвокаттар коллегияларыттан ылбыт сурукпун туппутунан
директорбар иккистээн тиийбитим. Владимир Николаевич хааһын
түрдэһиннэрэн олорон ааҕан баран:
—

Манна стипендияны төлүүр туһунан «админис- трация имеет

право» диэн суруллубут, «обязана» диэн суох. Онон төлөнүллүбэт,—
диэтэ быһа баттаабыт курдук.

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

455

Ол курдук В. Н. Еремеев директор лабораным икки ыйдаах
хамнаһын, бадаҕа, икки мөһөөҕү төлөөбүтэ. Оттон стипендиябыттан
мэлиппитэ, төлөөтөҕүнэ даҕаны төлүүр кыахтаах эрээри.
Мин итини аан бастаан режим дьонуттан хайдах курдук муннуга
бэрдэрбиппин кэпсээри аҕынным.
Иккис ыарахан кэпсэтии обкомолга буолбута.
Афоня биһикки чөлбүтүгэр түспүт, бары бырааппытын ылбыт
дьон быһыытынан билигин национальнай библиотека турар сиригэр
баар обкомолга комсомольскай билиэппитин ыла барбыппыт.
Биһигини

хаайалларыгар

институкка

комсомольскай

тэрилтэ

секретарынан хаалбыт бэккэ диэн билэр киһибит обкомол секретара
буолбут этэ. Кини кабинетыгар киирбиппитигэр тойон киһи
тонолуппакка одуулаталаата. Оччотооҕуттан партийнай босс хараҕын
утары көрүү утарылаһыыга тэҥ сэмэйэ суох быһыы буолара. Кини —
партократическай субординация суруллубатах сокуона. Уруккуттан
билэр

киһибит

туттубуппут

диэн

эбитэ

дуу,

дуу,

биитэр

биһиги

буруйа

аһаҕас,

суохпутун

көҥүл

куоһур

туттунуубутун

секретарь сөбүлээбэтэ.
—

Манна

тэрилтэ,

тэрилтэни

убаастыахха

наада.

Тоҕо

хоттуускутун устубаккыт? — диэн буолла.
Оттон Афоня биһиэхэ обкомолу убаастаабат буолар санаа
букатын даҕаны суоҕа, сибилигин хаайыыттан тахсыбыт дьон
баттахпыт киччэччи кырыллыбытыттан кыбыстан, хортуустаах
сылдьарбыт.

Тэҥнэһиэхпит

сылдьыбыппыт

туоһутун

дуо,

киччэччи

буруйданан

хаайылла

кырыллыбыт

төбөбүтүн

көрдөрөн хортууспутун устарбытыгар тиийбиппит.
Илэҥ-салаҥ

кэпсэтии

тахсыбатаҕа

—

олорор

олохтооҕу

балаһыанньаларбыт олус тус-туспа буолан биэрдэ: биир өттүттэн
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режимҥэ саҥа карьера оҥорон эрэр киһи, иккис өттүттэн ол режим
итэҕэлиттэн тахсыбыт дьон.
—

Органнар эһигини аны тахсыбаттар диэбиттэрэ,— биһиги

көҥүлгэ тахсыбыппыт алҕас буолбутун курдук куолаһынан обкомол
секретара быһаарбыта,— Ол иһин эһиги комсомольскай билиэккитин
мин бэйэм илиибинэн умаппытым.
Итини кэлин санаатахха олус характернай кэпсэтии эбит.
Мин санаабар, Афоня саамай сөпкө гыммыт. Машатынаан
холбоһоот, бүччүм тыа сиригэр тахсан учууталлыы-учууталлыы
таптыыр дьарыгынан үлэлээн, аҕыйах сыл иһигэр үс оҕолонон, үгүс
айымньыны

хаалларан,

киниэхэ

кэмнэммит

кылгас

олоҕун

сөптөөхтүк даҕаны туһанаахтаабыт эбит...
Мин буоллаҕына бастатан туран хаалбыт госэкзаменнарбын
туттаран дипломнанан идэ ыллахпына сатанара. Олохпор түөрт
сылым мэнээх сотуллара сүрэ бэрдэ. Икки даҕаны сыл сүппүтүн
ыарахан дии саныырым. Ол иһин хайдах эмэ гынан куоракка хаалан
туох эмэ үлэни булар кыһалҕа тирээбитэ. Коммунистическай режим
үһүс охсуутун онно билбитим. Үлэ көрдөөн эрэйдэнним да этэ.
—

Чэ,

сөп,

аныгы

нэдиэлэҕэ

билсэ

сылдьаар,—

дииллэрэ

ыйыталаспыт тэрилтэм дьонноро. Тахсыбытым кэннэ телефон
үрдүгэр түһэн, киммин-туохпун туоһулаһан эрдэхтэрэ. Оччотооҕу
олох сэрэхтээх буолууну эрэйэрэ. Оттон аныгыскы нэдиэлэҕэ
кэллэхпинэ үлэ суох диэн кыккыраччы аккаастыыллара. Тыа үөрэҕэ
суох колхозтааҕын уола ханнааҕы билсиим-көссүүм кэлиэй? Кэнники
биллэххэ, куоракка билсии-көссүү эрэ көмөтүнэн дьон үлэ-хамнас
булаллар, олохсуйаллар эбит. Эбэтэр партийнай эргимтэ сибээһинэн.
Миэхэ хайалара да суоҕа. Онуоха эбии хаайыыттан субу тахсыбытым
сыттаҕа.
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Ол ыарахан түгэммэр миигин В. ф. Афанасьев өрөһүйбүтэ. Кини
ол кэмҥэ педагогическай наука кандидата этэ уонна Учууталлар
идэлэрин

үрдэтэр

республиканскай

институкка

директорынан

үлэлиирэ. Кини миигин үлэҕэ ылбыта. Институкка буоллаҕына ол
кэмҥэ Н. В. Егоров, И. Н. Николаев эҥин курдук биллиилээх
педагогтар

үлэлииллэрэ.

Мин

педагогическай

үлэ

туһунан

пединститукка түөрт сыл устата ылбыт билиибинээҕэр ордук
билиини

ол

институкка

ылбытым,

үгүс

оскуолаларга

инспектированиеҕа сылдьан хайдах-туох үлэлииллэрин сирэй көрөн
билсибитим.

Виктор

Федорович

ол

кэмҥэ

докторскай

диссертациятын үлэлии сылдьара, библиотекаҕа сырытыннаран
миигин

көмөлөһүннэрэрэ.

Ол

онно

дьиҥнээх

научнай

үлэҕэ

матырыйаалы хайдах хомуйарга, хайдах научнай үлэни суруйарга
үөрэппитэ.
Нөҥүө сайын госэкзамеммын туттаран, үрдүк үөрэх дипломун
ылбытым.
Онтон ыла быыстала суох түөрт уон сыл устата дойдубар,
норуоппар үлэлээтим. Мин үлэни нормальнай киһи организмын
наадыйыыта — айылҕаттан бэриллибит саамай бастыҥ бэлэх дии
саныыбын. Ол курдук даҕаны ханнык баҕарар үлэҕэ үлэлээн кэллим.
Сороҕор ис сүрэххиттэн, дууһаҕыттан ылларан, баҕаран үлэлиир да
кэмнэр бааллара. Ол да гыннар биирдэ да сээн дэппэтим. Мин ону
райком,

обком

секретардарын

тус

бэйэлэрин

сыһыаннарыгар

балыйарым.
Кэнники кырдьан олорон санаан көрдөххө, ол биирдии
киһиттэн

тутулуга

суох

эбит,

сүрүн

биричиинэтэ

—

коммунистическай режим эбит. Миэхэ ол ыраах 1952 сыллаахха
режим репрессивнэй аппарата эрдэттэн ааҕан таһааран, сэрэйэн мин
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олохпор сааһым тухары сууйуллубат, сотуллубат гына «он как
чужеродное тело, должно быть отторгнуто из системы» диэн хара тор
— килиэймэ туруорбут. Ол олоҕум былаһын тухары барбыт. Миэхэ
уонна мин курдук дьоҥҥо барытыгар.
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POST SCRIPTUM
Нет памяти о прежнем; да и том, что будет,
не останется памяти у тех, которые будут после.
Экклесиаст

- СҮРЭХХЭ СӨҤМҮТ КУТТАЛ
- ААСПАТАХ АЙДААН
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СҮРЭХХЭ СӨҤМҮТ КУТТАЛ
38 СЫЛ ТЫМНЫЫ ТЫЫНА
Кытаанахха айдаан: «Бүөккэ Куоркуну хаайбыттар — тороскуус
буолбут үһү». Кыра уҥуохтаах, чаҕылыҥнаабыт сып-сытыы киһини
мин билигин үдүк-бадык өйдүүбүн.
1938 сыллаахха мин Кытаанах оскуолатын иккис кылааһыгар
үөрэнэрим. «Уйбаан» диэн киһи аатынан муода ааттаах кыракый сир
халдьаайытыгар тыа быыһыгар саспыт, салҕааһыннаах дьиэҕэ
Дьоскуостарга дьиэлэнэн олорорум. Оскуолаттан үс хас биэрэстэ
чугас буолан онно хас да дьукаах баара, хас да оҕо дьиэлэнэрэ. (1992
сыллааҕы күһүн куобахтыы сылдьан мин онно таарыйан көрбүтүм.
Туох да хаалбатах, ким да хаһан да олоро сылдьыбатаҕын курдук...)
Хаайыллыбыт учуутал дьонноро, кини икки бырааттара Кеша уонна
Афоня эмиэ биһигини кытары олороллоро.
«Тороскуус», «Норуот өстөөҕө», «Бирэдиитэл» диэн тыллар эмиэ
«кулаак», «бандьыыт», «партизан», «кыһыл», «үрүҥ» диэн суостаах
өйдөбүллэри кытары биһиги кыракый, ону-маны билиэн баҕалаах
төбөбүтүгэр буквардыын бииргэ киирэн иҥмиттэрэ. Үс көстөөх
Чурапчыга таһыллар Кешалаах Афоняны уонна Собакин Алешаны
өйдүүбүн, куру-сири буолбут дьиэ кэргэттэри. «Убайгыт тороскуус,
тороскуус бырааттара» — итинник тылы мэник-тэник ини-биилэр
үгүстүк истэн оҕолору кытары охсуспут буолуохтаахтар. Тута
оттомноммут бырааттыылар, ол «Уйбааҥҥа» дьиэлэнэн олорор
улахан уолаттар, биһигиттэн кыралартан кистээн ааҕар тэтэрээттээх,
тугу эрэ суруйар эҥин этилэр. Киэһэ бары сытан эрэн, утуйуох
иннинэ, кэпсэтэр кэпсээннээх буоларбыт. Ону барытын 38 сыл
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тымныы тыала кубарыччы сотон суйдаан ааспыта: кэпсэтии-ипсэтии
умнуллубута, кистээн сурунар тэтэрээттэр мэлийбиттэрэ.
Чурапчыны

барытын

аймаабыт

оччотооҕу

Коркин

Петр

Константинович учуутал дьыалатын мин билигин ылан көрөбүн
уонна кини солуута суоҕуттан олус да бэккиһиибин...
854 нүөмэрдээх көппөх курдук дьыала эргэрбит лиистэрип
арыйталыыбын: үйэ аҥарыттан ордук кэмнээҕи мин кыра оҕо саҥа
оскуола, олох, билии боруогун саҥардыы атыллаан эрэр кэмим дьоно
бу тиллэн кэлэллэр — мин бастакы учууталым Тимофей Петрович
Гуляев,

мин

бастакы

директордарым

Федот

Алексеевич

Константинов, Николай Саввич Соловьев, оскуола учууталлара
Антипиннар,

Ермолаевтар,

Спиридоновтар,

оччотооҕу

оскуола

оҕолоро Башариннар, Сидоровтар...
Ол кэмҥэ Чурапчыга дьон олус абааһы көрөн кэпсиир наһаа
суостаах, хабыр Раат диэн хантан кэлбитэ, ханна барбыта биллибэт
тойооску НКВД оройуоннааҕы отделениетын начальнигынан олорбут
эбит. Кини САССР ИДЬНК КСБ IV отделын начальнига Беляев (били
1938 сыллаахха Дорофеевы, Винницкэйи, Разины кытары дьону олус
сордообут палач) ыйааҕынан 1938 сыллаахха атырдьах ыйын 7
күнүгэр Коркин П. К. хаайбыт эбит.
Раат доппуруоһа маннык саҕаламмыт: «Следствие располагает
данными о вербовке вас в контрреволюционную организацию врагом
народа

Жирковым,

по

заданию

которого

вы

проводили

антисоветскую агитацию». И. Н. Жирков, үөрэх наркома, ол кэмҥэ
норуот өстөөҕө аатыран хаайыыга олороро.
Ити курдук эрийиигэ маннык биричиинэ баар эбит: үөрэх
оройуоннааҕы

салаатын

сэбиэдиссэйэ

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

Петр

Константиновиһы

462

үлэтиттэн устан кэбиспит. Коркин куоракка киирэн үөрэх наркомугар
Жирковка үҥсэн, учууталын үлэтигэр төннүбүт.
1938 сыллаах Чурапчы оройуонун учууталларын бүтүннүүтүн
сүрэҕин быллыгыраппыт айдаан туохтан тө- рүөттэнэн тахсыбыт
эбитий?
Барыта хардарыта үҥсүүттэн саҕаламмыт. Үҥсээччилэр ол
кэмҥэ билиҥҥи курдук общество, норуот туһугар кыһаллабыт диэн
бэйэлэрин санааларын саптынан, араастаан ханарыта сатаабакка
үрдүкү суукка үҥсүүлэрин быһаччы «тыллабыр» диэн төбөлүүллэр
эбит.
Коркин учуутал директорын үҥсүүтүгэр оскуола оһоҕо суулла,
алдьана турар, 320 саһаан оннугар 583 саһаан оттулунна, оскуола
тымныы диэбит. (Ол эрээри ити сылларга мин олус тоҥмуппун
өйдөөбөппүн,

сэрии

сылларыгар

дьэ,

кырдьык

тоҥмуппут).

Кылаастарга остуол, олоппос суох, учууталлар малларын көтөҕө
сылдьаллар. (Биһиги син наарталарга олорон үөрэммиппит, оттон
учууталлар

чаастарын

билбэтим).

Үөрэнээччилэргэ

бары

кылаастарга, бары предметтэргэ учебниктар тиийбэттэр, көрдөрөн
үөрэтэр матырыйааллары директор булбата. Оскуолаттан 805
солкуобайы сиэтэ. 37 оҕо үөрэҕиттэн уурайда диэн.
Били этэргэ дылы, дальше — больше. 1938 сыллаахха тохсунньу
28 күнүгэр аны киниэхэ оскуолатын директора «Тыллабыр» түһэрэр.
Арааһа айдаан бастакы төрүөтэ онтон тахсыбыкка дылы. Ол иһин
суругу уларыппакка аҕалабын: «1937—38 үөрэх дьылыгар эмиэ
Кытаанахха Бернер В. А. диэн нуучча учуутала кэлэн учууталлыыр.
Кини

куораттыырыгар

(уһун

өрөбүлгэ)

таҥаһа

суох

буолан

хааттарбытыгар Коркин эргиэнин тупсаран, икки сыллааҕыта сайын
куораттан 90 солк. атыылаһан ылбыт өттүгүн ортотунан түһэр
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саҕынньаҕы Бернергэ 300 солк. атыылаабыт. Ону биирдэстэрэ
кыһаллан ыксаан атыыласпыт. Ону мин соммун улассаммын бу
саҕынньаҕы төнүннэрбитим. Субугурдук нууччаны атаҕастыыр,
аанньа ахтыбат, туой кыһарыйар санаалаах. Онон троцкистар омугу
омукка утары туруорууларыгар кини бэрт үчүгэйдик сөп түбэһэр.
Онон кылаас өстөөҕүн биир суол охсуһар куорматыгар манан сөп
түбэһэр».
Дьэ,

ити

оскуолатыгар

кэнниттэн
сааллан

бэрт

улахан

айдааннар

Кытаанах

дуо!

Учууталлар

бэйэлэрэ

түспэттэр

бэйэлэригэр уоту тоҕо тардыммыттар. 1938 сыллаахха муус устар 20
күнүгэр БСКП(б) Чурапчы оройуоннааҕы райкомун мунньаҕа буолар.
Онно районо сэбиэдиссэйэ Кытаанах оскуолатын бэрэбиэркэлээһин
түмүгүн туруорар: Тоскин учууталы устан кэбиһиэххэ, директор
Константиновы райкомолга дьүүллүөххэ диэн буолар. Өссө маннык
интэриэһинэй пуун райком уурааҕар киирбит эбит: «Предложить
завроно и директору школы исключить из школы выдающегося
дезорганизатора учащихся для извлечения урока для учащихся».
Выборочный отстрел по духу времени!
Ый буолаат, ыам ыйын 26 күнүгэр Кытаанах оскуолатыгар
учууталлар

аттестацияларын

түмүгүн

комиссия

председателэ

Потапов К. Д. туруорбут: Тоскин уһуллубатах, Коркин үлэтигэр
төннүбүт. Оскуолаҕа ханнык даҕаны национализм суох диэн уураах
тахсыбыт.
Ол эрээри саха — ньоҕой, районо сэбиэдиссэйэ аҕыс лиистээх
үҥсүүтэ

аны

учууталлар

оройуоннааҕы
хайдыһаллар:

ИДЬНК

сорохторо

киирэр.

Айдаан

Коркины

улаатар,

көмүскүүллэр,

сорохторо утараллар.
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Кэнники САССР Верховнай суутун Уголовнай дьыалаларга
судебнай коллегията ити дьыала склокаттан, тус бэйэ өһүн-сааһын
ситиһииттэн уонна силиэстийэни сыыһа ыытыы түмүгэр тахсыбыт
диэн быһаарбыта.
Политическай дьыалалары билигин көрдөххө, онно дьон
өстөһүүлэрэ, бэйэ-бэйэлэрин эккирэтиһэр, сойуолаһар, өс ситиһэр
нэгэй быһыылара— унньуктаах ньоҕойдоһуулара бастакы саҕаһа
буолар эбит. Ол ону органнар олус саталлаахтык күөттээн биэрэн,
үлүннэрэн- салыннаран, сараадытан таһааран, дьыала-куолу оҥорон
араастаан «процесстар» эҥин гыналлар эбит. Билигин даҕаны олох
түҥ-таҥ эргийэн таҕыстаҕына эмиэ оннук алдьархайга өссө төгүл
түбэһиэх буолуохпут дуу, биһиги сахалар эрэйдээхтэр? Хаһан
өйдөнүөх муҥнаахтарбытый? Мин бу суруйар строкаларбын ааҕар
дьон толкуйдаан көрүҥ, инники көлүөнэлэр эрэйдэриттэн үөрэниҥ.
Өһү-сааһы күөртээн биэрии дьиҥнээх холобурунан Чурапчыга
Раат ол сыллардааҕы уодаһыннаах дьайыыта буолар.
Учуутал Коркин П. К. дьыалатыгар Чурапчы бары да оскуолатын
учууталлара,

педучилище

преподавателлэрэ,

пединститут

студеннара, Кытаанах оскуолатын оҕолоро хабыллыбыттар эбит.
Адьас аҕыйах сыллааҕыга диэри ити барыта чып кистэлэҥ —
«государственнай тайна» этэ. Инньэ гынан таһыттан ити барыта үүттурааннык ааспыта. Ол эрээри төһөлөөх киһи сүрэҕэр, дууһатыгар
ити дьыала, ити сыллар оспот бааһы хаалларбыттара буолуой? Ол
иһигэр мин муҥура суох күндүтүк саныыр, бэккэ билэттиир, сороҕор
хаан уруу дьоммор?
П. К. Коркин дьыалатыгар туоһу быһыытынан ыйытыллан Раат
ыар доппуруоһун көрбүттэр эбит: Макаров Е. Н., Парфенов П. Н.—
Сылаҥ оскуолатын учууталлара; Попов М. К., Спиридонов И. И., Попов
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Р. П.— Кытаанах оскуолатын учууталлара; Бернер В. А.— Чурапчы
оскуолатын учуутала; Соловьев Е. Н.— Амма оскуолатын учуутала;
Ермолаев Н. Н., Коркин Н. С.— Алаҕар оскуолатын учуутала; Гуляев Т.
П.— Төлөй оскуолатын учуутала; Яковлев М. И. партийнай кабинет
сэбиэдиссэйэ; Борисов Г. С. Болтоҥо оскуолатын учуутала; Алехин В.
С., Мигалкин С.— Чурапчы педучилшцетын преподавателлэрэ;
Потапов К. Д.— Чурапчы педучилищетын директора; Протопопов С.
С.— пединститут студена; Парфенов И.— педучилище заочнига;
Спиридонов Г. Ф., Макаров Д. Ф,— Чурапчы педучилищетын
студеннара; Башарина Д., Спиридонова Д.—IV кылаас үөрэнээччилэрэ;
Сидоров И. Н. — VI кылаас үөрэнээччитэ.
Сэттэ кылаас үөрэхтээх тугунан да биллибэтэх-көстүбэтэх тыа
начальнай кылаастарын учуутала Коркин П. К. туох айылаах буруйун
оҥорон бачча үлүгэр оройуон олоҕун долгутта? Буруйа диэн маннык
буолар эбит:
—

Чурапчы педучилищетыгар заочниктыы сылдьан, анатомия

уонна физиология уруоктарын сахалыы үөрэппит киһи диэн баҕатын
эппит.
—

Сахалар уонна нууччалар күөмэйдэрин оҥоһуута биир дуо?—

диэн анатомия уруогар ыйыппыт.
—

Ленинградтан Кытаанахха кэлэн үлэлээбит Бернер В. А. диэн

учуутал Горькай биографиятын VII кылааска сатаан кэпсээбэт диэбит.
—

Коммунизм саҕана аан дойдуга биир тыл буоллаҕына, оннук

тылынан саха тыла буолуо диэбит.
—

Харитонов В. П. быыбар саҕана хотоҥҥо агитация ыытта диэн

холуннарбыт.
—

Яковлев М. И., оскуолатын директорын, норуот өстөөҕө уонна

вредитель диэн үөхпүт.
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—

Бырааттарыгар

оскуолаҕа

Кешаҕа

мэниктэтэр

эбит,

уонна

Афоняҕа

кигэн

Бернер

сорудах
учуутал

биэрэн,
түннүгэр

силлэппит.
Оччотооҕу

оройуону

аймаабыт

буруйдар

билигин

кэлэн

көрдөххо, сүрдээх эбиттэр буолбат дуо?
Ол гынан баран, үлүннэрдэххэ туох барыта үллэр кэмэ этэ.
Учууталлар арыый билиилээх, өйдөөх, хоодуот өттүлэрэ Коркины
көмүскэспиттэрэ. Ол иһин силиэстийэтин өссө уһатан баран,
сэтинньи 25 күнүгэр Раат Попов М. К., Тоскин И. И., Потапов К. Д.
уонна оскуола үөрэнээччилэрэ Матвеев Кешаҕа, Матвеев Афоняҕа
туһунан дьыала тэрийэргэ санаммыт. Итинтэн бука таҕыстаҕа били
норуокка баар «дьыала баһа саллайан барыах курдук» диэн этии.
Тоскин И. И., Попов М. К. Кытаанах оскуолатыгар мэлдьитин Коркины
көмүскэһэллэр эбит, бырааттыы Матвеевтар мэниктэрин иһин
түбэһээхтиэхтэрэ эбитэ дуу, оттон педучилище директора К. Д.
Потапов ол суостаах Рааты доппуруоска утары анньыспыт. Раат
кинини 1938 сыллаахха балаҕан ыйыгар ыҥыран ылан бэрт уһуннук
эрийбит. Тиһэҕэр Константин Дмитриевич маннык диэбит: «Я
отказываюсь от дачи показаний вообще так как, мне кажется, что
ведущий следствие начальник РО Раат имеет со мной личные счеты
из-за критики мною его на общерайонном партсобрании 6 июня сего
года». Следователь бука кэнники бэйэтин туһатыгар эргитээри ити
тыллары доппуруос протоколугар суруйдаҕа. Хантан кини билиэй
аны аҕыйах ыйынан соҕуруу Москваҕа туох буолан тахсыан?
Кырдьык

даҕаны

этэллэр

эбээт

«Человек

предполагает,

бог

располагает» диэн.
Оройуоннааҕы НКВД начальнига Раат бэстилиэтин остуолугар
ууран олорон доппуруостуура диэн кэпсииллэр, кини грамотнайа
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суох, угүс аһыыпкалаах протоколларыттан көрдөххө, ыйытыллыбыт
тыа муҥкук учууталлара кини тугу суруйбутугар илии баттаан
испиттэр. Ол иһигэр мин бастакы учууталым Тимофей Петрович эмиэ.
«Вопрос: Расскажите об антисоветской националистической
агитации и деятельности (ни больше, ни меньше!) Коркина в
Кытанахской школе.
Ответ: Коркин, будучи учителем вышеуказанной школы,
систематически

занимался

националистической

распространением

агитации

и

проводил

антисоветской
антисоветскую

деятельность...» Ол туох эбитий? Директорын вредитель диэбит,
үөрэнээччилэрин балбаан диэбит.
Ежов кэмэ бүтэн эрэрэ. Москваттан кэлэн гастроллаабыт Разин,
Винницкэй палачтар төттөрү ыҥырыллыбыттара. Дорофеев уонна
Беляев эмиэ. Репрессия маховига саараҥнаабыттыы тохтоон ылбыта,
онтон төттөрү аҕыйах эргиири оҥоруох курдук буолбута... Суостаах
Раат ханна эрэ дьүгэлийбитэ: баар буолбутун курдук мэлис гыммыта.
Хаайыллыбыт

дьон

тахсыталаабыттара,

следователлэр

уларыйбыттара, дьыалалар саҥалыы силиэстийэлэнэн барбыттара.
Силиэстийэ букатын атыннык барбыт быһыылаах, бу сырыыга
мин учууталым букатын атыннык көрдөрбүт.
«Вопрос:

Расскажите следствию об антисоветской

агитации бывшего учителя Кытанахской неполной средней
школы Коркина П. К.?
Ответ: Ничего не знаю об антисоветской агитации Коркина П. К.
Вопрос: Следствием установлено, что Коркин П. К. во время
заочной сессии 3—4 января 1938 года и 9 января 1938 года в
общежитии будучи в комнате № 4 при вашем присутствии проводил
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антисоветскую агитацию против партии, комсомола? Требую дачи
правдивых показаний по этому вопросу.
Ответ: Еще раз подтверждаю на моем присутствии Коркин П. К.
не проводил антисоветскую агитацию против партии и комсомола...»
Оттон Чурапчы педучилищетын I курсун студена Спиридонов Г.
Ф. суукка маннык эппит: «Я ничего не показал на предварительном
следствии.

Следователь

Раат

сам

писал

и

предложил

мне

подписываться не читая протокола допроса. Потому, что я про
Коркина не знаю. Он хотел арестовать за то, что я не показывал по
делу Коркина. От этого я вынужден подписать в протоколе допроса,
не зная что там написано».
Кэнники ыйытыллыбыт туоһулар бары даҕаны Коркин П. К.
буруйа суоҕун дакаастаабыттар.
Петр Константинович бэйэтэ буоллаҕына: «Мое признание о
моей

якобы

антисоветской

агитации

является

результатом

запугивания и принуждения гр. Раат, ведшего следствие по моему
делу... Протоколы допросов мне на подпись предъявлялись без
прочтения их, а давал перевод на якутском языке на отдельной
бумаге, коих я не подписывал...»
Уһугар тиийэн 1939 сыллаахха ахсынньы 7 күнүгэр РСФСР УК
58-10 ыстатыйатын 1 чааһынан көрүллүбүт Коркин П. К. туох да
буруйа суох буолан босхолонон тахсыбыта. Хаайыыттан олус илистэн
тахсаат, мөлтөх доруобуйалаах киһи өр буолбатаҕа.
1938 сыллааҕы учуутал Коркин П. К. дьыалата — биһиги кыра
оҕолор бастакы политическай сүрэхтэниибит этэ. Биһиги тугу да
билбэт туҥуй сүрэхпитигэр туох эрэ биллибэт суостаах тула
өттүбүтүттэн өтөн киирбитэ. Ойуунускай сүппүтэ, троцкистар,
вредителлэр,

норуот

өстөөхтөрө
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Тэтэрээттэрбит
хараардарбыт.
тэтэрээттэригэр

таһыттан
Пушкин
норуот

«фабрика
уонна

үс

өстөөхтөрө

им.

Бубнова»

бухатыыр
туох

эрэ

диэни

ойууламмыт

куһаҕан

суругу

суруйбуттар диэн суох гыналлара. Мин туох диэн суруйбуттарын
булбатаҕым. Суругу мэнээк суруйар, ону-маны тыллаһар кутталлааҕа.
Биһиги ыраас дууһабытыгар 38 сыл бастакы куттал күлүгүн
түһэрбитэ.
ТҮҤНЭСТИБИТ ТӨЛКӨ
Күндүл ыраас халлааннаах оҕо сааһым сайылыгын чээл күөҕүн
кытары бииргэ ханыылыы өйдүүбүн мин

кинини — миэхэ аан

бастаан суруйдун диэн быалаах харандаас биэрбит хос ааттыын да
«Молодуой» сайылыгым эдэр поэтын Чепалов Илья Ильиһи.
«Мин

1918

сыллаахха

от

ыйын

12

күнүгэр

сарсыарда

сайылыкпар «Тоҥустайга» Чурапчы оройуонун Кытаанах нэһилиэгэр
төрөөбүтүм сэниэ бааһынай хаһаайыстыбатыгар... Аҕам оҕонньору
кытары сэттэ сааспыттан бултаһарбын өйдүүбүн. Аан бастаан куһу
саас «Тоҥустайтан өлөөттүм, биир атыыр өрдүкээни. Оттон күһүнүгэр
«Чараҥ» тыатыттан биир куобаҕы өлөөттүм»,— диэн суруйбута Илья
бэйэтин дневниктэрин түөрт тэтэрээтиттэн биирдэстэригэр.
Чепаловтар уонна Яковлевтар Кытаанах төрүт олохтоохторо,
былыргы төрүттэрэ биир — 1800 сыл диэки нэһилиэккэ кинээһинэн
олорбут Эчиктээн — Улахан оҕонньор уолаттара Илистиинтэн
Яковлевтар, Эйэҕэс суруксуттан Чепаловтар тахсыбыттар. Онон
олохсуйбут даҕаны кыстыктара, сайылыктара ыкса чугастар. Биһиги
сайын аайы сайылыыр сайылыкпыт «Чараҥ» оҕолоро биэрэстэ
аҥарыгар тиийбэт «Тоҥустайга» мустан үгүстүк оонньуурбут. Кыһын
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оскуолаҕа Быйакыйтан, Быһыттаахтан барарбытыгар «Көрдүгэҥҥэ»
Чепаловтар кыстыктарын оҕуруоттарын иһинэн киирэн, балаҕаннаах
ампаар икки ардынан ааһарбыт. Саастарын тухары эн- мин дэһэн
ыаллыы олорбут дьоннорбут олус убаастаһаллар этэ.
Хаһааҥҥыттан саҕаламмытай саха дьонун үйэлэр тухары
өбүгэлэрин

алаастарынан

олорон

кэлбит

патриархальнай

сыһыаннарын үрэллиитэ? Отутус сылларга колхоз тэриллиититтэн?
Бөһүөлэктээһинтэн? Сэрйи кэмиттэн? Хойут хаһан эмэ марксистскайленинскэй идеологияттан босхоломмут саҥа историктар, баҕар, ону
үөрэтиэхтэрэ.
Кытаанах

төрүт

олохтоохторо

Яковлевтар,

Чепаловтар,

Башариннар, Дьячковскайдар, Коркиннар, Пономаревтар онтон да
атын аҕа уустара мин санаабар, 1930— 45 сылларга букатыннаахтык
өбүгэлэрин олоҕуттан тэйэн, бытарыйан, тарҕаспыттара. Ол процесс
дьон

дууһатыгар

төһө

ыарыылаахтык

барбытын

социализм

кыайыытын уруйдуур дарбаан ухханыгар саба оҕустаран, ким даҕаны
суруйарга холонон көрө илик.
Дьонтон, күнтэн, айылҕаттан
Үллэстибит бэлиэм буолуохтун!
Үүнэн иһэр оҕо сааспыттан
Сүппэт кэриэс хаалыахтын!
диэн эпиграфтаах И. И. Чепалов түөрт тэтэрээтэ КГБ архивар
сытар. Ол дневник тэтэрээттэрэ сэрии иннинээҕи, сэрии бастакы
сылынааҕы Чурапчы ыарахан сылларын билиэн баҕалаах киһиэхэ
үтүөкэн докумуоннар! Онно сылык, бэйэ сахалыы өйүн тута сылдьар
киһи хараҕынан дьон олоҕо уонна поэтическай дууһалаах эдэр
учуутал

санаата-оноото,

кырдьыгынан

иэйиитэ,

ойууламмыт.

кини

Ыараханнык
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тэтэрээттэр — олоҕу дьиҥнээхтик суруйбутун иһин автор уон сыл
хаайыы аадын билэн турар.
Мин ол дневниктэн бэлиэ түгэннэри аҕалтыыбын.
Илья Чепалов уон сааһыгар «Манчаарыны» аахпыт. Уон биир
сааһыгар бастакы дневнигин оҥостуммут. 13 сааһыгар Ойуунускайы,
Күндэни, Бэстиинэби, Абаҕыыныскайы о. д. а. саха суруйааччыларын
ааҕыталаабыт уонна бастакы хоһоонун суруйбут.
Оскуолаҕа,

педучилищеҕа

мэлдьи

истиэнэ

хаһыаттарын,

литературнай сурунааллар редколлегияларыгар үлэлиир эбит.
Бастакы поэтическай иэйиини хайа эдэр киһиэхэ сахпатаҕай
таптал барахсан? Илья да онтон оппотох. 1938 сыллаахха кини
дневнигэр маннык суруйар: «Миигин умсугуппут дьикти кэрэ
харахтар миигиттэн хаһан да сүппэттэр, кургуом өйбүнэн көрө
сылдьар буолабын... Биирдэ баҕадьыга сылдьаммын 17 саастаахпар
биир кыыстыын төрүт кэпсэппэккэ уонна хаһан да көссүбэтэх,
билсибэтэх эрээри харахпытынан ааһа минньигэстик көссүбүппүт.
Дьиҥэр ис санаабыт адьас сөп түбэһиспитэ. Кинилиин хатыыскалыы
оонньообуппут,

кэпсэппиппит,

ааһа

минньигэстик

ол

күнү

атаарбыппыт. Онтон ыла кинини хаһан да көссүбэтэҕим». Ол гынан
баран, Илья таптыыр кыыһа атын эбит. «Мин бииргэ кэриэтэ
үөскээбит биир олус истиҥник саныыр кыыстаахпын. Бу күн анныгар
киниттэн ордук таптыыр, саныыр киһим суох мин олоҕум устатыгар...
Таптал саамай кытаанаҕа кыыһы бүтэйдии таптыыр баар киһи
олоҕор охсуулаах суол. Мин кинини эр киһи дьахтары төһө
күүстээхтик таптыырын саҕанан таптыыбын. Таптал муҥун уһук
ахтылҕанынан

уонна

күдэҕинэн

кинини

саныыбын.

Олохпор

тэҥнээҕим кини кэннэ суох.
Сыл, хонук дириҥ да кирбиилээх
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Иҥиэттэн бүппэккэ муҥнуура.
Оо, таптал олус да кимиэллээх
Оспокко сүрэҕи баттыыра...»
Оттон мин ол кыыһы сэрэйэр курдукпун... Ол гынан баран кыыс
итинник

ыраас,

күүстээх

тапталы

сэрэйбэтэҕэ,

билбэтэҕэ

хомолтолоох.
Илья Чепалов биир уратыта — кини айылҕаны эдэр эрдэҕиттэн
олус таптыыра, кини кэрэтиттэн сатаан дуоһуйар иэйии киниэхэ
баара. «1938 сыл, бэс ыйын 15 күнэ. Сүрдээх сылаас, ааһа чуумпу күн.
Мин туох да сүрдээҕин көтөҕүллэн Чурапчы чараҥар күүлэйдии
бардым. Ол баран биир сибэкки дьүһүнэ ааһа кэрэтин иһин туура
тардан ыллым...»
Педучилище турар чараҥын сааскы кэмнэрэ, килбигийбит эдэр
кыыс тэтэрэ кыыспыт иэдэстэрэ, мичилийэ үөрбүт харахтара, эдэр
хатыҥ, күөх сирэм — кэрэ да буолаллара... Мэлдьи таптал аргыстаах
эдэр саас биһигэ — педучилище хатыҥ чараҥа сүрэх бопторор
бастакы таптал үөрүүтүн үгүстүк оччотооҕу ыччакка бэлэхтээбит сир
турдаҕыҥ!
Хомойуох иһин Илья хоһоонноруттан мантан ордугу булбатым:
КҮҺҮҤҤҮ ТҮҮН
Сөрүүн салгын алгыйда
Туннүкпүнэн уолукпар.
Хоһум иһэ чуумпурда
Хоһоон-ырыа туойуохпар.
Түүҥҥү халлаан ыалдьыта
Килбик ыйым таҕыста.
Колхоз оттуур хонуута
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Хоноһотун булуста.
Итии түүлээх суорҕанын
Ийэ дойдум сабынна.
Нарын симэх лабаатын
Намылытта, санньытта...
Оҕуруо тиһик сулустар
Оҕолуу күлэ оонньууллар,
Эфир күдэн баалыгар
Эйэҥнэһэ хамсыыллар...
Бу хоһоон биир тыынынан дневник тэтэрээтин куоркатыгар
суруллубут.
Эдэр поэт дневнигин ааҕан көрдөххө литератураҕа эрдэттэн
оҥостон

—

ааҕан,

билэн,

бэлэмнэнэн,

олохтоохтук

киирэргэ

санаммыта харахха быраҕыллар. Нуучча классиктарын ааҕарын
таһынан, кини олоххо баар түгэннэри кэтээн көрөн, бэлиэтэнэн
испитэ ордук интэриэһинэй. 1938 сыллаахха дневнигэр маннык
суруйталаабыт: «Кырдьаҕас хаахынай курдук лэҥкэллибит бөдөҥ
төбөлөөх киһи мин иннибэр баар буолта. Ама мантан ордук муҥутуу
үүммүт төбөлөөх киһи баар үһүө! Сөхпүтүм ини!» «Мин дьон кэннигэр
мунньахха олооттум. Дьон туран тыл этэллэрэ. Киһи күлүөх эҥин
араас көҕүс туран кэлэрэ: ыры-ыгдаҕар, дары-дараҕар, суп- суптугур...
Оо, араас да көҕүс туран биэрбитэ. Куолас да арааһа үгүс этэ: дипдириҥ, лиҥкинэс, кыҥкынас, сөллүгүрэс, чаабыйдаабыт курдук,
ытаабыт курдук...» «Бүгүн биир кыыһы көрдүм: кини олус кэрэ киһи.
Кинини ким үөрэппитэ буолуой бу курдук тутун диэн...»
Ол гынан баран, ити суо сылларга киһиттэн туспа туттунар
уорбалалыылаах

буолара.

Донуосчуктар

харахтарыгар

тута

быраҕыллара, кинилэр ону сөптөөх сиргэ тыллыы охсоллоро. Илья
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педучилищеҕа үөрэнэ сырыттаҕына донуостуу охсубуттара. Ол бу
баар: «Я вам заявляю, что, считал политической ошибкой агитацию
Чепалова Ил. Ил. Он проявил вчера вечером спор в общежитии о
литературе Ойунского. Он говорит так: «Отчасти из его литературных
произведений когда-нибудь воспользуются, я сохранил его книги в
ящике». Просьба принять соответствующие меры. 19.4.10.38 г.»
«Сигнал» (судургутук эттэххэ, донуос) хайдах суруллубутунан
аҕаллым. Төһө даҕаны сатаан нуучча- лаабатар, хобулааһын дьыалаҕа
тиһэргэ өйдөнөр гына суруллубут. Докумуон сытыйбат, өлүүлээх
чааһын кэтэһэн бэлэм сыппыта. Итинтэн ыла поэт күнэ-дьыла
ааҕыллыбытынан барбыта.
Алдьархайдаах 1941 сыл бэс ыйа тиийэн кэлбитэ. Илья үөрэҕин
бүтэрэн учуутал буолбута. Ол туһунан, сэрии саҕаланыытын туһунан
дневнигэр суруйбута олус интэриэһинэй.
«1941 с. бэс ыйын 19 күнэ. Бэстилиэнэй үөрэх күнэ. Бүгүн
«Военнай делоҕа» испытание биэрдим. Икки боппуруоһу син
эппиэттээтим. Кинилиин ханнык да сыһыан суох. Киэһэ оонньуу,
онтон Фомин Афанасийдыын уһун түүнү быһа сээкэйи кэпсэттибит.
Оо! Түүҥҥү айылҕа барахсан өрө силлириктийэн, хамсаахтыы
лаглайан наһаа да сүрэҕи үөрдэр кэрэ...
Бэс ыйын 20 күнэ. Күн сүрдээх сылаас. Күнү быһа мээнэ
тэлбиҥнээн таҕыстым. Дьиэбэр олох тэһийбэт буолан хааллым. Киэһэ
«маевкаҕа» сырыттым. 39 оҕо сырытта, «Абааһылаахха». Бириэмэ син
үчүгэйдик барда. Үөрүү-көтүү сүрдээх. Кырдьык, аны бу курдук
мустан оонньуурбут баһа биллибэт. Онон сүрдээх бэлиэ күн
быһыытынан ааста. Түүнү олох билбэккэ хааллым. Түүҥҥү айылҕа
киһи өйүн-санаатын абылыыр кэрэ. Сарсыарданан кыра ардах түстэ.
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Бэс ыйын 21 күнэ. Сүрдээх куйаас күн. Таах сырыттым. Киэһэ
Степан Феоктистович Софроновы кытта кэпсэттим.
Бэс ыйын 22 күнэ. Сөрүүн соҕус күн буолла. Аллараа
дэриэбинэҕэ

«Спартакиадаҕа»

сырыттым.

Кэмэ

суох

интэриэһинэйдик атаардым. Хас да билэр оҕолорбун көрүстүм:
Дьячковская Паша Аф., Макарова Февр. Андр. уо.д.а. Волейбол
хамаандатыгар иккискэ кииристим. Районнары олох тулуппатым.
Бүгүн 4 чаас сарсыарда Германия Советскай Союзка сэриинэн
түспүтүн биллэрдилэр. Мин 10 ч. 35 м. иһиттим радиоттан... Санаам
олус харааһынна, абатыйда. Киэһэ аллараа миитиҥҥэ сырыттым.
Сүрдээх долгутуулаах санаалар киирэллэр. Ол гынан баран, төрөөбүт
дойду иһин хайдах баҕарар буолуохха сөп. Кыыллыйбыт германскай
фашистарга охсууну охсуунан биэрэр саамай сөп. Санааргыахха
сатаммат. Кыайыыга эрэл түөспэр толору баар.
Бэс ыйын 23 күнэ. Бүгүн сүрдээх сылаас. Чурапчы иһэ улаханнык
хагдарыйбыт курдук курааннаабыт. Күн аайы кураан тыал. V выпуск
вечера — сүрдээх аҕыйах оҕо баар. Мин аттестат ыллым, үөрүү
улахан. «X» киһим наһаа куһаҕаннык бараахтаата. Арай арҕаа уопсай
хоту айаҕар кини иһэр, өйдоөн көрбөтөҕүм — ытаан иһээхтиир эбит.
Сүрдээҕин сүрэҕим бүөлүү биэрдэ. «Дьэ, .., быраһаай» диэтим. Ону
хардарбата. Онон ол курдук арахсан бүттүбүт».
«Оо! аанньалым эмиэ туох буолан
Санаарҕаан санньылыйдыҥ?
Оонньуур имиҥ хаана өһөн
Сүрэхпин-быарбын ыйманыттыҥ?»
«Кини мин сүрэхпэр хайдах курдук оспот бааһы хаалларда?
Баҕар, аны кинини кырдьыбытын кэннэ көрсүөм. Киниэхэ туох
ханнык санаалаахпын толору этэрим буоллар хайдах курдук чэпчиэ

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

476

этибиний? Кинини мин ыраахха диэри көрөн хааллым. Ол туран
«Быраһаай, оҕо сааһым күөрэгэй чыычааҕа» диэн санаабытым»...
Илья Чепалов волейболлуу сылдьарын сэрии буолбут күнүгэр
мин көрбүтүм: төрдүс кылааһы бүтэрбит уолчаан мин аҕабын кытары
ат мэҥэстэн Чурапчыга спартакиадаҕа киирбитим.
Үөһэттэн дьаһал быһыытынан ыһыахтар аны спартакиаданан
солбуллубуттара.

Чурапчы

дьоно

кымыс

иһэн,

оһуокайдаан

бүппүттэрэ...
Чурапчы киинигэр сибилигин олох-дьаһах комбинатын таас
дьиэтэ тутуллубут сиригэр трибуна турбута. Ол тула дьон бөҕө
мустубута. Ол трибуна үрдүттэн, тоҕо эбитэ буолла, сахаларга
нууччалыы,

сэрии

буолбутун,

сарсыарда

4

чааска

фашистар

самолеттара түөрт куораты буомбалаабыттарын, икки сүүстэн тахса
киһи өлбүтүн туһунан кэпсээбиттэрэ. Нууччалыы олох билбэт аҕабар
мин быһыта-орута тугу өйдөөбүппүн тылбаастаан биэрбитим.
Ити иннинэ Японияны кытары, Финляндияны кытары сэриилэр
буолуталаабыттара. Олорго дьон бу сэрии курдук аймаммытын,
сирэйэ-хараҕа хараара өспүтүн мин көрө илигим. Оонньуу-көр тута
уостан дьон уку- суку тарҕаһарга барбыта.
Биһиги

ол

киэһэ

Кытаанахтаабыппыт.

Мин

Чурапчыны

туоруохпар диэри аҕабын кууһан, акка мэҥэстэн иһэн, аны немец
самолеттара кэлэн буомбалыахтара диэн куттаммыппын өйдүүбүн.
Сайылыкпар тиийдэҕим түүн түһээммин үрдүбүтүгэр ыйанан турар
самолеттан быаттан тутуһан немецтэр түһэн эрэллэрин көрөн,
куттанан уһуктубутум. Мин кыра оҕо сүрэҕим аана суох алдьархай
буолбутун дьон туттунууларыттан ол курдук таайбыта...
...«Куөлэ» айанын суолунан куораттаан иһэбин. Аара суолга
тумул аайы киһи уҥуоҕа. Онтон миэхэ санаа көтөн түһэр: «Киһи эрэ
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барыта аатыран-суолуран өлбөт. Оо. былыр былыргыттан бу саха
кыраайыгар төһө эрэ араас дьон кэлэн тыаһа-ууһа суох олорон
аастылар, сир-буор буолан симэлийдилэр ньии...
Һа! Иннибэр өтөх турар: бу өтөххө хайдах дьон
олорбуттара буолуой? Хас кэрэ киэһэни, хас хобдох киэһэни
аһаран өлбүттэрэ буолуой?
...Бэйэ эрэ ити өтөхтөн тоҕо олус хойуутук сэргэ ордон
хааларый?..»
Илья дневнигиттэн ити быһыта да тардыллан ылыллыбыт
миэстэлэрин көрдөххө, барыны бары тириэрдэ толкуйдуур, быһаара
сатыыр өйдөөх уол, мин этиэм этэ, үтүөкэн суруйааччы буолар киһи,
үүнэн испит эбит. Кини хайдах сыыйа, ол эрээри дьүккүөрдээхтик,
олохтоохтук

бэйэтин

айыллыбыт

айылгытын

быһыытынан

бэлэмнэнэн испитэ кини тэтэрээттэриттэн көстөр.
«1941 сыл бэс ыйын 6 күнэ. Киэһэ-сарсыарда Пушкины ааҕабын.
Кини олус кэрэтик миэхэ киирэр уонна бука үчүгэйэ кинини
аахтарбын эрэ сүрдээх кэрэ саҥа санаалар уһукталлар уонна этиэхтыыныах санаалары биэрэр. Ол курдук дууһабын көтөҕөр. Син биир А.
В. Кольцов курдук миигин дьэгдьитэр.
Ханнык да улуу уу айана аан бастаан
Бэрт кыра тымыртан-сыдьаантан сиэтиллэр;
Эбэтэр эн үлэҥ син эмиэ барҕаран
Олоҕу тутуһар оргуйар күүстэнэр».
Чурапчы педучилищета олус баай библиотекалааҕа. Хас да
көлүөнэ училище студеннара киниттэн билии сомсубуппут. Ол иһигэр
поэттар С. Ф. Софронов, И. И. Чепалов эмиэ бааллара. Илья Чепалов
нуучча классиктарын Пушкины, Лермонтовы, Толстойу, Гоголы,
Некрасовы, Тургеневы о. д. а. аахпытын дневнига туоһулуур.
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Ити сыл кини маннык суруйбут эбит: «Мин хас да суруйууну
саҕалаан иһэбин уонна табыллыбатаҕына, санаам астымматаҕына,
уокка биэрэбин» диэн. «Сороҕор син балачча хара көлөһүнүм таах
хаалар. Абатыйабын. Оттон миэнэ экономическай өттүм куһаҕана
бэрт, онон суруйар идэм кыайан тахсыбат, тастыҥ санаа кэлэн иирдэн
кэбиһэр. Суруйарга эбэтэр тугу эмэни үлэлииргэ ол ылыммыт
суолгуттан атын ханнык да хос санаа суоҕа наада. Арыт мин олоҕу да
кытта сөбүлэспэппин».
Эдэр учуутал Чакырга учууталынан ананар. Ол эрээри үөрэҕэ
саҕаланар күнүгэр армияҕа ыҥырыллар бэбиэскэ тутар.
«1 сентября... Мин повесткаҕа илии баттаатым. Букатын саныыр
санаам үрэлиннэ. Сээкэйи толкуйдаан көр — олох тугу да өйүм
кыайбат буолан хаалла. Икки уруокка үөрэттим, онон арааһа үлэлээн
бүттүм быһыылаах.
Мин олохпор саныырым: доруобай буолуохха, үчүгэйдик
аһыахха-таҥныахха уонна миэхэ ханнык да кылаассабай өй-санаа,
мөккүөр диэн суох буолуохтаах этэ. Миэхэ оннук күүс, өй суох, олоххо
арбанар киһи буолан айыллыбатаҕым. Миэхэ кылаас охсуһуута,
критика, хатаан, политик, моралист буолуу наадата суох этэ. (Дьэ, ити
киниэхэ түһэрбит биир улахан буруйдара этэ!) Мин суруйар баҕам:
олох мин устабар уонна бар дьонум олоҕо өҥ-тот буоларыгар
көмөлөһөр иһин үлэлиэх, айсыах тустааҕым. Мин былааннаабытым: 1.
«Саҥа дьоннор» диэн биир кэпсээни. Онно көрдөрүөхтээх этим үс
сыллааҕы студенческай олох кэмиттэн, ситэ олоҕу билэ илик
киһиргэс, киэргэмсэх оҕолор кэнники үөрэнэн олоҕу билэр, туох иһин
үлэлиири билэр дьон буолуохтаахтарын. 2. «Айан» днэн роман. Бу
суруйууну

баһа-атаҕа

суох

уһуннук

үйэм

тухары

суруйарга

былааннаан өйдүүрүм. Мунньуммутум норуот олоҕун. Саха былыргы
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феодализмыттан

социализмҥа

бэйэм

үйэм

бүтүөр

диэри

суруллуохтаах этэ. 3. «Харах» диэн кэпсээн. Дьон олоҕун быһыытынмайгытын күлүү гыныы уонна да атын кыра кэпсээннэри суруйбутум.
Ону бу бүҥү күн сир үрдүттэн соттум, хаалла өйбөр туох ордубутунан.
Олоҕу билбэт, политиканы уһатан-кэҥэтэн өйдөөбөт киһи баайсар
суруйуулара диэммин. «Күн күлүгэр» диэн биир биллиилээх саха
уолун көмүскэһэр санаабын таайтаран суруйбут кэпсээммин эмиэ
суох гынным. «Кэргэттэр кэпсэтиилэрэ» диэни эмиэ суох оҥордум.
Уонна эмиэ хас да хоһоону уоттаатым. Дьэ, олохпор тосту
уларыйыылаах күн буолла...»
Ити кэмҥэ Чакырга биллиилээх суруйааччы Яковлев С. С.—
Эрилик

Эристиин

олороро.

Кини

улаханнык

ыалдьар

уонна

хараҕынан көрбөт буолбут кэмэ эбит. Литератураҕа таттарбыт эдэр
учуутал киниттэн букатын арахпат буолбут: уус-уран литература
туһунан кэпсэтэллэр эбит уонна эдэр учуутал Эрилик Эристииҥҥэ
хаһыат, сурунаал, кинигэ ааҕара.
«27 ноября. Ханнык эрэ былыт, ол да буоллар тымныы. Үөрэх
кэнниттэн Яковлев Семен Степ.— Эриликкэ сырыттым. Өр кэпсэттим.
Санаабар сөп түбэһэри сүбэлиир:
1. Ханнык теманы ыллыҥ да ол туһунан ааҕар, сэргиир буол диэн
этэр, элбэхтик толкуйдаа диир.
2. Норуот тойуктарын үчүгэйдик билэри наадалааҕынан ааҕар.
Урукку суруйууларын кэпсиир:
а) «Соһуччу үөрүү» — бу кини бастакы суруйааччы аатын ылбыт
айыыта эбит.
б) «Хачыгыры» — сакаас быһыытынан суруйбут. Олус толоос,
соччо үчүгэйэ суох буолуо диир. Итини, кырдьык, сөпкө билинэр. Мин
ааҕан баран эмиэ инньэ дии саныырым.
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в) «Маарыкчаан ыччаттара» — уһун кэмҥэ санаабыт, кыайан
суруйан биэрбэтэх. Онтон кэнники өй-санаа өттүнэн мөлтөөн баран,
хата, ол оннугар иллэҥ кэммэр түбэстэ диэн этэр.
Кулаковскайы тылын хайгыыр, ол гынан баран Кулаковскай
поэт дуу, норуот ырыатын хомуйан онон ырыаһыт дуу? диэн
боппуруос туруорар. (Ити сөптөөх...)
Норуот олоҥхоһуттарын туһунан элбэҕи кэпсиир.
—

«Сыгынык» — Хадаар, илбистээх тыллаах киһи этэ диир.

Ааттаах уус тыллаах киһи эбитэ үһү.
—
Ити

Говоров оҕонньору сирэр: нуучча тылын былыыра бэрт диир.
кырдьык:

«желтай-араҥас»,

«чернай-хара»

уонна

«улаан-

томуйах» сылгы дьүһүнэ.
Оҕонньор олоҥхотун аахтарыах буолла».
«9 декабря. Тымныы. Үөрэх кэнниттэн Семен Ст. сырыттым.
Кэмэ суох ону-маны кэпсиир. «Буура Дохсун» диэн олоҥхотун
аахтарда. Үчүгэй тыллаах-өстөөх суруйуу эбит. Киһини олус тардар,
хаһан да истэ илик минньигэс тыллар, этиилэр, дьүһүннээһиннэр
бааллар. Холобур, «ып-чып ыҥыыр», «айаннаан дьабыдыйда», «абардьабар саҥарда». Киһи өйүттэн сүппэт айыы. Киэһэ кыратык кинигэ
аахтым, эрдэ соҕус утуйдум. Суруйуу туһунан элбэҕи саныыбын... туһа
суох...»
Илья Чепаловы ити үөрэх дьылыгар хаста да сэриигэ ыытаары
ыҥыран

бэбиэскэ

биэрэ

сылдьыбыттар,

оройуоҥҥа

киллэрэн

военнай комиссияҕа көрбүттэр. 1942 сыл тохсунньу 1 күнүгэр кини
маннык суруйар: «Дьэ, мин бу саҥа дьылы хайдах олорон ааһабын. Бу
сыл дириҥ дьалхаана миигин хайдахтык бигээн ааһыахтарай? Эппиэт
биир ийэ дойду иһин фроҥҥа барыы, биитэр санаа эрэйэ лаппа
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биллибэт — эрэлэ суох олох даадараҥ биһигэ... Дьэ, сордоох кэмнэр...
Туох иһин төрөөн маннык эрэйдэнэр буолуомуй?..
«2 января. Сарсыарда нэһиилэ турдум. Бэрт үгүс оҕо суох...
Кылааһым тымныы... Үөрэх туолката суох ааһар. Үөрэх кэнниттэн
военнай перерегистрацияҕа барарбар повестка кэллэ. Эмиэ итэҕэлэ
суох суол. Санаам букатын ыараата, түҥнэһиннэ. Сээкэйи ааҕан
көрдүм да атыны саныы олорор буолабын... Муучу буолар күнүм,
кэмнэрим кэллилэр. Сөтөл киирэн, төбөм ыалдьан эбии самнары
баттыыр. Киэһэ медпуҥҥа Варялаахха сырыттым. Нюта, Варя
бааллар. Ити буолар быһыыттан атын кэпсэтии суох. Санаарҕаабыкка
дылылар. «Толоон» иһэ да чумпаарбыкка дылы. Эмиэ бу күһүҥҥү
сордоох кэмнэрим ыга куустулар. Туох да санаа, былаан таҥнаһынна...
Киэһэ

эрдэ

утуйдум.

Бөлүүн

түһээтэхпинэ

биир

билэр,

үчүгэйдик саныыр киһим (Н. Ст.) миэхэ арыгы иһэттэ. Туох битэй,
туох муодатай! Дьоллоох түүл буолуон сөп: Куһаҕан эккиннээх күн
ааста...»
Билиҥҥи көрбүөччү экстрасенстары соччо итэҕэйбэппин. Ол
гыпан баран...
«Райпартком секр. тов. Белолюбский.
Биһиги оскуолабыт учууталлара политическай өттүнэн киһи
итэҕэйиэ суох дьонун курдук быһыылаахтар... Ол курдук заведующай
Дорофеев Илья Николаевич школа иһинэн оборона фондугар
суруйуллубут куобах тириилэрин бэйэтэ туһанаары кистии сылдьан
баран бэрэбиэркэ булан таһаарбытын эрэ кэннэ, бэрт нэһиилэ булан
биэрдэ уонна билигин 500 солк. суумалаах заем облигациятын
сурутан баран биэрбэккэ сылдьар. «Саҥа суруппут облигациям
кэллэҕинэ баҕар биэриэм, баҕар биэриэм суоҕа» диир үһү. Оттон
иккис учитель Чепалов Илья Ильич бу ый 2 күнүгэр призывка
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ыҥырыллыбыт сураҕын истэн баран төһө эмэ дьон ортотугар —
«Мин сэриигэ букатын барыам суоҕа, сэриилэһиэхпин» баҕарбаппын,
сэриигэ барарбыттан аккаастаннахпына даҕаны төһө да буоллар үс
сыл хаайыыга олордуохтара»- диэн агитациялыы сылдьар, биитэр
атыттары көҕүтэлээри гынар быһыылаах»...» 2/1 42.
Эдэр поэт дууһата ол түүн ити донуоһу — кини үрдүгэр мустан
эрэр хара былыттар хойдубуттарын сэрэйбитэ буолуо дуо?
«22 января... Хоспор ыалдьыт үгүс: Егор Аф., Варя; Аф., Тамара
Сем., Евдокия Вас., Мих. Кап., Илья Ник., Вас. Петр., Мих. Петр., Инн. Дм.,
Дм. Ник., Вас. Вас...
Быйыл араас налог, түһээн наһаа үгүс, мин билэрбинэн 11 араас
баар. Олох былырыыҥҥыттан тосту уларыйда. Биэстээх оҕолуун
«военнай время» диэни билэллэр.
Оо! Төрөөбүт кыраайым, эн дьоллоноруҥ иһин төһөлөөх
баҕарарбын билиэҥ буолуо дуо? Ытыыбын эн сордоох дууһаларыҥ
көҕөрө өлөн иэгэҥнэһэ сылдьаахтыылларын көрдөхпүнэ! Муҥур
үйэҕэ эрэйи көрөн өлүөх кэриэтин айыллыбатах быдан ордук... Бүгүн
сэрии сэттэ ыйын туолла...
«25 января. ...Бүгүн бу ыйдаах хамнаспын ыллым. Букатын кыра
хаччы ордон кэлбит. Балтым эрэйдээххэ ыытыам диэбитим, баара эрэ
390

солкуобайтан

188

солк.

илиибэр

туттум.

Дьэ

туохпар

тиийиниэхпиний? Нэһиилэ тыыннаах эрэ буолар күн кэллэ...
«4 февраля. Төрөөбүт Сахам дойдута аһа-үөлэ суоҕа, сордоох
кырыыстаах сут маннык кэмҥэ мииммитэ санаабын олус санньытар.
Туох

үрдүк

күүстээх

буоламмын

мин

кинилэр

олохторугар

көмөлөһүөмүй? Кураанах санаа эрэ. Ити туохха наадалааҕый? Оттон
итинтэн атын күүс суох...
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«5 марта. ...Оскуола остуорастара астара суох буолан иэдэйдилэр.
Киэһэ тирии куйахатын сиэтилэр. Ынырык олох — сордоох дууһалар.
«10 марта. Киэһэ сытан эрэн «Саҥа дьоннор» диэн кэпсээммэр
хас да саҥа главалары эбэр толкуй киирдэ...
«12 марта. Армияҕа бардахпына хаарыаннаах бэйэлээх күндү,
истиҥ табаарыстарым, таптыыр, сайдар кинигэлэрим, үөрэр-күлэр
үтүө хотугу кыраайым хаалыах бэйэтэ буоллаҕа! Түлэй түүн ыга
кууһан, хам хаайан, онно эбии санаа кутурҕана баттаан, куһаҕан курусири да буолла... «
«18 марта. Армияҕа барар повестка кэллэ...»
Ол

гынан

баран

Илья

Ильич

Чурапчыга

киирэн,

мобилизационнай лиис эрэ ылбыт, армияҕа эмиэ барбатах.
«19 марта. Торбос үөрүүтүн үөрдүм. Миэхэ дойдубар, хоту күндү
кыраайым сылдьа түһэрбэр чааһынан да наада... Ол эрээри
кырыыстаах повестка син уһаппата буолуо...
«20 марта... Айаҥҥа соҕотохпун, таптыыр сирдэрбэр олорон
табахтыыбын. Ол киһи санаатын чэпчэтэр. Оо, «Ыыстаах» алаас хоту
өттүгэр киирэн баран үөрүү бөҕөнү үөрдүм даҕаны ээ! Үчүгэй да
сирдэр, тыалар! «Толоон» халдьаайытын үрдүгэр кэлэн баран
тохтоон, үөһэ тыынным, бадаҕа, санаам олус чэпчээтэ. 6 чааска
кэллим».
Сэрии саҕана армияҕа барар дьон араас буолаллара. Ону мин
кыра сылдьан илэ харахпынан көрүтэлээбитим.
Сэрии

маҥнайгы күһүнүгэр убайым Иван Спиридонович

Яковлев армияҕа барбыта. «Чараҥтан» кинини мин аҕам уонна Павел
Гаврильевич Яковлев атаарбыттара. Убайым хорсун санаалаах
быһыылааҕа,

бэрики

куттаммыт-хомойбут

быһыыта

суоҕа,

убайдарын иннигэр рюкзак курдук суумкатын кэтэн баран, тилэҕин
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тилэҕэр охсунан, чиккэс гынан армияҕа хайдах хамсаныахтааҕын
көрдөрөрүн өйдүүбүн.
1943 сыллааҕы сайын аны аҕабын армияҕа атаара Чурапчыга
киирсибитим. Аҕам эрэйдээх олус санааргыыр этэ. Сааһыгар кими да
утары көрөн этиспэтэх киһи, ол ыраах хаһан да сылдьыбатах сиригэр
өлөрсө барарыттан олус диэн куттанар быһыылааҕа. Военнай
комиссия соцкультура дьиэтигэр дьону көрөрө. Мин аҕам туох
дэтэрин таһырдьа күүппүтүм. Онно үөрэн тахсыбытыан! Уоһа
ыпсыбат буола ыттайаахтаабыт этэ. Аччыктаан- хоргуйан аҕыс
уҥуоҕа

ааҕыллар

буола

көтөхтөрбүт

киһиэхэ

үрүҥ

билиэт

биэрбиттэр... Мин Илья Ильич оччотооҕу үөрүүтүн толору өйдүүбүн.
Педучилищеҕа үөрэнэ киирдэҕим утаата, күһүн, Чурапчыттан
армияҕа

барар

дьону

көрө

киирбиппит.

Киһи

бөҕө

оскуола

аннынааҕы хотоолго мустубут: барааччылар, атаарааччылар. Ол онно
куула дьиэлэртэн биир киһи тэлэкэччийэн киирдэ. Кэллэ да военком
Шевченко диэн лейтенант турарын түөскэ анньан саайда.
—

Жидовская морда! Миигин соруйан армияҕа ыыттыҥ! — диэн

баран маатыралаан субурутта. Военком кыра, дьоҕус киһи, тэмтэрис
гынна, ыстанан тиийэн аттыгар турар милиция куонньуга уол
бэстилиэтин кобуратыттан сулбу тардан ылла, сомуогун туруорда,
санньыччы соҕус тутан саҥата суох турда. Дьон куттанан үрэл гынна,
биһиги хаһан эрэ бэстилиэт эстэр, киһи өлөн түһэр диэн ыксаатыбыт.
Холуочук киһини икки киһи икки илиититтэн ыллылар. Киһилэрэ
түөһүн арынар, лейтенаҥҥа кэлээри дьулуһар.
—

Стреляй, жид! Өлөр! Өлөрүөҥ суоҕа да көрсүөхпүт! Гора с горой

не сходится, человек с человеком сходится! — мин иһиттэхпинэ
нууччалыы билэрэ сүрдээх.
Милиция начальнига киһини буойа сатаата:
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—

Таһааран олордон кэбиһиэм! Тохтоо!

—

Олорт олордуоҥ буоллар! Олорго ыыттыгыт да син биир өлүөм

суоҕа, эргиллиэм! Кэллэрбин эрэ сэрэниҥ! — киһи сааныы бөҕө. Ону
дьоно тула түһэн намыратан ханна эрэ илпиттэрэ.
«25 марта. Семен Степ-ка күнү быһа олордум, кэпсэттим. Кинигэ
да, хаһыат да аахтым. Оҕонньор «Туоралдьын толооно» диэн
поэматын аахтым. Үчүгэй этиилэр да тыллар да бааллар. Сюжета
бэрдэ суох. Кинини кытта мин адьас истиҥник билистим. Кини миэхэ
хаһан да көстө илик бөдөҥ холобур. Киһи ытыктыыр киһитэ... Онтон
киэһэ кинигэ аахтым. Хоһоон суруйдум.
«27 марта. ...Чакырга ас суоҕа киһи хараҕар олус быраҕыллар
буолла. Олох ыар, эрэйдээх. Оннооҕор күлэ- оонньуу сылдьар киһини
көрбөппүн. Киэһэ кыратык кэпсээн салҕаатым — суруйдум. Ол эрээри
син биир уоттуом. Оннооҕор «Саҥа дьоннорбун» уоттаабытым. Аны
санаатахха син санаабын биэрэ түспүтүм, ол эрэйим хааллаҕа. Муода
да киһибин тоҕо суруйан эрэйдэнэбин миигин ити курдук туох
таҥарата дуу суруй диэн имнэнэр... Таҥара суруй диир, «абааһы»
суруйума диир... Хайата кыайар...
«3 апреля. Балтым суругун туттум, убайым Дмитрий Ильич
бааһырбыт үһү. Сордоох сэрии! Санаам олус харааһынна...
«4 апреля. ...Алаҕар нэһилиэгэр 40-ча киһи өлбүт үһү. Ол
причинэтэ

чуолкайа

биллибэт:

сорох

хоргуйан

диир,

сорох

эпидемияттан диир. 80-ча киһи ыарытар үһү.
Семен

Степановичка

сырыттым.

Сүрдээх

өр

ону-маны

кэпсэттим. «Чолбон» журнал 1928 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 уларыстым,
киэһэни быһа аахтым. Олус кэрэ солуннар...
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«10 апреля. Быраатым Егор Ильич бааһырбыт 8.III күнүгэр. Эмиэ
хат фроҥҥа киирэр үһү. Ынырык... Кини туһугар, өлөр өлүү тумуннар
ханнык этэ. Таптыыр быраатым уһун сордооххо кырыыстаах кэмнэр...
«26 апреля. Семен Степановичка кинигэ аахтым. Былыргыны
сэһэргэстим. Киэһэлик кинигэ аахтым. «Аачыкпын» эмиэ хат суруйан
эрэбин. Суруйуу, тыл, санаа киһи настроениетын батыһар, олус санаа
түһүүлээх

гына

саҕалаатым.

Биир

«Дарбыай»

диэн

кэпсээни

суруйарга санаа киирдэ... Ити туһунан впечатление мунньуллан эрэр.
«15

мая.

Семен

Степановичка

кинигэ

аахтым.

Сээкэйи

бэсиэдэлэстибит... Бу истибит улуу махталбын Семен Степ-ка
суруйабын. Кини миигин истиҥник сыаналаан кэпсииригэр мин
муҥура суох үөрэбин уонна хаһан да киниэхэ эрэллээҕинэн буолуом.
Киниэхэ көмөлөһүүм — мин истиҥ соругум уонна дууһабыттан
баҕам»...
Олох диэн уодаһыннааҕын билбэт эдэр учуутал хаайыллыан
сэттэ хонук иннинэ инньэ диэн суруйаахтаабыт. Ыам ыйын 17, 18
күннэригэр Эрилик Эристииҥҥэ кинигэ бэстилиэнэйин аахпыт.
«Ыһыы буолан Чакырга 3 киһи көмүллүбэккэ сыталлар ииҥҥэ! Оо,
олох уһун сордоохторго ынырыктык да сыһыаннаһаҕын. Сордоох
дууһалары атаарыах да баар этэ» диэн суруйбут. Тиһэх күн суруга
маннык:
«21 мая. 1. Тумнары буруо. Ынырыктаах кураан саас. Ол эрээри
ньургуһун быйыл олус хойуутук тахсыбыт. Тиит биллэр гына көҕөрөн
эрэр. Ыһыы «Молотовка» билигин да ыраах. 2. IV кылааска саха
тылыгар диктант. 3 оҕо плохо, 5 оҕо поср., 4 — хорошо, 2— отлично.
Кинилэр үчүгэй буолуохтарыгар, олоҕу, араас муудараһы билэр
буолалларыгар баҕарабын! 3. «Кыым» 17 № аахтым. К. А.— нуучча
кимээһинэ киһини үөрдэр» 4. Биир таас чыркымайын өлөрдүм. 5.
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Киэһэ Саввин Мих. Вас., сууттанарыгар туоһунан ыйытылынным. 1
сыл кыһалаҥҥа түбэстэ. Айылҕа ийэ киэркэйэн эрэр. Араас чыычаах
бииһэ барыта кэллэ. Күөл мууһа билигин да баар. Хаас кэлэн эрэр».
1942 сыллаахха ыам ыйын 22 күнүгэр сарсыарда 7 чааска
Чепалов И. И. хаайыллыбыт. «Чепалов И. И. занимается сочинением
контрреволюционных записей в дневнике, восхваляет буржуазного
националиста

Ойунского,

считая

его

произведения

«революционными», выражает свое нежелание служить в Красной
Армии» диэн буруйдаан РСФСР УК 58-10 ыстатыйатын 2 чааһынан
сууттаан 10 сыл хаайыыга 5 сыл быраабын быһарга уурбуттара. Илья
Ильич срогун толору олорон тахсыбытын кэннэ, 1958 сыллаахха
реабилитациялаабыттара.
Мин суут бириигэбэрин кэтэх өттүтэр туох хаалбытын дьоҥҥо
кырдьыгынан, туох баарынан тириэрдээри эдэр поэт ис дууһатын
суруйбут

дневниктэрин

тэтэрээттэриттэн

быһыта

тардыыны

аҕаллым. Дьон аахтыннар, биллиннэр хайдахтаах дьоннору система
суох гынаттаабытын!
Мин
хаайыыттан

сайылыгым,

оҕо

тахсыбытын

сааһым

кэннэ

поэтын

көрсүбүтүм.

1951
А.

сыллаахха

Солженицын

бэлиэтээн ойуулаабыт саҥаран-иҥэрэн биэрбэт бытаан, сэрэх,
интеллектуальнай өттүнэн тугунан да интэриэһиргээбэт уонна онон
уон сыл кэмнэммит срогун «от звонка до звонка» олорон тыыннаах
ордон тахсыбыт хаайыылаахха кубулуйбут этэ. Ону-маны суруйа,
өйдүү сатыыр эдэр поэттан туох да хаалбатах. Илья Чепаловы бэккэ
билэр, кинини кытары бииргэ Чурапчы күөлүгэр бултуур поэт
Алексей Бродников тугунан даҕаны интэриэһиргээбэт, дьонтон тэйэн
туспа сылдьар буолбут диэн бэккиһээн миэхэ кэпсээбиттээх. Оттон
мин

киниттэн

кимнээх
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хаайыллыбытын ыйыталаһан көрбүппэр, оннооҕор онуоха адьас
кыһаммата миигин сөхтөрбүтэ. Бэл, кинини уон сылга аад олоҕор
олоппут дьоҥҥо кыһаммат гына ээл-дээл буолбут этэ. Киһи хайаатар
да Монте-Кристо буолуохтаах, донуостаан хаайтарбыт дьоннорун
ситиһэ сатыахтаах дэниллибэт. Ол эрээри эйигин олоххун алдьаппыт,
киһи аатыттан аһарбыт дьону сэҥээрбэт буолуу — хайдах даҕаны
киһи

бэйэтин

көмүскэнэр

гына

айылҕаттан

айыллыбыт

айылгытыгар утарарга дылы. Сталинынан олохтоммут кими да чыып
дэппэт, атыннык толкуйдаппат режим пенитенциарнай системата бу
түбэлтэҕэ чахчы сыалын ситиспит дииргэ эрэ тиийиллэр.
БИҺИГИ ТУОХТАН КУТТАНАРБЫТЫЙ?
Дууһа ыллыыр, ис искиттэн үөрэр-көтөр Аан Чэлбэр Айылҕа
барахсан улуу сокуона — таптал иэйиитэ — аан маҥнай кууһар эдэр
сааска, ама, ким ырыа-хоһоон суруйбатаҕай? Суугунуу хамсыыр хатыҥ
чараҥар

саас

аайы

ыллыыр

чыычаахтарын

курдук

Чурапчы

педучилищета эмиэ мэлдьитин сааскы таптал ырыатын уйатынан
буолара. Сут-сэрии хаарыйбыт ыччаттара биһиги даҕаны хоһоон
суруйарбыт.

Педучилищеҕа

учууталбыт

Наталья

Михайловна

Макарова салалтатынан литературнай куруһуок үлэлиирэ уонна
литературнай сурунаал таһаарарбыт. Мин онно редактор этим.
Куруһуокпутугар Попов Миша, Щадрин Алеша, Протопопов Степа о. д.
а. хоһоон суруйалларын өйдүүбүн.
Ол гынан баран, Чурапчы педучилищетыгар биһиги иннибитинэ
эмиэ поэзиянан интэриэһиргээн суруйа сатаабыт, литературнай
куруһуок тэрийбит, сурунаал таһаарбыт учууталлар, оҕолор хаайыыга
барбыт дьылҕалара Дамокл өлүүлээх кылыһа буолан биһиги
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үрдүбүтүгэр ыйанан турара — кинилэр тугу суруйан, туохтан
хаайыыга барбыттарын билбэт этибит уонна онтон олус диэн
куттанарбыт.
Онуоха эбии педучилищены бүтэрээри сылдьар биир бастыҥ
үөрэнээччитэ Владимиров Миша эрэйдээх хаайыллан, мин хараҕым
ортотугар кини ийэтэ ытааһына- соҥооһуна миигин улаханнык
салытыннарара. Миша эмиэ политическай дьыалаҕа баран хаайыыга
өлбүтэ.
Педучилищеҕа биһиги кыракый үһүс курспутугар (21 эрэ
этибит)

икки

киһи

органнарга

осведомителинэн

үлэлиирэ

(биирдэстэрэ — миигин кытары биир паартаҕа олорор уолум сибис
гынан эппиттээх: «Миигиттэн ураты өссө биир ким эрэ баар» диэн)
ыллыыр-туойар санааны ыга баттыыллара. Ол иһин даҕаны буолуо,
биһиги

литературнай

куруһуокпут

биллэр-көстөр

поэттары

биэрбэтэҕэ, ол оннугар ким даҕаны хаайыыга киирбэтэҕэ.
Биһигини куттаабыт, этэр-тыынар сааска тыын быһаҕаһынан
тыыннарбыт 863 №-дээх дьыала эмиэ киһи кэлэйиэн курдук солуута
суох судургу, кыра: Бурцев Афанасий Иванович, Соловьев Василий
Сергеевич,

Кузьмин

Василий

Григорьевич

РСФСР

УК

58-10

ыстатыйатын 1 чааһынан түбэспит буруйдара диэн — икки хоһоон.
Ону уларыппакка аҕалабын.
САЙЫН БАРАНЫЫТА
Кө-ө-өр!
Көбдөхтөөх көхсүбэр
Көрдөөх-нарбын
Көтөллөнөн сылдьаммын
Көлөөскө саҕа
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Көмүс күөгү күөмэйбинэн
Көрүлээбит бэйэккэм этэ,
Аллаах атым
Атаҕа солуоргун буоллаҕай,
Алтан чуораан курдук
Айахпынап айаара олоруум эрэ,
Атастарыам!
Дьэ-ээ!
Улаҕата биллибэт
Улуу дойдум урсунун,
Уоннаах харчы саҕа
Уу харахпынан
Одуулаан турбутум,
Сир ийэ дойдум
Сиэдэрэй солко сибэккитэ
Сибиэтэ уларыйан
Сир ийэ дойдум
Сэбэрэтэ алдьанан
Сигилитэ холлон барбыт эбит.
Оттон аан ийэ дойдум
Оотоҕой көмүс хочото
Оһуор солко ньуура
Уларыйбыт эбит.
Кө-ө-өр!
Эр дьаалы ньии
Тоҕо сүрдээҕэй диэммин
Эттээх ат кутуругун
Эрбии быһа баттаабыт курдук
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Эргэнэ хара тыа диэки
Эргиллэн көрбүтүм,
Кэрэ тииҥим
Кэтэҕин түүтүн
Кэккэлэччи туппут курдук
Кэтэх хара тыам
Солко нуолур балаакката
Сууйуллан барбыт эбит.
Эр дьаалы ньии!
Тоҕо сүрдээҕэй,
Туохха маннык буолбут бэйэтэй диэммин
Чопчу саҕа баспынан
Толкуйдаан санаан көрбүтүм —
Ньиргиэр этиҥ тэлэһийэн,
Дорҕоон этиҥ чугуйан,
Саадыл чаҕылҕан саһан,
Уһук куйаас удьуйан,
Тилэх куйаас тэйэн,
Көрдөөх-нардаах
Күөх сайыммыт
Көтөр күнэ күһэйбит дии,
Көмүс алтан доҕотторуом?
Кө-ө-өр!
Үөн-көйүүр иһийбит,
От-мас иччитэ саспыт.
Кынаттаах кырдьаҕаһа
Кытай омук кыраныыссата
«Кырай саар» куорат
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Кыраайын булар күнэ буолбут.
Табыталлаах талыыта
Тайҕатын быыһыгар тарҕанар,
Бүлгүннээх бөҕөтө
Бүлүүтүн сирин булар,
Хотоҕойдоох хоһууна
Хоротун сирин булбут.
Эриэн табыталлаах
Итии муора диэки эргиллибит,
Чоноҕоркоон бастаах
Тоҥмот ириэнэх буордаах,
Итии байҕал эккиннээх,
Лоһум көмүс туорахтаах,
Луук доҕуобай мастаах,
Тоҕус сүүс көстөөх
Чуорунай муораны
Дуур омук сирин,
Аҕыс сүүс көстөөх
Арассыыйа анараа өттүн
Булар күнэ буолбут.
Кө-ө-өр!
Ураа муостаахпыт
Уллуҥаҕынан барбыта уурайбыт,
Атырдьах атахтаахпыт
Атаҕынан барбыта ааспыт.
Көҥүл босхо сылдьыбыппыт
Күрүөҕэ хаайыллан,
Хаҥыл босхо сылдьыбыппыт
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Хаһааҕа хаайыллан,
Кый мырах барбыппыт
Кыбыыга тутуллар күнэ буолла...
Эр дьаалы ньии,
Тоҕо сүрдээҕэй,
Туохха маннык буолан барбыт бэйэккэтэй?
Сурук үөрэхтээҕэ
Чуочуната бачча диэн
Холобурун билэн,
Суотугар тардан,
Суругар киллэрбэтэх
Сардаҥаран көстөр
Сарыысса маҥан халлаан диэки
Көрон чолойон турбутум,
Арҕаа халлаан
Алын аркыабатынан
Кыһыл былытым быган,
Кыыдаан тыалым тыалыран,
Кыраһа хаар кыыдамнаан,
Арбаҕас таҥастаах.
Аһа-таҥаһа суох
Уҥуоҕун баһа халбаһыйар,
Этиҥ сааһа аһыллар
Кыһалҕалаах күннэрбит
Үүнүтэлээн эрэллэр.
ЫрыаМиитээ
Бу хоһоону Пермяков Дмитрий Максимовнч диэн Мугудай
нэһилиэгин киһититтэн Бурцев А. И. суруйбутун «Саас саҥата» диэн
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Чурапчы педучилищетын литературнай куруһуогун сурунаалын 1 №гэр 1937 с. таһаарбыттар.
НКВД начальнига Раат саха уус-уран литературатын хантан
билиэҕэй, ону ырытар үөрэҕэ суоҕа. Маннык түбэлтэлэргэ куруутун
да буоларын курдук киниэхэ олохтоох саха киһитэ көмөлөспүтэ:
хайдах бу хоһооҥҥо криминал буларга, хайдах политическай
өҥнүүргэ, хайдах буруйдуурга.
Суруйааччы айымньытыгар баайсыы букатын кэнникигэ —
режим эстиэр диэри баара. Мин бэйэм эппинэн-хааммынан ону
билбэхтээбит киһибин. Ол иһин баайсыы классическай холобурун
быһыытынан ити хоһоону хайдах антисоветскай оҥорбуттарын
аҕалабын: кини баайсыы хайдах үөскүүрүн дьоҥҥо көрдөрдүн.
«Н. С. Андросов, преподаватель ЧПУ Рай НКВД т. Рат
...недавно в ЧПУ была раскрыта попытка б. преподавателя А. И.
Бурцева протащить в издаваемом лит. кружком рукоп. журнале
«Говор

весны»

контр.

националистические

стихотворения

В.

Соловьева под видом фольклорного материала.
После этого я на днях получил для просмотра первый номер
этого журнада, датированного 27 ноября 1937 года.
Просматривая журнал я сразу остановился на песне «Сайын
бараныыта», помещенной опять-таки как фольклор, т. е. как народное
творчество и подписанной неким «Ырыа Миитээ» («Певец Митя»)...
По своему содержанию песня явно контрреволюдионная:
1. По художественности, образности эта песня абсолютно не имеет
ценности и сразу бросается в глаза, что она помещена только для
вида как фольклор, а в сущности является произведением самого
автора.

Народное

творчество

всегда

бывает

ярким,

сочным,

образным, а этого здесь нет.
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2. Изменение времен года, в особенности, наступление зимы было
страшным бичом, тяжелым явлением только в старое время для
бедноты и батрачества. Сейчас если мы скажем что тоже так, то это
будет самой оголтелой клевотой на власть, на трудящихся. Рост
благосостояния трудящихся масс нашей страны давно служит им
гарантией от морозов, голоданий и т. д.
Если этим хотели показать, что так было раньше почему нет
примечаний редакции и автора? Примечаний нет, а отсюда логически
выходит тот вывод, что такая неприглядная жизнь трудящихся
существует и сейчас т. е. при Советской власти.
3. Я сам будучи якутом и довольно хорошо зная устное народное
творчество почти не встречал такое выражение как «красная туча», а
всегда слышал «черная», «пегая», «рябая» туча. Из этого и вообще из
всего

содержання

песни

я

эту

песню

рассматриваю

как

аллегорическую т. е. иносказательную.
Если рассмотреть песню с этой стороны, то выходит, что ушла
хорошая, сытая жизнь (в данном случае символом ее служит лето) а
наступает плохая, гибельная пора, навеянная красной тучей т. е.
Советской властью...
Далее в песне говорится, что перестали греметь громы и
сверкать молнии. Как известно гром и молния — символ революции
(для примера возьмите «Буревестник» Горького). Это выходит, что у
нас или революция затихла, пошла на убыль или еще какая-то другая
движущая сила замолкла. Можно всяко сказать. Можно сказать, что
здесь подразумеваются побитые предатели нашей родины —
троцкисты — бухаринцы и их последыши, которые якобы были
фундаментом той хорошей поры о котором говорит автор.
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4. ...если песню рассмотреть как аллегорию, под птицами можно
понимать

белую

эмиграцию,

уходящую

в

укромные

уголки

капиталистических стран.
В песне говорится о том, что с наступлением холода рогатый
скот и не рогатый скот, все живое, что было на свободе, на воле
замерли в изгородях... но здесь можно понимать совершенно другое, а
именно арест всех троцкистов и лиц, связанных с ними...
Бурцев

систематически

использовал

этот

журнал

для

протаскивания своей чуждой и враждебной идеологии и истории с
«фольклором» Соловьева не является случайным фактом.
Кроме того, весь журнал представляет сплошную лирику,
воспевающую любовь, природу без всякой связи с реальной
действительностью, соцстроительством и т д. Как известно, голая
лирика, воспевающая любовь, природу без связи с жизнью является
методом буржуазии отвлечь трудящихся от классовой борьбы,
простым созерцанием природы».
Итиннэ В. Соловьев Кузьмин В. Г.-тан суруйбут хоһооно эбилик
буолан

1938

сыллаахха

сайын

Дорофеевтаах

маннык

түмүк

оҥорбуттар: «В Чурапчинском районе, где работали обвиняемые
органами

НКВД

контрреволюционная

ЯАССР

вскрыта

широкоразветвленная

националистическая

организация,

руководимая арестованным Субурусским, обвиняемые по данному
делу были в тесной связи с Субурусским, что контрреволюционная
работа этих обвиняемых проводилась в Чурапчинском педучилище
тем

же

методом,

которым

руководствовалась

вскрытая

контрреволюционная националистическая организация».
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1938 сыллаахха балаҕан ыйын 20 күнүгэр сууттаан Бурцев А. И.
уонна Соловьев В. С. 5 сыл хаайыыга 3 сыл бырааптарын быһарга,
Кузьмин В. Г. 4 сыл хаайыыга, 3 сыл быраабын быһарга уурбуттар.
Ол эрээри РСФСР Верховнай Суутун Уголовнай дьыалаҕа
коллегиятын 1939 сыллаах ыам ыйын 9 күнүнээҕи быһаарыытынан
буруйдара суох диэн босхоломмуттара. Бурцев, Соловьев, Кузьмин
поэзияны, уус-уран литератураны таптыылларын иһин сылтан ордук
хаайыыга сытан тахсыбыттара, бэрт өр кэмҥэ суруйар дьоҕурдара
сүппүтэ. Ону кытта кинилэргэ эрэ буолбакка, кэлэр көлүөнэ дьонугар,
биһиэхэ, эмиэ сүрэхпитигэр куттал олохсуйбута — режим сыалын
сиппитэ.
ӨЙҮ ОҔУУРДААҺЫН
Биһиги көлүөнэ таҥара итэҕэлин билбэт гына иитиллибитэ.
Кинини Лениҥҥэ, Сталиҥҥа итэҕэл солбуйбута. Дьигинэн ыллахха,
марксизм-ленинизм ханнык даҕаны наука буолбатах, аныгы итэҕэл,
религия этэ.
Оскуолаҕа киирэ иликпинэ, Быйакыйга олорор кэммитигэр,
Василий Чепалов диэн оҕоҕо олус сыстаҕас күтүөттээх этибит. Кини
кыра оҕолору, биһигини, кытары оонньоон тахсара. Олортон биир
оонньуубут мас тардыһыыта буолара. Дьиэбитигэр истиэнэҕэ Ленин,
Сталин мэтириэттэрэ ыйанан тураллара. Биһиги уһун ыскамыайканы
түҥнэрэн,

тэбинэр

оҥостон,

быа

тардыһаары

курбутун

бэлэмнэннэрбит эрэ, ол күтүөппүт үөрэппитинэн, Ленин, Сталин
мэтириэтин диэки хайыһан, кинилэртэн күүс көрдөһөрбүт.
—

Һок, Элиэлльин миэхэ күүс биэрдэ! — диэт, күтүөт быаны

ньылбы тардан ылара. Биитэр:
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—

Оо, бу сырыыга Ыстаалын эйиэхэ күүһү биэрдэ! — диэт,

кыайтарбыта буолара.
Дьэ, ол аайы истиэнэҕэ ыйанан турар мэтириэттэртэн чохчоһочохчоһо күүс көрдөһөн биэрээхтиирбит. Сороҕор күүһү үгүстүк
күтүөккэ биэрдэхтэринэ, кыыһыран мэтириэккэ мастанан, кэнники
санаатахха, кутталлаах политическай акциялары оҥоро сыһарбыт.
(Сирдьит

мэтириэтин

хайа

таттахха

террор

диэн

25

сылы

биэрэллэрэ). Биһиги оннук айдаардахпытына истэ сытар эһэбит
оҕонньор:
—

Бу киһи даҕаны, атын оонньуу баранан,— диэн оргууй аҕай

кыһыл партизан күтүөтүн сэмэлиирэ.
Онтон оскуолаҕа — октябренок: кып-кыһыл,

олус

улахан таҥас сулуһу түөскэ тиктии. Онтон пионер — «За дело
Ленина-Сталина будьте готовы!» «Всегда готовы!» Салют. Комсомол
андаҕара...— өйү-санааны идеологическай обработка...
Ити барыта дойду үрдүнэн барытыгар, биир эрэ көлүөнэ устата
барбатаҕа.
«Поймаем на улице любого и докажем, что он враг» — МГБ
следователлэрэ үгүстүк туттар тыллара. Мин бастаан кинилэри
итэҕэйбэт этим, испэр киһиргииллэр дии саныырым. Киэбирэр бөҕө
дьон этилэр. Ол эрээри оргаттар дьоннорун ити этиилэрэ ханнык
даҕаны куттааһын буолбатах эбит. Тоҕо диэтэххэ, киһи аайы ким да
буоллар коммунистическай режимҥэ сөп түбэспэт итэҕэс айылҕаттан
баар. Ол — кини өйө-санаата. Киһиэхэ айылҕаттан айыллыбыт өйтөнсанааттан ордук көҥүлгэ талаһар туох да суох. Кини билиэн-көрүөн
баҕата киһиттэн тутулуга суох, киниэхэ бэриммэт. Инньэ гынан өйүсанааны

хонтуруоллуурга,

биир

ыллыгынан

—

марксистскай-

ленинскэй теория быһыытынан ыытарга режим анаан олохтообут
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анал органнарын хааччаҕын сотору- сотору күрүөһүлээн тахсан,
коммунистар

олохтообут

сокуоннарын

кэһэрэ.

Ол

иһин

коммунистическай режим киһи киһилии, киһини киһи оҥорор биир
саамай сүрүн хаачыстыбатын бэйэтин илиитигэр ылар сыалтан,
кытаанах сокуону олохтообута. 1920 сыллаахтан 1960 сыллаахха
диэри 34 сыл олохсуйбут РСФСР УК 58 ыстатыйата, наар онно
ананара.
58-1— ийэ дойдуну таҥнарыы (измена — былыр боярдар
саҕаттан былааһы утары барбыт ким да буоллар «Измена!» диэн
хаһыытыыллара уонна харса суох дьакыйаллара).
58-2— сэбилэниилээх өрө туруу,
58-3— өстөөх атын дойдуларын кытта сибээстэһии,
58-4— буржуазнай агеннарга көмөлөһүү,
58-5— бассыыбай докумуоннары оҥостуу,
58-6— үспүйүөннээһин,
58-7— буортулааһын (вредительство),
58-8— террор,
58-9— диверсия,
58-10— антисоветскай агитация,
58-11— группалаһыы,
58-12— тыллаабатах иһин,
58-13— урукку ыраахтааҕы саҕанааҕы революцияны утары
барбыт дьоннор,
58-14— саботаж
Ити ыстатыйалары туттуу соччо иэччэҕэ суоҕа — ол үөһээҥи
партийнай номенклатура политикатыттан тутулуктааҕа. Билигин
ааҕан көрдөхтөрүнэ, ити контрреволюционнай ыстатыйаларынан 3,8
мөл киһи хаайыллыбыт, онтон 800 тыһ. киһи ытыллыбыт. Саха
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сиригэр билигин реабилитацияламмыт киһи ахсаана 2984 киһиэхэ
тиийдэ.
58 ыстатыйа бары пууннарыттан ордук чаастатык туттуллубут
пуун 10— антисоветскай агитация буолар. 58-10 ыстатыйа диэн
тугуй?
Ити

коммунистическай

режим

общество

өйүн-санаатын

тотальнай хонтуруоллуурга холонон көрүүтэ этэ.
Советскай

дьон

марксистскай-ленинскэй

теория

эрэ

быһыытынан толкуйдууллара көҥүллэнэрэ. Киһи тугу саныырын
билэр аппарат айылла илигинэн, ким тугунан тыынарын, иһигэр туох
диэн санаалааҕын ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ аппаратын көмөтүнэн
билэн, туора санаалаахтары эрдэттэн ылҕаан иһэллэрэ.
Архивка үлэлээбит дьыалаларбын анализтаан көрдөххө, саамай
үгүстүк дьон саҥалара, кэпсэтиилэрэ буруй буолар эбит. Киһи хайдах
кэпсэппэт буолуой дьону кытта? Оттон кэпсэтии аайы киһи барыта
тугу

этиэхтээҕин-саҥарыахтааҕын

мэлдьитин

хонтуруолланар

буолбатах. Онуоха эбии кыыһырсыаххын, мөккүһүөххүн сөп, сороҕор
Илья Чепалов дневнигэр суруйбутун курдук «дьону кыһытаары үксүн
мээнэ саҥаран өлө сыһан баран, кэнники кэмсинэр биир сүҥкэн
куһаҕан ыарыы» киһи аайы баар буоларын эмиэ умнуохха сатаммат.
Ити ордук оччотооҕу биһиэхэ, ону-маны мэлдьи өйдүү сатыыр,
үксүгэр математиктар «доказательство от противного» дииллэринии,
төттөрүтүн этэн, онон кырдьыктааҕы була сатыыр студент аймахха
сыһыаннаах

этэ.

Хаайыыга

түбэспит

сэлэһэр

адьынаттаах

оҕонньоттор эрэйдээхтэр тылларыттан хаптараллар эбит. Урут
ыраахтааҕы

саҕана

олорбут

олохторун,

түүллэрин-биттэрин,

күннээҕи быһыыны-майгыны хайдах кэпсэппэккэ наар «кэл-бар»
диэн эрэ биитэр «барыта үчүгэй» диэнинэн сылдьыахха сөбүй? Ол
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оҕонньоттор өссө даҕаны уруккуну умна илик уонна сэһэргэһэллэрин
олус сөбүлүүр көлүөнэ дьоно этилэр. (Кэнники, кырдьык, атын дьон
боруодалара үөскээбитэ: «Мнение үллэстэн тахсаллар, ол сатаммат,—
диирэ миигин кытары учууталлыы сырыттахпына дьукаах олоро
сылдьыбыт райкомол секретара, оччотооҕу идеологическай ыйыы
үлэһитэ).
— Икки киһи кэпсэтэр буоллаҕына, биирдэстэрэ иккистэригэр
информация биэрэр, быһата, агитациялыыр: бэйэтин санаатын
тириэрдэр,

бэйэтин

диэки

охторор,—

диэн

быһаарара

МГБ

следователэ Березовскай.— Оттон төһөнөн истээччи үгүс даҕаны,
оччонон агитация бэлиэтэ ордук чуолкай.
Дьону кытары кэпсэтэр онон кутталлаах буолан тахсара.
Поэт учуутал дневник оҥостуммута кинини уон сылга хаайыыга
түбэһиннэрбита: эдэр киһи сүрэҕин кистэлэҥин суруйуута (ааҕан
көрдөххө

киһи

обществотыттан

кинини

оччо

уһуннук

изоляциялыахха сөптөөх буруй суох эбээт! Биһиги бары даҕаны
саныыр санаабыт) сатаммат эбит: сэрииттэн куттаныа суохтаах,
таптыыр поэттарын ааҕыа суохтаах, кырдьыгы-баары суруйуо
суохтаах,

барыта

официальнай

пропаганда,

хаһыат

тылынан

толкуйдуохтаах эбит.
Винокуров Иван Иванович диэн Чурапчы педучилищетыттан
сэриигэ барбыт студент үөрэнэ сылдьар табаарыстарыгар фроҥҥа
хайдаҕын кырдьыгынан кэпсээн суруйбутун иһин, ытыллыбыта диэн
биһиэхэ иһиллэрэ. Ол кини суругун мин аахпытым: көннөрү фронт
кытаанах олоҕуттан ураты ытыллыахха айылааҕы мин булан
көрбөтөҕүм.
Дьячковскай диэн педучилище студена мунньахха ыйыппыта,
Иванов

Миша

биһикки

семинардарга
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буруй

буолбуттара. Эгэ Дудкин, Фишер, Сулькеев таҥараһыттар таҥараҕа
үҥэллэрэ табыллыа диэн кэлиэ дуо? МГБ дьоно Иванов Миша хайдах
быһыылаахтык

лекцияны

суруйбутун,

конспектаабытын, ханан аннынан

классиктары

тардыбытын, туох бэлиэни

туруорбутун сыныйан үөрэппиттэрин өйдүүбүн. Тотальнай кэтээһин
кэргэннии олоххо эмиэ өтөн киирбитэ. Ойох эргэ, оҕо аҕаҕа утары
туруоруллубута. Ол туһунан архив докумуоннара бэрт үчүгэйдик
кэпсииллэр.
Тоталитарнай государствоны туппут фашистартан ураты өссө
ханнык государствоҕа итинник быһыы-майгы олохсуйбута эбитэй?
Антисоветскай агитация диэн 58-10 ыстатыйанан буруйданар
дьону

мин

кинилэр

көҥүлгэ,

хаайыыга

хайдахтарын

эмиэ

көрөттөөбүтүм. Хас эмэ сүүһүнэн страницалаах эргэ дьыалалары көрө
олорон, ол дьон сирэй бэйэлэрин санаан, тэҥнии тутан наһаа
бэккиһиибин. Киһи дьиҥнээх ийэттэн бэриллибит чыҥкыл өйүнэн
хайдах даҕаны сөбүлэспэт суола.
Үгүс дьыалалары үөрэтэн, иһигэр иҥэн-тоҥон киирэн истэххэ,
политическай сыск уопсай хартыыната, кини ис механизма, сүрүн
хайысхата сыыйа арыллар, ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ тэрилтэлэр
дьиҥнээх сирэйдэрэ көстөн кэлэр. Били биһиги, көннөрү дьон,
государствоҕа туох эрэ улахан туһалааҕы, улуу кистэлэҥнээҕи оҥоро
сылдьаллар диэн дьулайа-салла көрө үөрэммит дьоммут- органнар
үлэһиттэрэ туолката да суоҕунан дьарыктаммыт эбиттэр диэн
киһиэхэ

кэлэйиэх

санаа

кэлэр.

Коммунистическай

партия

репрессивнэй аппаратын үлэтин туһунан суруллубут кинигэлэргэ
тэҥнээтэххэ, дойду үрдүнэн ыытыллыбыт политика барыта биир
хайысхалаах. Ол иһин барытыгар даҕаны уопсай биир түмүгү
оҥоруохха сөп.
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Дириҥник киирдэххэ, кини барыта коммунистическай режим
хайдах гынан, ханнык ньыманан дьон өйүн-санаатын хааччахтааһына,
кини

эрэ

идеологиятын

унификациялааһына

көстөн

сүнньүнэн
кэлэр.

ыыта

сатааһына,

Туох туһунан толкуйдууру

көҥүллүүрэ, туох туһунан толкуйдууру боборо.
Коммунистическай режим ордук абааһы көрөн буруй оҥорбут
кэпсэтиилэрин темалара манныктар:
—

былыргы ыраахтааҕы саҕанааҕы олоҕу үчүгэй этэ диэһини.

Революция иннинэээҕи олоҕу хайҕааһын большевиктар оҥорбут
революцияларын

итиэннэ

кинилэр

норуоту

абырааһыннарын

суолтатын мөлтөтөрө.
—

саамай сөбүлээбэттэрэ коммунистар туппут олохторун куһаҕан

диэһини,
—

колхозтааһыны, колхозтар олохторун сириини,

—

коммунистары,

коммунистическай

партияны

утары

саҥарыыны,
—

партия сирдьиттэрин утары тыл быктарыыны. Манна эмиэ

муннара, кистии сатаан, критикаланар партия салайааччыларын
хаһан даҕаны сирэйинэн ааттаабаттар этэ: «клевета на одного из
руководителей партии и правительства» диэн докумуоҥҥа киирэрэ.
—

П. Ойуунускайы, М. Аммосовы онтон да атын хаайыыга сытар

«норуот өстөөхтөрүн» көмүскээһини,
—

«буржуазнай националист суруйааччылары» Кулаковскайы,

Софроновы, Неустроевы көмүскээһин иһин өссө биир ыстатыйа 597— национализмҥа буруйдааһын эбиллэрэ.
Ити мин сүрүн темалары аҕаллым.
Өссө иһигэр киирдэххэ, айылҕа айыытын хаамыыта төрүттээбит
киһи өйүн-санаатын күүһүлээн уларытан, түөрт киһи төбөтүгэр
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киирбит теорияҕа искусственнайдык киллэрэн, коммунистическай
идеология толкуйдааһынын координаттарын систематынан дьон
өйүн ыытыы хайдах быһыылаахтык практикаҕа киллэриллибитэ,
хайдах быһыылаахтык олоххо ситиһиллибитэ көстөр.
Дьону иитэн таһаарар тэрилтэлэр, учууталлар ордук МГБ сүрүн
болҕомтотун ылаллара.
1938 сыллаахха Чураичы педучилищетыгар туох буолбутун А. И.
Бурцевтаах дьыалаларынан кэпсээтибит. Бүлүү педучилищетыгар
1948 с. Сивцев А. К. учуутал репрессияламмыта. Якутскайдаааҕы
пединститут ити сылларга МГБ-га национализм уйатын курдук
көстөрө. Республика иһигэр баар учууталлары бэлэмниир үөрэх
тэрилтэлэрэ антисоветчиктары, националистары көрдөөн түөрэ
сүргэйиллибиттэрэ.
Ыччаты иитэр, кинилэри өй-санаа өттүнэн сайыннарар, эгэ,
учууталлар бэйэлэрэ МГБ болҕомтотун тардыбат буолуохтара дуо?
1938 сыллаахха Чурапчы учууталлара букатын кыраттан
сылтаан хайдах курдук террордаммыттарын аҕынным.
Сахаларга

бастакы

учебнигы

оҥорбут

киһи,

учууталлар

учууталлара Н. Е. Афанасьев МГБ кэтэбилигэр киирбитэ.
1942 сыллаахха «Горнай дьыалата» күөрэйбитэ: поэт Винокуров
Ф. Г.— Даадар уонна Мамаев К. Г. учууталлар, Тимофеев А. И. уонна
Сергеев С. Г. студеннар сууттаммыттара.
—

сыллаахха Ньурбаҕа Иванов М. П. эмиэ поэт учуутал, Николаев П.

М., Кушаков С. М. хаайыллыбыттара.
—

сыллаахха Бүлүү учууталлара хабыллыбыттара.
1954 сыллаахха «Тааттаҕа бандьыыттааһын күөрэйиитэ» диэн

уурааҕынан эмиэ учууталлар, үөрэнээччилэр сойуоламмыттара.
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Ситэтэ суох бэлиэтээһиннэрим итинниктэр. Учууталлар ити
дьыллардааҕы эрэйдэрин-буруйдарын үөрэтиини хаһан эрэ ким эрэ
ситэриэ дии саныыбын.
Дойду үрдүнэн өйү-санааны тотальнай хонтуруоллааһын уонна
хас да көлүөнэ устата биир хайысханан сайыннара сатааһын
коммунистар

сирдьиттэрин

төбөлөрүгэр

киирбит

коммунизмы

туохтан да толлон турбакка күүстэринэн искусственнайдык тутар
программаларын олоххо киллэриилэрин биир сүрүн сорҕото эрэ этэ.
Өҥө- дьүһүнэ суйдаммыт, история туһунан коммунистическай
идеология быһан биэрбит билии порциятыгар эрэ иитиллибит,
социализм, коммунизм дьыалатыгар муҥура суох бэриниилээх,
партия уонна кини салайааччыларын таҥара гынан үҥпүт советскай
киһи иитиллэн тахсыахтаах этэ. 70-тан тахса сыл устатыгар
дьаныардаах, утумнаах үөрэтии-иитии, такайыы түмүгэр, кырдьык,
онуоха майгылыыр дьон көлүөнэлэрэ иитиллэн тахсыбыппыт. Онон
биһиги билиҥҥи өйбүт, билиибит айылҕа быһыытынан сайдыбыт
өй-санаа, билии буолбатах, эрдэттэн хааччахтаныллыбыт, хайысхата
ыйыллыбыт, аныгылыы эттэххэ, эрдэттэн программаламмыт өйсанаа

буолар

(заранее

запрограммированное

сознание).

Мин

санаабар, ити ордук сахаларга, саҥа цивилизация суолугар үктэнэн
эрэр кыра норуоттарга, улахан охсуулаах буолан таҕыста — норуот
историческай

өйдөбүлэ

(памята)

кэһилиннэ,

сымыйа

ориентирдарынан солбулунна. Ол хаттаан чөлүгэр түһэрин туһугар
саҥа дьон, саҥа көлүөнэ сыралаах үлэтэ инники турдаҕа.
ААСПАТАХ АЙДААН
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ - НОРУОТ ӨЙҮН СҮМЭТЭ
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Марксизм-ленинизм

биир

улахан

итэҕэһэ

национальнай

боппуруоһу олус судургутук быһаарыыта этэ. Основоположниктар
ыйыыларынан

ханнык

көлөһүннээччилэргэ

баҕарар

уонна

омук

икки

көлөһүннэтээччилэргэ

кылааска

—

(кулуту

бас

билээччилэргэ уонна кулуттарга, феодалларга уонна бааһынайдарга,
капиталистарга уонна рабочай кылааска) хайдара. Биллэн турар,
марксистар

симпатиялара

баттанааччы

кылаастарга

буолара:

кинилэр революция оҥорон кыайалларын, былааһы ылан үтүө олоҕу
олохтуулларын түстүүллэрэ.
Дьиҥинэн ыллахха, омуктар олохторо оннук искусственнайдык
өйгө оҥоруу курдук судургу буолбатах этэ. Нация, омук диэн
тыһыынчанан сылларга тыыннаах буолан бииргэ олорон кэлбит
уопсай культуралаах биир сыалай этническэй организм курдук
көрүллуөн сөп. Кини иһигэр баар баайдар уонна дьадаҥылар
хайаатар да утарыта турсан, адьырҕатыйан (классовый антагонизм)
наар баайдарын-дуолларын былдьасыһа олорботохторо. Нация,
норуот олоҕор сиэрдээх быһыы, киһилии сыһыан, хардарыта
көмөлөһүү быдан баһыйар суолтаны ылбыта. (Ол да иһин билигин
баар этностар тыыннаах кэллэхтэрэ!) Ол онно баһылыыр-көһүлүүр
суолтаны үйэлэр тухары үөскээн, чочуллан, тупсан кэлбит нация
элитата, кини өйдөөх, баһылык, бас-көс дьоно ылара. Нацияны, омугу
салайыыга, уустук историческай оломнору туоруурга кини үөрэхтээх,
ону-маны билэр-көрөр чааһа — интеллигенцията олус улахан
оруоллааҕа чуолкай.
Интеллигенция

—

(от

лат.

intellegens

—

понимающий,

мыслящий) дьон өйдүүр, өйдөөх, өйө сайдыбыт өттө. Оттон марксизмленинизм

быһыытынан

интеллигенция
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дьарыктанан хамнас эрэ ылааччы курдук көстөр. Интеллигенция
араҥа эрэ, кини «сымнаҕас эттээх, ньалбыҥнас», кини «сытыган»
диэн эпитетинэн доҕуһуолланан ахтыллара. Омуктар историялара
көрдөрөрүнэн оннук буолбатах. Интеллигенция диэн ханнык баҕарар
омукка үйэлэр тухары бүөбэйдэнэн, үүннэриллэн кэлбит өйүн
сүмэтин илдьэ сылдьар элитата буолар. Нация тыһыынчанан сыллаах
историятын культурнай ситиһиитэ. Кини омук биир культурнай
төрүтүттэн тахсар уонна үллэһиллиэ суохтаах. Оттон марксистскайленинскэй үөрэх норуоттары икки утарыта турар кылаастарга
хайытыыта киһи аймаҕы хаһан да бүппэт, кутталлаах өлөрсүүохсуһуу уотугар умса анньар. Россия историята ону бэрт чуолкайдык
көрдөрөр. 1917 сыллаахха Россяя урукку интеллигенциятын элитата
эстиитэ Саха сиригэр эмиэ улахан сабыдыалламмыта.
Саха ону-маны өйдүүр дьонун кэккэтэ эмиэ сүүһүнэн сылларга
бэрт бытааннык үөскээбитэ.
Россия Саха сирин сэриилээн ылыытын бастакы сылларыгар
сахалар бас-көс дьоннорун бастаан суох гыммыттара. Төбөтө, баһа
суох хаалбыт норуоту нуучча государствота начаас далбы туппута,
дьаһаах төлөттөрбүтэ. Ол политика 380 сыл устата салҕанан барбыта.
Ити, быһыыта, киһи аймахха улахан уонна кыра норуоттар маныаха
диэри кэлбит сыһыаннаһыыларыгар уопсай сокуон этэ: биитэр
кырган суох гынан «олох олорор сири кэҥэтии» биитэр ыанар ынах
гынан эмсэхтээн сиэһин. Маныаха диэри киһи аймах историятын
кыайбыт норуоттар үөрэхтээхтэрэ суруйан кэлбит буоланнар, улахан
уонна

кыра

кыбыстыылаах

норуоттар

икки

боппуруоска

ардыларынааҕы

болҕомтолорун

ити

уурбакка

курдук
ааһа

көтөллөрө. Улуу государстволар улахан политиктарын кистэлэҥ
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кинигэлэригэр баара эбитэ дуу ити туһунан уонна онно туох диэн
этэллэрэ эбитэй?
Революция иннинэ Россия бэйэтэ уопсай хаалыытын суотугар
Саха сирэ даҕаны өй-санаа күүһүнэн өнүйбэтэҕэ, үөрэх-билии
сайдыбатаҕа. Ол иһин харахха быраҕыллардык сахалартан тахсар
интеллигенцияны сойуолааһын суоҕа. Коммунистическай режим
сылларыгар балаһыанньа тосту уларыйбыта. Кини бэйэтин айылгыта
кини

идеологиятыттан

уратыга

тардыстыыга

кырыктаахтык

сыһыаннаһыыны эрэйэрэ.
1917 сыллаахха норуоту икки өстөөх кылаастарга хайытыы
туһунан

теоретическай

марксистскай

балаһыанньаны

олоххо

киллэрии түмүгэр аан бастаан Саха сиригэр быдан сыллартан
баһылаан-көһүлээн кэлбит, норуот сиһэ буолбут аймах-билэ дьон
эстибиттэрэ-баайдар,
Хаҥаластарга

феодаллар,

Гермогеновтар,

кулаактар

диэн

Неустроевтар,

Арҕаа,

Илин

Ксенофонтовтар,

Лепчиковтар, Марковичтар, Слепцовтар, Никифоровтар, Дүпсүҥҥэ
Афанасьевтар, Тааттаҕа Оросиннар, Слепцовтар Сивцевтар, Аммаҕа
Рязанскайдар,

Чурапчыга

Терешкиннар...

Ити

Поповтар,

аймахтары

хайдах

Бүлүүгэ
курдук

Алексеевтар,
ирдээн

туран

эспиттэрин, бассабыыктыы харса-хабыра суох дьакыйбыттарын
Ксенофонтовтааҕы уонна Ороситтары эһии холобурдара ордук
дьэҥкэтик көрдөрөллөр. Хаҥаласка олохтоох бэйэлэрин өйдөрүнэн,
үөрэхтэринэн бүтүн Саха сирин үрдүнэн биллэр биэс бырааттыы
Ксенофонтовтартан ОГПУ кими даҕаны хаалларбатаҕа, «Бүлтэгир
трагедията» диэн ааттанан саха историятыгар киирдэҕэ. Тааттаҕа
Оросин аймаҕы ОГПУ онтон итэҕэс кэбилээбэтэҕэ. Роман, Иван,
Василий, Петр, Михаил эмиэ улахан культурнай сайдыылаах,
норуокка үтүө сабыдыаллаах дьон эмиэ ОГПУ хааннаах илиитигэр
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киирэн, кэмнэрин иннинэ суорума суолламмыттара. Оросиннар
имниин эстибиттэрэ.
Билигин сорох историктар партия Саха сиринээҕи обкомун
кылаастарга хайытар политиката Саха сиригэр гражданскай сэриини
тоҕо таппыта дииллэр. Ол гынан баран ити уураах марксистскайлениискэй теоретическак балаһыанньаны практикаҕа — олоххо
киллэрии эрэ этэ.
Саҥа аһыллыбыт архив матырыйааллара көрдөрөллөрүнэн
1921 сыллаахха Саха сиригэр чекистэринэн 657 киһи хаайыллыбыт
эбит. Сүүсчэкэ киһи араас буруйга- сэмэҕэ тардыллыбыт, 35 киһи
ытыллыбыт. Үгүс өттө куоракка олорор саха интеллигенциятын
представителлэрэ. Кинилэр истэригэр Егасов Е., Барашков И.,
Васильев И., Слепцов Т., Семенов И., Сивцев Е. курдук саха биллиилээх
үөрэхтээхтэрэ бааллара.
1922 сыллаахха кылаассабай хайытыыны сөбүлээбэккэ өрө
турбут сахалар Намҥа Никольскай анныгар мустан биэрбиттэрин,
кыһыллар тахсан кыдыйбыттара. Онно 500-кэ киһи өлбүтүттэн
төһөтө үөрэхтээҕэ биллибэт.
Ити сыл 341 киһи хаайыллыбыта, 72 — ытыллыбыта.
Онтон саха норуотун хоодуот дьонун тобоҕолообут 1928 сыл
кэлбитэ.

Федерацияны

туруорсубут

дьонтон-

83

киһи

сууттаммытыттан 55 — ытыллыбыта.
1937—38 сыллардааҕы маассабай репрессия эмиэ бастатан
туран саха интеллигенциятын үрдүнэн ааспыта.
Онтон аны Сталин өлөрүн чугаһыгар «Башарин дьыалата» —
националистары муннук аайы көрдөөһүн...
Ити барыта саха интеллигенциятын улаханнык алларыппыта,
сахалыы өйдөөх да киһи хаалбатаҕа. Республика салалтатын
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структурата коммунистическай партия дьыалатыгар муҥура суох
бэриниилээх, онон эрэ толкуйдуурга анал үөрэҕи барбыт дьонтон
сүүмэрдэнэрэ.
Хаста даҕаны төхтүрүйэн репрессиялааһын кэнниттэн уонна
дьон арыычча инициативалаах,

энергиялаах өттүн партийнай

аппаракка талан ылыы түмүгэр бэйэтин өйүн илдьэ сылдьыан
сөптөөх уонна ол иһин өрүүтүн кынчарыллар саха интеллигенциятын
үс эрэ түөлбэтэ хаалбыта. Ол — саха суруйааччылара, тыл, литература
уонна история института уонна саха университета этилэр.
Уонунан

сыллаах

суруйааччыларын

ыгыы-быгыы,

соцреализм

түүрэйдээһин
суолугар

саха
бигэтик

үктэннэрбитэ:кинилэр айымньылара хас да хос кытаанах цензураны
баран,

күнү

көрөр

бэрээдэктэрэ

үөскээбитэ.

Ол

да

үрдүнэн

литератураҕа адьас кытыга суох политическай өттүнэн «сэргэх»
табаарыстар туораттан тутуһуулара, баайсыылара, үҥсүүлэрэ режим
эстиэр диэри харыыта суох бара турбута.
Тыл,

литература

уонна

история

институтун

үлэһиттэрэ

«Башарин дьыалатыгар» икки аҥы хайдыспыттара, бэрт өр кэмҥэ ол
салҕанан барбыта. Икки аҥы хайдыбыт группалар бэйэ бэйэлэрин
идейнэй

позицияларын

политическай,

идейнэй

олус

кыраҕытык

өттүнэн

кэтэсиһэллэрэ,

омсолоохторун

арыйсан

буруйдаһаллара. Мэлдьитин кэриэтэ буолар мөккүөр үгүс өттө
наукаҕа соччо хабаана суох, ким режимҥэ ордук бэриниилээҕин, ким
эрэлэ суоҕун дакаастаһыыга кубулуйара.
Онон дьиҥнээх былааһы тутан олорор органнар көрөллөрүгэр
ити дьоннорго националистическай хабааннаах хамсааһын тахсар
куттала адьас суоҕа: кинилэргэ кыра эмэ мөккүөр кыымын саҕар эрэ
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наада этэ — бэйэ бэйэлэрин үрдүгэр түһүспүтүнэн бараллара —
национализмнарын арыйсаллара... Оннук атмосфера үөскэтиллибитэ.
КГБ дьонун кэнники кэмҥэ үһүс түөлбэ — Саха университета
сээбэҥнэтэрэ. Саха оҕотун олус хойуутук үөрэтэн, үөрэхтээх оҥорон,
кэнэҕэски национальнай босхолонуулаах хамсааһыҥҥа университет
биллэр көстөр оруолу ылыан сөптөөҕө. Ол иһин ханнык эрэ
превентивнэй дьаһаллар наадалар дии санаабыттара быһыылааҕа
оччотооҕу КГБ салайааччылара.
1986 СЫЛЛААҔЫ СТУДЕННАРЫ КЫРБААҺЫН
Ити событие үөһүгэр сылдьыбыт дьон кэпсээннэрин истэн,
докумуоннары ырытан толкуйдаан көрдөххө, 1986 сыллааҕы айдаан
киниттэн инники 1952 сылы кытта сибээстээх, эрдэттэн, ыраахтан
бэлэмнэммит киэҥ далааһыннаах политическай акция эбит диэн
түмүккэ кэлэҕин. Сүүрбэһис, отутус, биэс уонус сылларга курдук
көннөрү, боростуой саха дьоно тугу да билбэккэ истибэккэ олорон,
интеллигенциятын представителлэрин кэннилэриттэн эрэ көрөн
хаала сыспыт дии саныыбын.
Поэт А. Михайлов «Страшно быть полигоном военным. Еще
страшнее — политическим» «...на протяжении десятков лет на Якутии
Центром систематически обкатывались идеологические построения
тяжелого и грязного свойства» диэн саамай сөпкө этэр. Оннук этэ,
холобур, 1928 сыллааҕы событие. «Якутское дело» — диир 1928
сыллааҕыны үөрэппит ученай Е. Е. Алексеев,— стало прелюдией всем
последующим массовым политическим процессом, своеобразной
«генеральной»

репетицией

политических

обвинений

националистической почве по всей стране».
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на

1986 сыллааҕы муус устарга Якутскайга саха студеннарын
кырбааһын Алма-Атаҕа, Бакуга, Тбилисигэ, Вильнюска буолбут
событиелары кытары быһаччы сибээстээҕэ, кинилэр бэриэччиктэрэ
этэ.

Бары

даҕаны

ити

событиелар

биирдиҥи

сценарийынан

ыытыллыбыттара. Кинилэр бары Москваҕа буолар политическай
охсуһууттан тыктарыллан тахсаллара. Оттон кииҥҥэ, Москваҕа, 1985
сыллаахха

коммунистар

прогрессивнай

реакционнай

демократическай

ортодоксальнай

араҥаларын

икки

уонна
ардыгар

перестройка диэн ааттаммыт охсуһуу олус сытыырхайбыта.
Ити

сылларга

Саха

сиригэр

КСБ

комитетыгар

саҥа

председателинэн Выйме Лео Альфредович (1984 с. ахсынньы 3
күнүттэн 1988 с. бэс ыйын 4 күнүгэр диэри үлэлээбитэ) баһылыктаах
КГБ

органнара

национализмы

арыйарга

олус

активнайдык

туруммуттарын бэлиэтээбэтэххэ, үгүс событиелар өйдөнүөхтэрин
сатаммат.
Эмиэ 1937—38, 1952 сылларга курдук национализмы күнүһүн
тымтыктанан көрдөөччүлэр олус үксээбиттэрэ. Г. Г. Окороков, Саха
государственнай университетын доцена, үҥсүү бөҕөнү соҕуруу, хоту
суруйбута: «Письмо в редакцию «Правды», «О группе проф.
Башарина», «О фактах проявления национализма в Якутии» о. д. а.
Атын даҕаны дьоннор национализм күөрэйиитин туһунан сөптөөх
органнарга «сигнал» бөҕөнү симпиттэрэ. Республика хаһыаттарыгар,
сурунаалларыгар КГБ дьонун суруйуулара — Саха сиригэр уруккуттан
үгүс

националистическай

тэрилтэлэр

баалларын

туһунан

ыстатыйалар тахсыталаабыттара. Республика нэһилиэнньэтин киэҥ
араҥатыгар быдан өрдөөҕүттэн национализм манна олохсуйбутун
курдук өйү-санааны иҥэрии — идеологическай обработка күүскэ
барбыта. Урут хаарыллыбыт киһиэхэ ити туохха ананан бэлэмнэнэрэ
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биллэрэ — урукку репрессиялар тымныы тыыннара илэ-бодо
аҥылыйбыта.

КГБ

бэлэмнэниитин

тиһэх

саамай

кутталлаах

аккордунан 1985 с. ахсынньы ый 14 күнүгэр партийнай сырдатыы
дьиэтигэр Саха сирин ССКП обкомун киэһээҥҥи университетын
истээччилэригэр КГБ пресс-бюротун начальнига В. В. Мунтян
лекцията этэ. Олус сүрэхтээх- бэлэстээх буолан арыый эрдэлээн
кэбиспитэ эбитэ дуу (кэнники кини личнэй мнениетэ эрэ аатырбыта).
Ол эрэт маннык дэтэлээбитэ: «Уговоры, клевета, распространение
ложиых слухов, преследование честных людей вплоть до уголовно
наказуемого деяния... Кто создает в республике такую атмосферу? В
этом разберутся соответствующие органы». Ол органнар кимнээхтэрэ
сэрэйиллэр. Оттон оннук куһаҕан дьыаланан кимнээх дьарыктанар
эбиттэрий? КГБ бөтөһө онно даҕаны эппиэт биэрэр: «...Подобная
тенденция враждебного отнощения к русским пропагандируется в
якутской

литературе

писателями

Яковлевым-Даланом,

Петром

Аввакумовым, Софроном Даниловым («Не улетайте, лебеди»)». Түһээн
баран көрбөтөх КГБ киһитин сааныытыгар тоҕо эрэ мин бастакы
миэстэҕэ сылдьарым...
Ити

сыллар

миэхэ

олус

ыараханнык

ааспыттара,

эмиэ

хаайыллыы суоһа — суодала субу ыган кэлбитэ. Обкомҥа үҥсүү бөҕө
кутуллубута, ыҥыран ылан хаста даҕаны кэпсэтэ сылдьыбыттара.
Куолаһын

үрдэппэккэ,

ыкпакка-түүрбэккэ

киһилии

кэпсэтэн,

инфартка тириэрпэтэҕэр оччотооҕу обком культураҕа отделын
сэбиэдиссэйигэр

М.

П.

Габышевка

билиҥҥэ

диэри

улахан

махталлаахпын.
1986 сыллаахха Саха сиригэр Киинтэн импульс бэриллибит
политическай акция инерциятын сүтэрбэккэ бара турбута. Уонна
сааскы

студеннар

айдааннарыгар
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хайдах

быһыылаахтык саҕаламмыта, барбыта уонна тугунан түмүктэммитэ
үчүгэйдик

бэчээккэ

тохтообоппун.

кэнники

Баҕар,

суруллубута.

архивтар

өссө

Ол

кистэлэҥ

иһин

онно

докумуоннара

аһылыннахтарына, тогҕо онуоха диэри уонна онтон да кэнинки
күргүөмүнэн охсуһа кэлбэтэх нуучча уолаттара эмискэ чуолаан,
итинник кэмҥэ, Саха университетыгар саха студеннарын туох да
биричиинэтэ суох кэлэн кырбаабыттара биллиэҕэ дии саныыбын. Ол
иһин ити событие кэтэх, биллибэт өттүн сырдатыахпып баҕарабын.
Г. Г. Окороков уонна кини курдук «сигнал» киллэрэр дьон
дьайыылара, хаһыакка тахсар ыстатыйалар, Мунтян суоһурҕаныыта,
студеннар айдааннара — барылара биир уопсай ситнмнээхтэрэ,
хайдах

эрэ

1952

сыллааҕы

хампаанньаны

санаталлара.

Ити

иннинээҕи да сылларга, кини кэнниттэн даҕаны националистары
күргүөмүнэн көрдөөһүн хампаанньата кэнники бара илигэ.
Студеннар

айдааннарын

кэнниттэн

Москваттан

араас

представителлэр, араас комиссиялар Якутскайга сыбыытаабыттара.
Үөһээҥҥи партийнай эйгэлэргэ чып кистэлэҥинэн, аҕыйах дьон
кыттыылаах кэпсэтиилэр баралларын мин, кэһэлтэ буолбут сүрэхтээх
киһи, куттана истэрим. Обкомҥа Москваттан кэлбит дьоҥҥо киирэн
икки өттүттэн киирсии улахана этэ: Саха сиригэр национализм баар,
башаринецтар

ону

күөттүүллэр,

1986

сыллааҕы

студеннар

айдааннара кинилэр ускайдааһыннарыттан таҕыста, өссө алдьархай
буолаары

турар,

онон

кинилэри

уодьуганныахха

наада

диэн

үҥсээччилэр уонна оннук алдьархайдаах буруйдааһынтан саха
интеллигенциятын көмүскээччилэр. Ити барыта норуот, бар дьон
истибэтинэн кини

кэтэҕинэн

барбыта,

нэһилиэнньэ билбэккэ

хаалбыта. Ол иһин билигин туох барыта кырдьыгынан кэпсэниэхтээх
кэмигэр саха норуота ол мүччүргэннээх сахтарга бэйэтин чиэһин,

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

515

достоинствотын, интеллектуальнай потенциалын көмүскээбит чулуу
уолаттарын ааттарын билиэх уонна кинилэргэ махтаныах тустаах:
тус бэйэлэрин олохторун толук уурартан куттаммакка туран
турууласпыт дьоннорунан Саха народнай суруйааччыта Софрон
Петрович Данилов, талааннаах ученайдар Егор Егорович Алексеев,
Василий Николаевич Иванов, Михаил Спиридонович Иванов —
Багдарыын Сүлбэ буолаллар.
Ити кэмҥэ Таатта оройуонугар туох буола сылдьыбыта
республикаҕа

ханнык

балаһыанньа

үөскээбитин

чуолкайдык

кэрэһэлиир.
Мунтян салайар САССР КГБ-тын пресс киинэ сэрии саҕанааҕы
Советскай былааһы утарар баандалар кииннэрэ Тааттаҕа этэ диэн
ыстатыйа бэчээттэппитин дьон өйдүүр буолуохтаах. Кэнники Таатта
общественноһа ону бырачыастаан көннөттөрөн турар. Оттон ону
таһынан туох буолбутун үгүстэр билбэттэр.
Ити тыҥааһыннаах кэмнэргэ биир киһи куораттан Таатта
оройуонугар командировкаҕа тахса сылдьан баран, үҥсүү суруйан
киллэрбит. Ол «сигналга» Таатталар нуучча политссыльнайдарын
көйгөлүүллэрин, кинилэргэ туох да дуоннаах өйдөбүнньүк суоҕун, ол
оннугар

бэйэлэрин

дьонноро

—

Кулаковскайы,

Софроновы,

Неустроевы наһаа арбыылларын, кинилэргэ саамай көстүүлээх
сирдэргэ бюстарын туруорбуттарын эҥин туһунан этиллибит. Суругу
бэрэбиэркэлии тута (иллэҥнэрэ бэрдэ дуу?) Москваттан биэс
киһилээх комиссия кэлэ охсубут. Оччо «атаҕастабылы», эгэ, оччотооҕу
КГБ председателэ Л. А. Выйме тулуйуо дуо, эмиэ тахсыбыт.
Мин кинилэр кэннилэриттэн Тааттаҕа тахса сылдьыбытым
уонна олус хомойон да диэххэ сөп, кэпсээбиттэрин истибитим.
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Таатталыыр суолунан баран истэххэ политссыльнай олорбут
сирии аайы мантан хас километрдаах сиргэ, ханнык ааттаах
политсыльнай олорбута ыйыллар указатель туруоруллубут. Онон
тахсан муммакка булар гына. Ким даҕаны умнуллубатах. Оройуон
киинигэр, Ытык Күөлгэ, саамай киин уулуссаларыгар кинилэр
бюстара олордуллубут. Барытын кэпсии барбакка (уһуна бэрт буолуо)
Петр Алексеевка хайдах өйдөбүнньүк оҥорбуттарын этиэххэ. Петр
Алексеев кэлэн олоро сылдьыбыт балаҕанын музей оҥорбуттара —
ып-ыраастык хомуллан, тутуллан турар. Букатын ыраах, чиэски
алааска — ким эрэ тиийэн сылдьыа диэн. Манан бука кинигэ аахпыта,
сынньаммыта

буолуо

диэн

биир

тумулга

эмиэ

өйдөбүнньүк

туруорбуттар. Кини уҥуоҕун көрөн баран киһи өссө бэккиһиир:
ардахтан-самыыртан, хаартан-өксүөнтэн буортуйуо — эмэҕириэ диэн
таһынан ампаар тутан иһирдьэ хаайбыттар. Ол ампаар иһигэр быйыл
өлбүт киһи курдук, венок бөҕөнү уурбуттар. Петр Алексеев
көмүллүбүт сирэ уруккута часовня эбит. Онон кини тулатыгар таҥара
ырайыгар дьулуспут сахалар көмүллүбүттэр, кинилэр эмэҕирбит
уҥуохтара

тула

мэһэйдээбэтиннэр

бааллар

эбит.

диэннэр

Ону

күрдьэн

П.

Алексеев

уҥуоҕун

кэбиспиттэрэ

тэйиччи

чааппалана сытар... П. Алексеев аатынан совхоз, П. Алексеев аатынан
ыччат тэрилтэлэрэ. Ол итэҕэс буолан таатталар бэйэлэрин ааттарын
кытары туран биэрбиттэр — оройуон Алексеевскай диэн буолбут.
Соҕурууттан кэлбит хотуттарга, Выймеҕа итини таһынан
политссыльнайдарга анаммыт республикаҕа киэҥник биллибит
Чөркөөх музейын көрдөрбүттэр. Кэнники туох да сэмэлиир, кэһэтэр
дьаһаллар
астынан

ылыллыбатахтарыттан
барбыттар

Кулаковскайдаах

сылыктаатахха,

быһыылаах.

Ойуунускайы
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унньуктаах уһун тутууну-хабыыны тулуйбут Таатта дьоно эмиэ сап
саҕаттан салҕаммыттар, сип саҕаттан силбэммиттэр быһыылаах.
Ити барыта Саха республикатын үрдүнэн ханнык атмосфера
бүрүүкээбитин, ити сыллар ыар тыыннарын үчүгэйдик көрдөрөр.
Таатта дьоно билэллэрэ эбитэ дуу, Саха сиринээҕи КГБ
председателэ Л. А. Выйме генерал бэйэтинэн тахсан оройуону ол
кэрийэн көрбүтүн? Оттон Москваттан Тааттаны бэрэбиэркэлии ол
кэлэн барбыт комиссияны атын оройуоннар? Доцент Г. Г. Окороков
1987 сыллаахха башаринецтары үҥсүүтүн бэрт аҕыйах киһи билэрэ
чахчы.
1986 сыллаахха ыам ыйын 5 күнүгэр ССКП КК «О некоторых
негативных проявлениях среди молодежи г. Якутска» диэн уурааҕа
кыырайан тахса охсубута. Уураах тахсарын кытары Саха сиринээҕи
ССКП обкома өлөрүнэн хамсаммыта. Уонча хоноот, ыам ыйын 16
күнүгэр, III пленум буолбута. Ол онно 111 обком чилиэннэрэ, 35
кандидаттара,

оройуоннар

райкомнарын

секретардара,

райисполкомнар председателлерэ, нарткомнар секретардара, Обком,
Верховнай Совет, ЯОСПС, ВЛКСМ, идеологическай тэрилтэлэр, айар
союзтар, маассабай информация средстволарын үлэһиттэрэ бары
ыҥырыллыбыттара. Москваттан биэс киһи — Шилов В. Н. диэн ССКП
КК үлэһитэ, МВД генерала, үрдүк үөрэх министрин солбуйааччы эҥин
бааллара. Үгэс быһыытынан КК уурааҕын олоххо киллэрии туһунан
боппуруос көрүллүбүтэ. III пленумҥа партия Саха сиринээҕи обкомун
бастакы секретара Ю. И. Прокопьев оҥорбут балтараа чаастаах
дакылаатын сибилигин ааҕан көрдөххө, дьэ, сүрдээх докумуон! Ол
дакылааты

өр

сыллаах

утумнаахтык

ыытыллыбыт

обком

секретардарын биир тустаах хайысхалаах политикаларын логическай
түмүгүн курдук көрүөххэ сөп.
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КГБ председателэ Л. Л. Выйме ол мунньахха маннык диэбитэ: «А
суровая правда заключается в том, что эти события не явились
случайностью, как это кое-кому представляется. Националистическая
окраска случившегося во многом высветила серьезные недостатки в
подходе

партийных

комитетов,

советов

народных

депутатов,

правоохранительных органов, всех нас к вопросу совершенствования
межнациональных

отношений».

«Необходимо

четко

отличить

проявления, вытекающие на основе пережитков прошлого, всего
отжившего в духовном наследии, традициях, быту каждой нации, от
враждебных националистических действий.
Именно эти сложные обстоятельства стремятся всемерно
использовать наши классовые противники. Следует сказать, что дело
не только в якутских событиях, но еще и в том, это наруку желаниям
противника». «Проходящая с февраля 1986 года стажировку в ЯГУ
гражданка США Балзер, доктор наук, исследователь института им.
Гарримана при Колумбийском университете, наряду с изучением
этнических

проблем

коренных

национальностей,

активно

интересуется событиями в ЯГУ в 1979 г. и в апреле этого года,
пытается

в своих

наблюдениях

найти

проявления

«русского

шовинизма», «ущемления» прав автономной республики».
Итинник

сиэллээн-кутуруктаан

таһаарбыт

этиитин

Лео

Альфредович суостаахтык түмүктүүр: «Органы КГБ решительно стоят
против антисоветского, буржуазного национализма, добиваются
предотвращения рецидива национализма в любых ее формах»,
КГБ тойонун тыла-өһө кытаанах этэ. Кини тылыттан кыр өстөөх
империалистарга

көмөлөһөр

националистар

Саха

сиригэр

булуллаллара субу турарга дылыта...
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Коммунистическай режим салҕанан бара турбута буоллар
эбэтэр коммунистар билигин даҕаны былааска кэллэхтэринэ туох
буоларын сэрэйэр чэпчэки.
1993 сыл, тохсунньу — балаҕан ыйа.
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СЫҺЫАРЫЫЛАР
Мин бу үлэм тус бэйэбинэн билбиппэр-көрбүппэр, олоҕум
опытыгар уонна докумуоннарга олоҕурда. КГА, ДК уонна КСБК
архивтарыгар миэхэ көмөлөспүт дьоҥҥо А. А. Турантаеваҕа, П. В.
Румянцевка, А. И. Карамзиҥҥа, Е. И. Артамоновка махтанабын.
Кинигэ
аҕалбатым.

объема
Ол

иһин

хааччахтыырынан
ордук

наадалаах

үгүс
буолуо

докумуоннары
диэбиппин

эрэ

сыһыардым.
Докумуоннар

аҕыйах

да

буоллаллар

кимнээх

кимнэрин-

туохтарын, охсуһуу хайдах курдук харысхала суох барарын үчүгэйдик
көрдөрөллөр дии саныыбын.
Миигин ордук КГБ дьоно Л. А. Выйме, В. В. Мунтян уонна Г. Г.
Окороков санаалара биирэ сөхтөрөр. Гавриил Гаврильевич үлэтэ биэсалта

эрэ

сыллааҕы—

букатын

соторутааҕы.

Кини

саха

интеллигенциятыгар иитиллэ сытар айа, дьон ааҕыан наада.
Олохпут хайдах уларыйан иһиэ биллибэт, куттал хантан, хайдах
суоһуурун билии Саха норуотун аҕыйах ахсааннаах интеллигенциятын
инники репрессиялартан хайдах эмэ көмүскээрэй, харыстаарай...
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- РЕЧКАЛОВ СУРУГА
- МУНТЯН ЛЕКЦИЯТА
- ОКОРОКОВ СПРАВКАТА
- ИВАНОВ СУРУГА
- ХАҺЫАТ БИЛЛЭРИИТЭ
- АЛЕКСЕЕВ ЫСТАТЫЙАТА
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Лично
Сов. секретно
Секретарю Якутского
Здесь
обкома ВКП(б)
товарищу БОРИСОВУ
После того, как отдельными лицами из числа местной якутской
интеллигенции г. Якутска, националистически настроенными (Башарин, Мординов, Романов) был поднят вопрос об использовании литературного наследства буржуазных националистов — Кулаковского,
Софронова и Неустроева, т. е. с 1942—43 годов и особенно после выпуска книги Башарина «Три якутских реалиста- просветителя» (1944)
в ЯАССР значительно усилилась буржуазно-националистическая деятельность антисоветски настроенных лиц.
Органами Государственной безопасности с 1943 по 1951 год
вскрыто и ликвидировано ряд антисоветских националистических
групп и организаций, формированию которых способствовало популяризация и официальная пропаганда буржуазно-научного наследства «Трех якутских реалистов-просветителей».
С 1943 по 1951 год МГБ ЯАССР вскрыто и ликвидировано 12
контрреволюционных националистических организаций, по которым
арестовано и осуждено на разные сроки —121 человек.
Кроме того, арестовано одиночек, проводивших антисоветскую
националистическую агитацию, разжигавших националистическую
рознь — 46 человек.
Наиболее характерными антисоветскими организациями являются:
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1. Повстанческо-националистическое «Добровольное общество —
борьба с советской конституцией».
В ноябре — декабре 1942 года контрреволюционная организация подняла в Алданском округе ЯАССР вооруженное восстание ставя
цель уничтожить коммунистов, оказать помощь Германии и Японии.
Захватили и разгромили ряд приисков. Были связаны с Японией. Организация ликвидирована в феврале 1943 года вооруженным путем.
2. В 1945 году арестована контрреволюционная группа среди
учителей Нюрбинского района, проводившая антисоветскую националистическую агитацию о якобы колониальной эксплуатации
Якутии русскими, призывала к восстанию против советской власти.
3. В 1946 году аналогичная группа вскрыта и ликвидирована
среди учителей Вилюйского района. Кроме националистической агитации участники вели агитацию о необходимости присоединения
Якутии к Америке, как единственного пути «к прогрессу и спасению
якутов».
4. В 1945—46—47 и 1951 гг. в гор. Якутске были вскрыты и
ликвидированы контрреволюционные националистические группы
из студентов учебных заведений г. Якутска. На почве националистических побуждений участники их вели националистическую
пропаганду, призывали к «беспощадной борьбе с русскими», организовывали групповые избиения лиц русской национальности.
Настроения националистически настроенных лиц в 1943 году,
возлагавших большие надежды на Башарина и других, характеризуются следующими данными:
В августе 1943 года Афанасьев Н. Е., бывший эсер, пенсионер, говорил: «Из видных интеллигентов якутов я выше всех ставлю Башарина, человека большой эрудиции, глубокого ума и идей и крепко

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

524

преданного своему делу. Он занят изучением и анализом творчества
поэтов-самородков Кулаковского и Софронова.
Коренным якутским словом и настоящим художественным содержанием отличаются лишь их произведения. К сожалению, их почему-то запрещают, а без них у нас можно считать, что настоящей литературы нет.
Башарин и Мординов стремятся постепенно подготовить почву
для легализации и широкого распространения произведений Кулаковского и Софронова, а также если будет возможно воскресить научное наследие Ксенофонтова Г. В., научная ценность которого очевидна и общеизвестна».
Режиссер Якутского театра Местников В. В, в ноябре 1943 года
по поводу встречи писателей и артистов с депутатами говорил:
«Произведения Кулаковского и Софронова вновь возрождаются,
в прошлом их сильно запрещали. Открыто высказывать мнение о них
было боязно. В прошлом году и еще раньше человека, осмеливающегося восхвалять произведения Кулаковского и Софронова немедленно арестовали бы».
«Кулаковский и Софронов ничего плохого против советской
власти не сделали, но однако классовые враги, работавшие раньше,
умышленно оклеветали их, распространяя разные слухи и неосновательно ссылали на ссылку. Тем самым загубили хороших людей. Это
никогда не забудется в сознании якутов, кое-что понимающего, грамотного.
Башарин твердый и смелый человек. В постановке вопроса перед народом об использовании в жизни произведений Кулаковского и
Софронова до Башарина все другие писатели не осмеливались, боялись.
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Некоторые как например, Сивцев, высказывали опасения, что
затеваете дело, которое окончится заключением в тюрьму. А мы же
были твердо уверены, что стоит только поднять голос о возрождении
произведений Кулаковского и Софронова, то масса поддержит это мероприятие.
Это положение проведено в жизнь легко в связи с тем, что Винокуров Илья Егорвич стал председателем Совнаркома, Аммосов и Винокуров только они двое ценили произведения Кулаковского и Софронова. Поэтому когда они стали руководителями бояться было не
за что».
В конце 1944 года Башариным была выпущена книга «Три якутских реалиста-просветителя», положившая начало отмене запрещенных к пользованию произведений Кулаковского, Софронова, Неустроева, как реакционных и с другой стороны она явилась «кредо» буржуазных националистов, широко использовавших ее для воспитания
учащихся, студентов, трудящихся Якутии в антимарксистском, буржуазно-националистическом духе. Это характеризуется следующими
данными:
В 1944 году группа учителей Нюрбинского района писала Башарину по поводу издания его книги «Три якутских реалиста- просветителя»:
«Просим не считаясь ни с чем потратить несколько минут на
чтение нашего скромного полного нежности, письма. Мы являемся
представителями возрождающейся якутской массы, еще во время суровой дорофеевщины недоумевали, почему так зверски преследуют
наших якутских ученых, крупных талантливых людей и предают забвению таких прогрессивных деятелей якутского народа, как Кулаковского, Софронова, Неустроева?... Когда Ваша книга у нас на столе,
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когда мы в любую минуту можем зачитать любые строки и слова, завоеванные Вашим неутомимым трудом и исключительными Вашими
знаниями и талантом за благо нашего бедного якутского народа. Да,
долгожданное, наконец, улыбнулось! Мы во время проблематического разрешения данного вопроса с замиранием сердца читали «Сновидение шамана» и «Родину» Софронова, насколько правдивы и идейно
глубокосодержательны эти творения наших умнейших и талантливых людей...»
Часть этих учителей в 1945 году за антисоветскую организованную, активную националистическую деятельность была арестована и осуждена.
Участник оперативно-ликвидированной в 1948 году антисоветской националистической группы в Вилюйском районе, учитель
Хампийской школы Алексеев Андрей Васильевич в связи с выходом из
печати книги Башарина в декабре 1944 года говорил:
«Башарин единственный человек в Якутии также как Ойунский
(буржуазный националист, репрессирован в 1938 году). Дела Ойунского живы, никогда не останутся забытыми его учения и художественные произведения».
Арестованный за активную антисоветскую националистическую агитацию Сивцев Андрей Ксенофонтович, преподаватель Вилюйского педучилища на допросе 25 марта 1948 года показал:
«Всего в руководимом мною литературном кружке состояло 90
человек учащихся Вилюйского педучилища. Пользовались литературой и стихами Кулаковского, подражали его методам, форме и
прочее.
Я лично рекомендовал кружковцам подражать методам и форме
якутских писателей Кулаковскому, Софронову, Неустроеву и другим.
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В период с 1944 по 1945 гг. я давал читать хранившуюся у меня
запрещенную литературу наиболее активным членам кружка по их
личной просьбе».
Свидетель Павлов Петр Кузьмич, член ВЛКСМ, студент Якутского государственного педагогического института в отношении арестованного Сивцева А. К. показал:
«По якутской литературе Сивцев преподносил материалы без
какого-либо сравнения или сопоставления с литературой других
национальностей. Классиков и классической литературы других
национальностей, в частности, русской в его преподавании как будто
бы и не существовало за исключением случая сравнения Софронова с
драматургом Островским. Учащиеся, окончившие педучилище, не
имели представления о существовании классиков и классических
произведений, кроме якутских. Одновременно с этим рассказывал о
якутских писателях, особенно о таких, как Кулаковский, Софронов,
Неустроев, он старался их всячески вознести, выпячивая их таланты,
заслуги, называя их классиками, демократами, реалистами и т. д.».
Касаясь книги Башарина, бывший министр просвещения ЯАССР
Сюльский говорил:
«Чемезов, Башарин и я добились разрешения произведений отцов якутской литературы — Кулаковского, Неустроева и Софронова.
Мы думаем добиться этого же в отношении Ойунского, но это сопряжено с большими трудностями со стороны НКГБ, где работают русские, не знающие истории якутского народа и отдельных людей, не
заботятся о правде в прошлом, живут сегодняшним днем, а якуты, работающие в НКГБ, просто молокососы и трусы.
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Сейчас втихомолку произведения Ойунского изучает Башарин и
должен написать труд, после этого только будет разговор. Мы добьемся правды в отношении отца — Ойунского».
Старший библиограф Якутской научной библиотеки им. Пушкина Барашков Иван Иванович по поводу книги Башарина сказал:
«Кулаковский, Софронов, Неустроев — большие люди для якутского народа. Их обвинили в национализме. Разве русские писатели
не любят свой народ, а почему якутским писателям нельзя воспевать
свой народ. До Башарина все боялись защищать своих якутских реалистов, он взялся твердо и добился своего».
Арестованный 19 февраля 1952 года студент Якутского педагогического института на следствии 22 февраля 1952 года показал:
«Уже несколько лет я нахожусь в плену у буржуазно-националистической книги... о якутских буржуазных националистах — Кулаковского, Софронова и Неустроева.
Я считал, что Коммунистическая партия в настоящий момент
придерживается и проводит политику шовинизма в национальном
вопросе.
Я также считал, что построить коммунизм в одной стране практически невозможно.
США и Западно-европейские капиталистические страны я называл странами высокой культуры и отмечал, что советская печать
необъективно освещает положение в этих странах. Кроме того, я выражал мнение о том, что газеты и журналы Советского Союза не всегда правильно отражают вопросы в международных отношениях.
Начало зарождения у меня антисоветских националистических
убеждений отношу к тому времени, когда я прочел книгу Башарина о
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Кулаковском, Софронове и Неустроеве — прочел эту книгу в год ее
опубликования в печати, т. е. в 1944 году».
29 февраля 1952 г.
г. Якутск.
Министр Госбезопасности ЯАССР
полковник РЕЧКАЛОВ

Выступление в доме политического просвещения начальника пресс-группы КГБ ЯАССР Мунтяна Вячеслава Васильевича 14
декабря 1985 года на семинаре слушателей вечернего университета марксизма-ленинизма Якутского ОК КПСС по теме «Комплексное использование методов контрпропаганды»
(Краткий конспект)
— В вопросах контрпропаганды большую роль играет человеческий фактор.
—

Значительная часть трудящихся республики волнуется се-

рьезными изъянами в интернациональном воспитании. В связи с
этим к нам обращаются ветераны партии, отдельные научные работники, поступают письма.
—

Поступающие материалы дают основание сделать вывод, что в

республике процветают националистические тенденции.
—

Почему никто не ставит заслон? Об отсутствии заслона свиде-

тельствуют многочисленные письма и устные беседы граждан. Как
известно, разоблачение идеологии национализма занимает основное
место в контрпропаганде.
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—

В республике имеются много недостатков в реализации нацио-

нальной политики партии.
—

Извращенное освещение исторического прошлого Якутии с

националистической окраской. С 1921 по 1930 год особенно были характерны националистическими проявлениями... Основной идейнополитической платформой являлись идеи национализма и антисоветизма, которыми были заражены отдельные научные работники
и отдельные люди. С 1941 по 1943 год в ряде районов раскрыты 20
подпольных организаций, групп и бандитских формирований против
Советской власти. Отдельные проявления национализма проявились
в фальсификации историографии истории прошлого, истории возникновения Советской власти.
—

Отдельные ученые в целях оправдания национализма при-

бавили к слову национализм — «здоровый».
—
рина

В течение четырехдесятилетий под руководством проф. Башапропагандируется

идеологически

вредная

и

национа-

листическая «теория» здорового национализма. Эту его вредную теорию подхватили ученики профессора.
— «Школа Башарина» вырастила националистически настроенных ученых, которые внедряют «здоровый национализм» в Якутском университете.
—

Русские руководители 1921—22 годов Лебедев, Агеев, Козлов

противопоставляются якутским руководителям. Больше того началось восхваление якутских тойонов, баев и буржуазии (И. Ф. Афанасьев, М. М. Сивцев, альбом, «Саха омук»).
—

Ведется политика вытеснения русских кадров.

—

Национальный состав сотрудников в отдельных учреждениях не

соответствует национальному составу республики. В субботу мне
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пришлось разговаривать с одной слушательницей вечернего университета, которая засвидетельствовала о выступлении одного из руководителей торговли, который сказал, что в системе торговли воровство идет от приезжих русских.
—

Подобная тенденция враждебного отношения к русскому пропа-

гандируется в якутской литературе писателями Яковлевым- Даланом,
Петром Аввакумовым, Софроном Даниловым («Не улетайте, лебеди!»),
—

Все несчастье якутов: пьянство, разврат и другие формы амо-

рального явления — все исходят от пришлых русских.
—

Имеются отдельные отголоски от якутов против строительства

железной

дороги,

увеличения

средств

на

развитие

алмазо-

добывающей промышленности.
—

Наряду с серьезными фальсификациями в историографии ши-

роко применяются метод шельмования отдельных ученых. Например,
проф. А. И. Новгородова пытаются представить как белогвардейского
офицера.
—

Уговоры,

клевета,

распространение

ложных

слухов,

пре-

следование честных людей вплоть до уголовнонаказуемого деяния.
Кто создает в республике такую атмосферу? В этом разберутся соответствующие органы. Я приведу пример: на XV съезде Украины обсуждался подобный вопрос, там коммунисты правильно рассудили.
Такую же меру примут соответствующие органы.
—

В письмах, обсуждениях, устных выступлениях трудящихся нам

заявляют о существовании в прошлом буржуазных организаций.
—

Проводится ревизионизм, протаскивание эсеровских идей.
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В чем причина подобного состояния идеологической работы в
республике?
—

Просчеты в идейно-воспитательной работе, в интернацио-

нальном воспитании.
—

Отсутствие серьезной литературной критики, также критики в

науке.
—

Вседозволенность отдельных научных работников.

—

Недостаточность работы с молодежью. Ее направляют на работу

в села. Тем самым задерживается рост рабочего класса.
—

Ленин различал несознательную политическую ошибку и со-

знательный обман людей. Надо в этом вопросе разобраться.
—

Распределение руководящих должностей по национальным

признакам не соответствует пропорциональному составу населения
по национальностям. Мало представителей малых народностей.
—

Стеоретив уголовника якуты видят у русского народа.
Вопросы:
Вопрос: Вы сказали, что Башарин националист. Как это соответ-

ствует линии обкома партии?
Ответ: Я не знаю какова точка зрения обкома КПСС. Это — точка
зрения КГБ...
О ТЕНДЕНЦИЯХ И ПРИЧИНАХ ПРОЯВЛЕНИЙ
НАЦИОНАЛИЗМА В ЯКУТИИ
1. Как уровень развития самосознания народа сказывается на
проявлении националистических тенденций?
На Советском Востоке в настоящее время где особенно остро
проявились националистические тенденции? На XX съезде комсомола
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в связи с этим были названы Казахстан и Якутия, Киргизия и Северный Кавказ и другие регионы.
Если приглядеться, то речь идет именно о народах шагнувших, с
помощью победившего пролетариата центра страны «к советскому
строю и через определенные ступени развития к коммунизму, минуя
капиталистическую стадию развития» (см.: Ленин В. И. Полн. собр.
соч., т. 44, с. 246).
Отличительной чертой социально-исторического развития этих
народов в советское время является то, что за короткий исторический
срок уже в рамках макроструктуры новой исторической общности —
советского народа — у них произошла своя новая этническая консолидация. В советское время у некоторых из них (например, у народов
Крайнего Севера) патриархально-родовая общность переросла в
народность, а другие впервые в своей истории двинулись уже по пути
становления социалистической нации. У них возникли отряды или
зачатки национального рабочего класса, своя творческая интеллигенция, в том числе художественная и в какой-то мере и техническая,
появились научные кадры, лауреаты различных степеней, мастера
спорта международного класса, умеющие защищать честь советской
страны. Увеличился вклад этих регионов в экономику страны.
Все это способствовало росту национального самосознания.
Однако этот процесс объективной смены более ранних, малых
этнических общностей современными, более крупными общностями
и одновременного включения этих вновь возникших региональных
общностей в общий процесс становления советского народа не везде
шел гладко. Наряду с законной гордостью социалистическими достижениями народа появились тенденции национального чванства,
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национальной кичливости и эгоизма, крайние этноцентристские тенденции.
Хотя этноцентризм, когда люди дорожат своим народом и национальным достоянием,— это в общем-то явление естественное, но
плохо то, что порой национальное вытесняет на второй план более
общие, коренные интернациональные ценности и интересы. Особенно плохо, когда этноцентризм выливается в национальное лидерство.
Тогда наблюдается перекос в национальном составе отдельных ведущих коллективов, партийные, комсомольских, профсоюзных, организаций, обществ и союзов. Так в Якутском госуниверситете в 1986 г.
лица коренной национальности в студенческом коллективе составляли 79,5%, а среди профессоров и преподавателей около 70%. По отдельным специальностям эти показатели доходили до 90 и 95%. В деканатах и ректорате лица некоренной национальности и ныне составляют буквально единицы, хотя якуты в структуре населения республики составляют 34%.
Следствием всего этого явилось резкое ухудшение качества специалистов, выпускаемых Якутским университетом, о чем недавно писала газета «Известия» (Бородин О. П. Лик несостоявшейся обиды.—
Известия, 1987, 22 июля).
Проявлениям национализма в Якутии, тесно сопутствует местничество, что исключительно осложняет обстановку в республике,
Расстановка кадров по местническим принципам как принятая линия
берет свое начало с VIII (1965 г.) пленума Якутского обкома КПСС.
Здесь высшие кадры делятся на выходцев из центральных, приленских районов и из группы некоторых вилюйских районов, откуда родом Г. И. Чиряев, бывший первый секретарь Якутского обкома КПСС и
Ю. Н. Прокопьев, нынешний первый секретарь обкома партии. Выс-
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шие эшелоны партийной, советской власти подбираются преимущественно из числа их земляков. Таким образом, протекционизм строится не только по национальным, но и по родовым и местническим
признакам (люди учатся как чьи-то дети, а потом занимают должности и посты как чьи-то родичи, знакомые, земляки, а не по их деловым качествам).
В последние годы националистические проявления приняли в
Якутии особенно одиозные формы и характер. Причиной принятия
решения Секретариата ЦК КПСС в мае 1986 г. послужили события
конца марта — начала апреля 1986 г., когда коллективные хулиганские действия студентов Якутского госуниверситета, средних учебных заведений, учащейся и рабочей молодежи г. Якутска вылились в
националистические демонстрации и самочинные митинги, парализовавшие движение городского транспорта. Люди из бесчинствующей толпы выкрикивали «Русские, убирайтесь из Якутии!», «Выселить в течение 24-х часов всех русских родителей, чьи дети затеяли
драки!», «Широко осветить в мировой печати происходящее в Якутске», «Пойдемте к американкам, находящимся в Якутске, ученому
Балзер, журналистке из ФРГ» и т. д.
После принятия решения секретариата ЦК КПСС коллективные
драки на национальной почве не прекращаются в г. Якутске. Они происходили 7 ноября 1986, 9 мая 1987, 28 июля 1987, 3 и 4 октября 1987
гг. А 1-го мая 1986 г. на здании педучилища висел плакат «Долой русских оккупантов!» Это после трех с половиной века совместного проживания с русским народом.
Все эти негативные факты, происшедшие после решения Секретариата ЦК КПСС не предаются гласности, замалчиваются или искажается их смысл, сведя их к простым хулиганским действиям, хотя
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и в этих драках слышались крики: «Убирайтесь, русские, из Якутии».
Так было, например, в аэропорту в ночь с 27 по 28 июля 1987 г. и в
драках возле кинотеатра «Лена» 3 октября 1987 г.
2. Каков скрытый механизм воздействия на молодежь в республике?
Вековая замкнутость, недоверие к пришельцам (особенности
психологии крестьян-скотоводов), весьма компактное расселение
якутов — отличительные черты якутского этноцентризма в прошлом, что явилось питательной почвой для всякого рода националистических спекуляций различными политическими авантюристами в годы революции и гражданской войны.
Якуты и ныне преимущественно занимают центральные, т. е.
приленские районы и группы вилюйских районов, т. е. традиционные
сельскохозяйственные районы, ориентированные на скотоводство,
коневодство, частично на охотничий промысел и клеточное звероводство. А промышленность республики, занимающая львиную долю
современной экономики ЯАССР, развивается пока по окраинам, по
нежилым местам, почти не задевая, коренным образом не преобразовывая быт и жизненный уклад коренных жителей.
Все это сказывается на темпах становления и развития национальной прослойки рабочего класса, которая неравномерна по отраслям хозяйства. Вот эта разобщенность населения (якуты преимущественно работают в отраслях сельского хозяйства, а приезжие, русские, украинцы, армяне и др.— в промышленности) затрудняет процессы интернационализации населения.
В 1922 году, когда образовалась Якутская АССР, она была преимущественно аграрной, в составе населения республики якуты представляли 82%, народы Крайнего Севера — 3,2%. Тогда в экономике и
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составе населения края якуты действительно занимали ведущее положение.
Но дело коренным образом изменилось в наше время, когда
произошли коренные, качественные изменения в структуре экономики и демографическом положении республики. Республика уже в
довоенные годы стала аграрно-промышленной, а с середины 50-х годов она уже промышленно-аграрная республика с ведущими отраслями алмазо и оловодобывающей, газовой промышленности. Теперь
в составе населения республики лица коренной национальности
представляют лишь 34%. Впереди ждут процессы еще большей интернационализации всех сторон жизни республики.
Однако идея национального лидерства все еще крепко сидит в
головах некоторой части националистически настроенной интеллигенции и обюрократившихся представителей партийного и советского аппарата республики, хотя эти люди должны были знать то,
что в отличие от культурно-национальной автономии, Советская автономия — это территориально-областная автономия, где национальный признак существенный, но не единственный критерий.
Идея национального лидерства в наши дни приходит в резкое
противоречие с новой обстановкой, сложившейся в республике, но
главное — с ее перспективой, с дальнейшей интернационализацией
всей ее жизни.
2.1. Какие ложные представления формируются в сознании молодежи и в какой форме?
2.1.1. Национальное бахвальство: «Мы даем все, даем алмазы и золото.
У нас берут все, а дают мало». Нередко появлению таких стереотипов
обыденного сознания помогают наши некоторые юбилейные, благо-
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душные публикации. «Якутия — алмазный цех России», «Валютный
фонд страны» — названия некоторых брошюр, статей.
На самом деле, Якутия дает в общий фонд страны продукции на
2 млрд. рублей в год, а получает она ежегодно на 2,1 млрд рублей. А
получать она будет еще больше по мере реализации партийной программы социально-экономического освоения Дальнего Востока.
2.1.2. Чувство национального превосходства и чванства внушается
разными путями-каналами обыденного сознания, через печать, театр
и другие средства массовой коммуникации.
Приведем некоторые примеры.
В зале идет лекция. Местный «мудрец» встает и задает вопрос:
«Чем объясняется то, что якуты не знали замков до прихода русских?»
Лектор, не из местных, стушевывается и не может разъяснить, что все
это объясняется исторически, такое время было у всех народов мира,
а не только у якутов».
Якуты, казахи, киргизы, т. е. восточные народы превосходят западные народы в вопросах любви, семьи и брака — такая мысль проводилась в книге кандидата философских наук Б. Н. Попова «Поэзия
жизни», рассчитанной на молодежь. Разбирательство было, но книга
нигде открыто не критиковалась. Но зато Б. Н. Попов нанес критиковавшему ученому физическую травму средней тяжести, но избежал
уголовной ответственности, так как в ход уголовного дела вмешались
правоохранительные органы.
Приход русских в Якутию пошатнул добрые патриархальные
нравы, их чистоту — ведущая мысль спектакля по пьесе зачинателя
якутской драмы А. И. Софронова «Споткнувшийся не исправится».
Спектакль не возобновлен, но призывы возобновить его не прекра-
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щаются. Критиковавший эту постановку коммунист исключался из
партии, но восстановлен решением КПК при ЦК КПСС.
2.1.3. Чувство национального эгоизма выражает лозунг «Якутия —
для якутов», впервые провозглашенный тойонским «Союзом якутов»
(1906) во главе с В. В. Никифоровым. В обновленном виде этот лозунг
использован студентами и молодежью г. Якутска в 1979, 1986, 1987
гг.
Этот лозунг много раз видоизменялся, в разные периоды в него
вкладывался разный смысл. В годы гражданской войны в устах белобандитов он означал изгнание большевиков из Якутии. Кулацконационалистическая партия конфедералистов в 1928 г. пыталась
объявить территорию республики нераздельной принадлежностью
якутских улусов. Отрезки земель в пользу местных русских крестьян
послужили конкретным поводом для вооруженного мятежа в 1928 г.
В 80-е годы иногда слышатся требования: «Число приезжих не
должно превышать числа местного населения». Тот же эгоизм, та же
боязнь остаться в меньшинстве (мотив национального лидерства).
2.1.4. Теория «здорового национализма». Чтобы примирить общественность с национализмом и приглушить его одиозность, была
придумана теория «якутского здорового, прогрессивного национализма». Автор теории — Г. П. Башарин. Его книга «Три Якутских реалиста-просветителя», содержащая эту теорию, вышла в г. Якутске в
1944 г. В 1952 г. книга была изъята из обращения, но в 1963 г. по
настоянию автора, до этого признававшего ошибочность теории,
вновь возвращена в читательский оборот. В настоящее время книга
находится в широком обращении.
Теория «здорового национализма» позаимствована эмигрантским журналом т. н. Народно-трудового союза российских солидари-

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

540

стов «Посев», (см. Иванов В., Смолянский В. Национализм — оружие
империалистической реакции.— Политическое самообразование,
1985, № 2, с. 123). Чтобы оправдать эту теорию иногда ссылаются на
В. И. Ленина, но у Ленина такой теории нет. Когда отдельные коммунисты выступили критикой односторонне положительной оценки
книги «Три якутских реалиста-просветителя», критика была встречена в штыки, а критиковавших коммунистов привлекли к партийной
ответственности.
Отдельными кругами в республике делается все, чтобы замолчать национализм в прошлой истории Якутии и его проявления в
наши дни, хотя январский (1987) Пленум ЦК КПСС возродил большевистские традиции непримиримой борьбы с национализмом.
2.1.5. «Теории» отрицания национализма. Чтобы усыпить бдительность общественности, придумываются различные теории и
концепции, отрицающие классовое расслоение в дореволюционной
Якутии (отдельные труды проф. Г. П. Башарина и его учеников, единомышленников), возрождающие давно осужденную антиленинскую
теорию «единого потока».
«Поскольку новая для народностей Севера историческая общность — народность появилась в условиях Советского Социалистического общества — пишет доцент ЯГУ В. Луковцев,— то их национальное сознание возникло только как социалистическое и интернациональное. Поэтому у них и не может быть проявлений пережитков буржуазного национализма. Ведь национализм и шовинизм
есть идеология, политика и мировоззрение буржуазии. И потому в таком понятии его пережитки не могут присутствовать у тех народов,
которые не прошли капиталистическую стадию развития». (Газ. «Социалистическая Якутия», 1987, 6 мая). Однако по было безмятежным
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прошлое народов, перешедших к социализму, минуя капиталистическую стадию развития. Если взять Якутию, то последние попытки к
свержению Советской власти под националистическими лозунгами
делались вплоть до 1927—1928 гг., когда было принято постановление ЦК ВКП(б) от 9 августа 1928 г. «О положении в Якутской парторганизации», постоянно включаемое в сборник «В. И. Ленин и КПСС о
борьбе с национализмом» (изд. 3-е, М., 1985). В своих корыстных целях классовый враг всегда пытался использовать национализм и
отравить его ядом народные массы. Вот почему лозунг «Якутия — для
якутов» неоднократно повторялся, видоизменяясь, в 1918, 1921—
1922, 1923, 1924—1925 гг., наконец в 1927—1928 и 1929—1930 гг.
Участник гражданской войны, главнокомандующий вооруженными
силами ЯАССР и Северного края К. К. Байкалов в то время писал: «Якутия — для якутов» это значит: «монополия прав на прибыли барыши
для якутского тойонатства». Этот шовинизм глубоко реакционен».
(Байкалов К. К. Статья и воспоминания. Якутск, 1968, с. 74).
В годы гражданской войны и позже лозунг «Якутия — для якутов» означал ориентацию на империалистическую Японию. И этот
момент истории также замалчивается определенными кругами историков Якутии. Они обходят существование «Кружка независимых от
русских», в 10-х гг. организовавшего обучение японскому языку и
представители которого вошли в прямой контакт с империалистической Японией. Так заранее готовились кадры контрреволюции 20-х
гг.
2.1.6. Искажения и фальсификации фактов истории.
Однако наряду с замалчиванием, отрицанием или умалением
черных дел национализма в прошлом и настоящем, идет видимый и
невидимый процесс наращивания националистических страстей в
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спорах вокруг вопросов литературного, культурного наследия прошлого, классового расслоения дореволюционного якутского общества, определения роли движущих сил революции и контрреволюции, тех или иных социальных слоев, народов и народностей Якутии. В этих запальчивых спорах не всегда соблюдаются принципы
классовости и партийности. «Комплекс нерешенных, подчас надуманных вопросов давно лихорадит историков Якутской АССР, — пишет
академик С. Л. Тихвинский.— Здесь допущены ошибки в трактовке
деятельности ряда представителей национальной общественной
мысли, имеются факты внеклассовых оценок роли некоторых лиц.
Институт языка, литературы и истории Якутского филиала АН СССР
пока еще не способствует преодолению подобных ошибок». (Тихвинский С. Л. Состояние и задачи координации исторических исследований.— Вопросы истории, 1986, № 9, с. 11).
При этом в научных трудах, произведениях литературы и искусства нередко идеализировалось прошлое народов Якутии, делаются
попытки реабилитировать буржуазных националистов типа В. В. Никифорова (Неустроев Н. Д. Избранное. Якутск, 1985), первого председателя контрреволюционного правительства т. н. Временного Якутского Областного Народного Управления — ВЯОНУ, организованного
в с. Чурапча в 1922 г. Г. С. Ефимова (сб. архивных документов «Образование Якутской АССР», Якутск, 1982) его заместителя И. Ф. Афанасьева (сб. «Кооперативно-колхозное строительство в Якутской АССР.
1917—1927 гг.» Якутск, 1984), односторонне осветить деятельность
культурно-просветительных обществ типа «Саха омук» («Якутская
народность»), «Саха аймах» («Якутское племя»), в свое время распущенных или закрытых за контрреволюционную деятельность.
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Особенно отрицательно сказываются на умонастроения молодежи и интеллигенции попытки противопоставить друг другу русских и якутских коммунистов, участников гражданской войны, организаторов Якутской АССР, выставить русских чекистов в негативном
свете, преувеличив ошибки отдельных работников в трудах некоторых историков, в то же время стремление обойти ошибки, допущенные местными коммунистами или вовсе уйти от классовой оценки,
говорить полуправду, когда речь идет о деятельности якутских националистических партий, союзов и группировок (например, «Трудового союза федералистов»).
Речь идет о трудах историков Е. Е. Алексеева, Г. Г. Макарова, в
свое время подвергнутых критике в печати. В реальной истории русские коммунисты, секретарь Якутского губбюро РКП (б) Г. И. Лебедев
и председатель ЧК Якутии А. Агеев, односторонне очерняемые некоторыми историками Якутии, были людьми, впервые поставившими
вопрос о якутской автономии или реально продвинувшими решение
этого вопроса, что нередко замалчивается.
Замалчивание общего характера как успехов, так и ошибок коммунистов Якутии начала 20-х гг. мало способствует интернациональному воспитанию молодежи.
Нельзя не заметить того, что одностороннее выпячивание заслуг первых якутских коммунистов и их противопоставление русским
коммунистам усилилось на общественном фоне национального ажиотажа, наблюдавшегося в связи с реабилитацией имен М. Аммосова и П.
Ойунского после XX съезда КПСС. Ажиотаж этот искусственно оживляется и в наши дни окружением Г. Башарина.
2.1.7. Идеи общетюркской солидарности. Естественный интерес
к языковым и культурным общностям, иногда выливается в некие
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идеи общетюркской солидарности (модификации былых пантюркистских идей 20-х годов). Случайно ли в 20-х гг. принимались почти
одновременно партийные решения о проявлениях национализма в
тюркоязычных республиках и в 80-х годах так же наблюдаются цепочки тех же негативных событий и в тех же республиках? (См. сб. «В.
И. Ленин и КПСС в борьбе с национализмом»).
Начиная с 70-х годов, оживились культурные связи Якутии с
тюркоязычными республиками Средней Азии и Кавказа. Процесс этот
положительный, но в процессе культурного обмена люди передают
друг другу не только положительное, но и отрицательное. Такова
диалектика культурного обмена.
В этом плане зафиксированы только отдельные моменты. Так,
сотрудник Института языка, литературы и истории ЯФ СО АН СССР М.
С. Иванов предлагал сконструированное им самим девичье имя «Тюркана» в молодежной газете на якутском языке (см. Иванов М. С. Якутские имена (В помощь молодым семьям).— Эдэр коммунист, 1986, 20
апреля). Кое-кто предлагал изменить названия долин, прилегающих
г. Якутску. Например, не Эркээни, как принято, а Эркент (на тюркский
манер).
Все эти ложные идеи и концепции, накапливаясь исподволь, не
могли не сыграть роль детонатора, когда подошло время, так как они
не встречали своевременного отпора со стороны общественности.
2.2. Какова степень контроля за поведением молодежи со стороны националистически настроенных элементов.
Заместитель министра внутренних дел ЯАССР тов. Б. 3. Слободан
в своем интервью с корреспондентом газеты «Социалистическая Якутия» бодро сообщает о событиях 4 октября 1987 г.: «Милиция сразу
же овладела ситуацией». Правда, тут же он добавляет: «Чтобы разря-
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дить возможный конфликт учащиеся ПТУ были препровождены в
свои общежития». (Соц. Якутия, 1987, 18 октября). Судя по этой фразе,
конфликт все же имел место, ибо были задержанные. До этого о событиях в ночь с 27-го на 28 июля 1987 г. официально сообщалось, что
были задержаны и приведены в милицию 55 человек, из них 22 человека привлечены к ответственности или находятся на следствии.
Но радость тов. Слободина можно понять, ибо бывают случаи,
когда не только милиция, но и войска внутренней охраны не овладевают ситуацией. В 1986 г. бесчинствующие толпы молодежи, опрокидывая цепи милиционеров, вышли к центру города и бесновались у
правительственных зданий, у памятника В. И. Ленина на площади его
имени. В 1979 г. студенты ЯГУ гнали солдат, ранив 26 воинов. Только
мужество и отвага бывшего секретаря парткома ЯГУ В. И. Власова и
его немногочисленных комсомольских активистов кое-как приостановили кровавое побоище. Говорю так потому, что более 10-ти человек не якутской национальности были доставлены на травмотологический пункт, избитые и растоптанные студентами. Среди них были
люди, идущие со смены. Все это я знаю, как член партбюро, непосредственно разбиравшийся со всем этим. Эти же данные фигурировали в
постановлении бюро Якутского обкома КПСС, принятом тогда. Были
пострадавшие и в 1986 г. среди сотрудников милиции и дружинников.
Летом 1987 г. толпы подвыпившей молодежи ночью с явным
вызовом прохаживались мимо здания обкома КПСС, распевая якутские песни. Делалось это несколько раз за одну ночь. При этом из
толпы выкрикивались антиправительственные призывы: «Долой
Горбачева!» и т. д. Но милиция предпочла уступить на этот раз ситуа-
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цию толпе, как бы забыв свою обязанность оберегать покой граждан
и порядок.
Видимо, кто-то посоветовал не делать шуму.
Газета о подобных случаях писала, по обыкновению, смягчая и
глухо мол, некоторые группы молодежи распевают песни и заводят
танцы и спевки на не положенных местах.
Так что, если быть точным, ситуацией в Якутии пока владеют
попеременно, то милиция, то толпы бесчинствующей молодежи.
А кто владеет ситуацией в научных учреждениях, творческих
коллективах и в некоторых партийных организациях?
Скажем прямо — не всегда здоровые социальные силы, честные,
принципиальные коммунисты, ибо общественная обстановка в республике, в значительной степени отравленная националистическими
и местническими амбициями, существенно снижает боевитость партийных организации. Некоторый свет на этот счет пропивает публикация журнала «Партийная жизнь». «Нередко,— пишет журнал: —
вскрываются факты, когда при решении вопроса о судьбе коммуниста
в обсуждение привносится тенденциозность, утрачивается объективность, в ущерб принципиальной позиции берут верх местнические
или националистические амбиции. В подобной обстановке в парторганизации Якутского госуниверситета рассматривались персональные дела членов КПСС доцента Г. Г. Окорокова и старшего преподавателя Е. С. Сидорова». Далее в статье говорится о групповщине в науке
республики, об отмене Комитетом Партийного Контроля при ЦК
КПСС принятых о названных коммунистах решений партийных органов Якутии как необоснованные и не способствующие развитию критики. (За чистый и честный облик партийца.) — Партийная жизнь,
1987, № 10 (май), с. 30).
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Национализм — это почти всегда вождизм. Если в Казахстане
национализм вдохновлял культ социально выродившегося, обюрократившегося Кунаева, его окружении, то в Якутии группа Башарина, состоящая из представителей научной и творческой интеллигенции, снимает дивиденды от местнических и националистических амбиций, ею же вскормленных. Тут сразу же оговоримся, что, говоря о
группе или групповщине Башарина, мы имеем в виду неформальное
объединение людей, каких теперь немало, а не какую-то особую организацию, с особым уставом или программой. Но это все же групповщина, ибо она, преследуя свои корыстные, эгоистические цели, нарушает и игнорирует (полностью или частично) некоторые партийные
постановления в области идеологии. В этом смысле она выродилась в
антиобщественную силу.
Как возник культ Башарина и на чем зиждется засилье его группы?
Вначале Г. Башарин заработал некоторый авторитет у интеллигенции и молодежи, всегда жаждущей справедливости, занимая
весьма упорную, хотя и не всегда правильную и принципиальную, позицию в отстаивании литературного наследства якутского народа от
нигилизма. Но этот авторитет у проф. Башарина давно выродился в
культ ложного светила, навсегда уверовавшего в свою непогрешимость. Между тем тов. Башариным в прошлом были допущены серьезные ошибки в освещении вопросов литературного наследства, за
что он был исключен из партии. Ошибки эти он признал печатно и
устно. Правда, признания эти были не до конца искренними и

прин-

ципиальными. Беспринципность проявилось в том, что тов. Башарин
признал правильной и ту долю напраслины, которую возводили на
него во времена культа личности. Вот почему он потом с таким же с
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легким сердцем отказывался от признания своих действительных
ошибок, что с ним, в конечном счете, сыграло недобрую шутку. Так
вести себя Башарину тогда, в начале 60-х годов, казалось, выгодным.
Стал бы он тогда выяснять публично, что есть верного и неверного в
критике в его адрес в 50-х годах, ему не удалось бы так долго
ввести в заблуждение общественное мнение. Но объективный
ход истории настолько неумолим, что, кружа и петляя, общественное
мнение все же добирается до истины.
Вместо того, чтобы извлечь уроки из ошибок прошлого, с первых же дней работы в Якутском госуниверситете тов. Башарин начал
сколачивать свою научную групповщину из костяка организованного
им студенческого научного кружка «История», что видно из дипломной работы выпускника исторического отделения ЯГУ Н. И. Попова,
мужа С. Е. Николаевой, до 1986 г. работавшей секретарем Якутского
обкома КПСС по идеологии. Сказанное также подтверждается романом писателя Далана, земляка Г. Башарина. В изданной на страницах
журнала «Хотугу сулус» части романа Далана «Время ожиданий»
главный герой Далбаев, для которого прототипом послужил сам Башарин, так же организует свой кружок. В романе автор и его персонажи рассуждают о полезности и необходимости групповщины для карьеры больших ученых. Кружок Башарина посещали многие, в их числе периодически посещал Ю. Н. Прокопьев, ныне первый секретарь
Якутского обкома КПСС. Правда, не все кружковцы разделяют ошибки
Башарина, даже не все его приверженцы полностью принимают его
взгляды. И не все приверженцы входят в его окружение.
Однако несмотря на то, что партия давно восстановила справедливость в отношении к нему, повторно приняв т. Башарина в свои
ряды, ближайшее окружение сумело вылепить из фигуры Башарина
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великого мученика, страдальца за народное дело. Однажды писатель
В. Солоухин, с подачи якутских товарищей, уподобил Башарина Протопопу Аввакуму, сожженному царем на костре. (В. Солоухин. Продолжение жизни.— Наш современник, 1982, № 1). Не знаю, имеются
ли какие-то черты, хотя бы весьма отдаленно сближающие эти несоизмеримые величины и характеры. Но главное-то — судьбы разные. В
этом смысле уподобление это весьма неуместное, бестактное.
Но как бы то ни было, вопреки логике и здравому смыслу возник некий национальный идол, которого десятилетиями обожествляла и поклонялась социально незрелая часть якутской молодежи и интеллигенции. Какой же теперь он мученик? Ныне Г. П.
Башарин — заслуженный деятель науки РСФСР, кавалер ряда орденов
и медалей, делегат XXIII съезда КПСС, председатель комиссии по Госпремиям ЯАССР им. П. А. Ойунского.
Весь парадокс, вся сложность и ложность ситуации состоит в
том, что осыпан такими высокими почестями человек, упорно не считающийся с партийными решениями, нарушающий принципы партийности и классовости в науке, в частности, ленинскую партийную
установку о критическом отношении к литературному наследству, не
допуская ни нигилизма, ни идеализации его. В частности, об этой
ошибке тов. Башарина развернуто указывалось в постановлении бюро Якутского обкома партии от 6 февраля 1952 г. Позиция и поведение тов. Башарина широко обсуждались и в 1962 г. на бюро и на пленуме обкома партии.
Считается со всем этим, сделал из всего этого выводы тов. Башарин? Нет, не сделал, не считался и не считается.
В результате в кругу тех, кто разделяет его взгляды, почти стали
дурной традицией игнорирование, попытки к пересмотру партийных
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решений, а идеализации деятелей прошлого приняли неприемлемые,
крайние формы. Так, не считаясь ни с какими принципами текстологии, весьма не этично поступили издатели якутского и русского текстов спорной поэмы А. Кулаковского «Сновидение шамана». Издав
для якутских читателей полный текст поэмы, те, кто готовили ее
текст на русском языке, выпустили куски, например, строки, в которых говорится о последствиях переселения из центра страны массы
людей в Якутию:
Когда богатства наши исчезнут,
Когда запасы наши истощатся,
Когда нас взбесит голод желудка,
Когда ненасытность кишечника вынудит,
Когда жажда еды заставит,
К пришельцам вынужденно придем и сдадимся.
Лучших из нас превратят в последних рабов,
Молодых — в расторопных рабов,
Пожилые женщины станут коровницами,
Молодые — стряпухами,
Девушки — нянями,
Старики будут сиднем сидеть
За печкой.
Захудалые старушки
Станут презренными дармоедками.
Вслед за этим
Дети исхудают,
Потомки выродятся,
Род прекратится...
Печь перестанет дымиться,
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От жилища не останется и пенечка,
От пепелища —ни креста.
За сто лет
Не останется и следов от жилья,
И навсегда затухнет огонь в очагах,
Исчезнет и имя наше...
Тогда разве только
Будущие ученые
В легенды превратят,
Грядущие знатоки,
Станут рассказывать:
«На равнинах Сайсары
Забытая,
С навозом обмазанной юртой
Нация, называемая саха,
Жила, спрятанная некогда.
В Якутской области
Называемая якутами
Ничтожная нация,
Только начав развиваться,
Прекратила свое существование.
(Перевод подстрочный).
Национализм как система взглядов не характерен для дореволюционных якутских писателей. Однако отдельные националистические взгляды встречаются в их некоторых произведениях, о чем
прямо указывалось в принятых ранее партийных постановлениях.
Желая как-то обойти эти партийные решения, издатели якутского
текста, опубликовав поэму полностью, вышеприведенный кусок не
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сопроводили соответствующими комментариями, оставили массового читателя один на один с этим непростым текстом, не подумав при
этом о том, сумеет ли он правильно соотнести сказанное в поэме Кулаковского с современностью, в частности, с интенсивными демографическими изменениями в республике, когда обывательская часть
национальной интеллигенции идентифицирует процессы интернационализации с угасанием, даже с исчезновением якутской нации и ее
культуры.
Издатели как бы замолчали этот кусок, исходя из общепринятого пока стереотипа мышления: «Что вы?! «Великий» Кулаковский, да чтоб он вдруг имел какие-то там еще отдельные националистические взгляды?! Ни в коем случае! Никак нельзя допустить этого!».
По этим же категорическим соображениям, в русском тексте
этот кусок вовсе опустили, предполагая, что этим они улучшили Кулаковского, преподнесли его советскому читателю в лучшем виде. На
самом деле, далеко не так.
Современный читатель жаждет полной правды истории, справедливо полагая, что полуправда хуже лжи, она опасна и для прошлого, и для будущего.
Таков нравственный императив наших дней: «Необходимо оценить прошлое с чувством исторической ответственности и на основе
исторической правды» (М. С. Горбачев. Октябрь и перестройка: революция продолжается,—Правда, 1987, 3 ноября). Вместо этого нам
подсовывают искаженные тексты и искаженную правду.
Г. Башарин и его последователи беззастенчиво улучшают и выпрямляют политическую биографию Кулаковского и других дореволюционных писателей и деятелей Якутии, что также противоречит
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ранее принятым партийным решениям и является формой идеализации деятелей прошлого. При этом замалчивается участие Кулаковского в ряде контрреволюционных правительств Якутии, возникавших в первые годы революции и гражданской войны. Тогда как в советском литературоведении и исторической науке давно утвердилась
традиция говорить спокойно о том, что такой классик советской литературы каким является А. Н. Толстой бывал в эмиграции, какой-то
мастер слова не вернулся из эмиграции и т. д. и т. п.
Превзойдя свою былую идеализацию А. Кулаковского, ныне Башарин объявил его — ни мало, ни больше — чекистом и воюет со
всеми, кто с ним не согласен.
Некоторыми историками и литературоведами Якутии, близкими к Г. Башарину, настойчиво и упорно игнорируется и постановление ЦК ВКП(б) от 9 августа 1928 г. «О положении в Якутской
парторганизации». Товарищи постоянно пытаются обходить или замолчать его, требуя иногда его пересмотра или молча допуская его
ревизию. Так, в своей диссертационной работе литературовед Г. С.
Сыромятников требует пересмотра некоторых партийных решений
конца 20-х гг., имея в виду именно это постановление. Его довод —
претворение в жизнь данного постановления нанесло немало ущерба
в развитии культурной жизни Якутии. По-моему, само постановление
и воплощение его в жизнь — две разные вещи. Институт языка, литературы и истории ЯФ СО АН СССР издал «Хронику культурной жизни
Якутской АССР» (Якутск, 1984). Главным редактором издания является В. Н. Иванов, директор института, бывший аспирант Г. Башарина. В
«Хронику» включены все местные и центральные постановления и
решения, связанные с культурным развитием ЯАССР, но мы напрасно

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

554

стали бы искать в хронике 1928 г. постановления ЦК ВКП(б) от 9 августа 1928 г.
В 1984 г. в Якутске издан сборник архивных документов «Кооперативно-колхозное строительство в Якутской АССР. 1917— 1922
гг.», составная часть большого всесоюзного издания под грифами ряда научных институтов Москвы. Ответственный редактор, автор предисловия тот же В. Н. Иванов, который по своему обыкновению, ни
словом не обмолвившись об упомянутом постановлении, его не только игнорирует, но по-существу пересматривает.
В постановлении, в частности, четко указывалось: «Обком при
проведении политики партии по привлечению национальной интеллигенции к советскому строительству допустил ряд серьезных ошибок, оказывая поддержку верхушечной части националистически
настроенной якутской интеллигенции, систематически ее выдвигая
на руководящую работу и не проявляя при этом в должной мере критического отношения и тем самым усиливая ее политическую роль за
счет влияния партии».
А что делает В. Н. Иванов? Он также не проявляет в должной мере критического отношения к тем же представителям националистической интеллигенции, которые скомпрометировали себя политически участием в антисоветской деятельности. О том, как Институт, возглавляемый В. Н. Ивановым реабилитировал В. В. Никифорова,
говорили уже выше. За участие в контрреволюционном заговоре в
1928 г. В. В. Никифоров приговорен к расстрелу, умер в тюрьме. В том
же 1928 г. приговорен к расстрелу И. Ф. Афанасьев, приговор заменен
заключением в тюрьме, умер в ссылке. Как видно из документа за его
подписью, опубликованного в сборнике «Кооперативно-колхозное
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строительство», в своих проектах о коллективизации Афанасьев не
считался с фактором времени, оттягивая ее сроки.
В том же сборнике, изданном под редакцией В. Н. Иванова, «пионером» коллективизации в Якутии представлен Н. Т. Эверстов, организатор лжеартели, крупный купец и предприниматель, участник белобандитизма, напечатаны документы, где всуе упоминаются имена
многих белых эмигрантов, главарей белобандитизма безо всяких
комментариев.
Однако дело даже не в этом. В постановлении 1928 г. говорится
об искривлении политики партии в области торговли и кредита, что
широко поддержано участниками VI областной партконференции,
проходившей в сентябре 1928 г. В предисловии В. Н. Иванова не
найдем ни слова и об этом. Более того, коснувшись 1927—1928 года,
В. Н. Иванов повествует в таком эпически спокойном тоне, словно
будто все было в ажуре.
Все эти попытки замолчать пересмотреть или обойти постановление ЦК ВКП(б) от 9 августа 1928 г., осветить его в разрез шестой
областной партийной конференции никак несовместимо с требованиями партийности в науке, особенно если учесть то, что постановление это было принято не вдруг, а только после неоднократных вооруженных выступлений якутской контрреволюции, когда не возымели воздействия неоднократно примененные советским правительством амнистии к ее руководителям и участникам.
Упорным, беспринципным отстаиванием Г. Башариным и лицами из его группы своих вышеизложенных и других ошибок и неприемлемых позиций они дали повод возникновению длительных,
идущих на протяжении десятилетий споров, глубоко нарушающих
нравственно-психологический климат республики. Как известно, на
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январьском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС М. С. Горбачев говорил о недопустимости и социальной вредности ненужных тяжб и споров, возникающих между городами различных областей и республик. Как указано в протоколе двух исторических кафедр ЯГУ от 15 марта 1982 г., допущенные Г. Башариным и историками его «научной школы» большие, принципиальные ошибки подвергались критике в публикациях
историков Москвы, Новосибирска, Иркутска и других городов — 34
раза...
При этом якутская сторона в лучшем случае отмалчивалась, а
нередко шла на скандалы, на оскорбления личностей критикующих,
на крайнее обострение отношений. Особенно скандальным было участие Г. П. Башарина, писателя И. Е. Федосеева и доцента Е. Е. Алексеева на защите В. А. Демидова 8 января 1979 г. в г. Новосибирске, после
чего против писателя И. Федосеева было возбуждено уголовное дело
по ст. 130 УК РСФСР. Товарищи пошли на столько сильное обострение
отношений, что проф. М. М. Шорников вынужден был заявить: «В
1917 году в Сибири национальный вопрос, извините за такое выражение, стоял примерно так же остро, как он стоит сегодня на защите».
Сам по себе факт существования этих споров крайне отрицательно сказывается на интернациональное воспитание молодежи и
на ее умонастроениях. На той же защите проф. М. М. Шорников приводил следующий пример: «Тов. Башарин! Я читал Ваши работы, уважаю Вас. Но знаете, я о Вас сначала услышал от студентов из Якутии. У
нас есть историко-филологический, особый факультет. Туда по путевкам комсомола, ЦК комсомола из национальных республик посылают... У нас юкагиры, и буряты, и тувинцы и представители других
народов. Почему я к Вашим работам возвратился и начал изучать
вторым заходом национальный вопрос в 1917 году? На семинарах, ко-
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гда я сталкивался с национальным вопросом, какую-то не совсем ясную точку зрения. Я тогда говорю: Давайте решать вопрос с позиций
пролетарского интернационализма. Студент из Якутии встает и говорит: «Михаил Михайлович, а почему я должен решать его обязательно
так. А почему я не могу решать его с позиций здорового национализма».
Даже один этот факт может говорить о том, насколько глубоко
укоренились некоторые ошибки Башарина в умах определенных слоев молодежи. А контролировать умы молодых для воспитателей молодежи (для Башарина и его многих сторонников работа воспитателя
— это их жизненная профессия) не составляет особого труда. По характеру профессии они, как бы даже, обязаны контролировать в буквальном смысле. Другое дело — как они используют эту свою обязанность. Пожалуй, больше — в корыстных интересах своей группы.
Как мы уже говорили, Г. Башарин понял раньше многих необходимость собирания своих сторонников и сил среди молодежи. И
это дало и сейчас дает свои недобрые плоды. В настоящее время отдельные руководители склонны объяснять свою пассивность и нежелание вмешиваться в ход борьбы очевидным перевесом сил на стороне Башарина и ему сочувствующих.
На волне пока никем еще не сбитых националистических и
местнических амбиций группа Башарина утвердила свое ведущее положение в общественной жизни и науке республики. Действуя в условиях попустительства и вседозволенности, эта группа сумела расставить своих людей на всех ключевых позициях гуманитарных наук
республики. У нее свои люди в органах печати и массовой информации, в творческих союзах, в общественных организациях и писательских кругах. Такие романы писателя Далана как «Крылатые мечты» и
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«Время ожиданий» написаны с позиций групповщины и в угоду ей. В
том же духе написаны отдельные публицистические статьи и журнальные публикации писателя И. Федосеева.
Такое всесилье группы дает ей почти полную безнаказанность.
Вот почему самая типичная реакция людей из группы Башарина на
критику — крутая расправа, стремление любой ценой ликвидировать
мнение, не совпадающее с установками группы, дискредитировать,
опорочить в глазах общественности любого...
Мы теперь знаем, как высоко оценивается в наши дни исторический подвиг ветеранов революции и партии, советского строительства и героев войны и тыла. В Якутии живет участник революционных событий октября 1917 г. в Москве, разгрома Деникина и
последней вылазки контрреволюции на Крайнем Севере Якутии в
1929—1930 гг. посланец партии после принятия постановления ЦК
ВКП(б) 1928 года А. В. Паулин, человек, сделавший немало для развития народного хозяйства Якутии, кавалер многих орденов и медалей,
в их числе ордена Ленина, Трудового Красного Знамени и др. На заседании двух исторических кафедр ЯГУ от 15 марта 1982 г. этого уважаемого человека историки, по настоянию Башарина, в своем протоколе
охарактеризовали «сыном пивного фабриканта», а его братьев —
предателями Родины, бежавшими за границу. На деле А. В. Паулин —
сын рабочего, а его братья Мартин и Николай никуда не бежали и
предателями Родины не были. Чем провинился ветеран революции и
партии с 70-летним партийным стажем перед ними? В своей публикации, изданной в Москве, старый коммунист критиковал классово
недифференцированный подход некоторых историков к национальной интеллигенции времен гражданской войны.
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В том же протоколе историков очернены и др. ветераны партии,
к примеру, С. П. Кылатчанов, коммунист с полувековым партийным
стажем. Весьма прискорбно то, что до сих пор никем ничего не предпринято для очищения от очернения добрых имен ветерана революции и ветеранов партии и других коммунистов, хотя и имеется заключение кафедры истории КПСС Томского университета, подтверждающее правильность критики ветеранов и исписаны разными инстанциями горы бумаг.
Участник гражданской войны, красный командир, московский
профессор А. И. Новгородов так и умер, также необоснованно очерненный сторонниками Башарина, как «белый офицер».
Одним словом, группа Башарина вполне владеет ситуацией в
свою пользу и в определенной мере контролирует общественное
мнение, в том числе и молодежное.
И неудивительно, ибо кое-кто настолько заинтересовано в сохранении ложного авторитета и ореола Башарина, что не упускает ни
одного случая. Так, 10 октября 1986 г. на литературном вечере ЯГУ,
посвященном 100-летию писателя А. И. Софронова, по предложению
одного участника зал, вмещающий 800 человек, аплодировал Г. П.
Башарину, устроил овацию и президиум, где присутствовало руководство ЯГУ. Это после того, как Минвуз РСФСР своим приказом от 10
июля 1986 г. предложил сместить Г. Башарина с поста заведующего
кафедрой всеобщей истории.
2.3. Как выглядит система неофициального воспитания?
На III пленуме обкома КПСС, в частности, в докладе первого секретаря обкома Ю. Н. Прокопьева, в числе других причин негативных
явлений указывалось и неправильное воспитание в семье, особенно в
неблагополучных семьях. Это, конечно, имеет место. Отдельные без-
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ответственные родители воспитывают в своих детях отрицательные
стереотипы к людям других национальностей. Однако неблагополучные семьи, родители которых пьянствуют или лишены родительских
прав, больше бывают источниками хулиганства, чем национализма.
Другие видят истоки национализма в извращениях обыденного
сознания. И это также имеет место, но не следует преувеличивать и
его значение, как это делает доцент Якутского госуниверситета В.
Михайлов, рассуждая об отрицательных национальных стереотипах:
«...местные народы (?!) Якутии о вновь прибывающих русских и
других людях говорят, будто бы они рвачи, хапуги, карьеристы, временщики, ничего им не дорого, готовы все ломать, портить. Рисуемый
негативный образ стереотипно распространяется на всех русских. С
другой стороны, вновь прибывающий в Якутию человек имеет стереотип северянина: медлителен, упрям, замкнут и т. д.» (В. Д. Михайлов. Культура межнационального общения.— Соц. Якутия, 1987, 11
апреля). Здесь трудно уловить чего больше — желания докопаться до
истины или уводить от нее. Но ясно одно: подобная крайняя абстрактность суждений недопустима, когда пытаются говорить от имени целых народов и сталкивать их интересы.
Эти же крайне абстрактные суждения имеют место, когда пытаются определить состав участников антиобщественных действий.
Нельзя отведя вину от себя, сваливать ее на народы Якутии, трудящиеся массы. «Основной контингент — говорит зам. министра внутренних дел ЯАССР тов. Б. 3. Слободин в вышеупомянутом интервью,—
учащиеся первых курсов профтехучилищ №№ 1, 4, 5, 7, 14».
Первокурсники и второкурсники стали козлом отпущения и в
Якутском госуниверситете, когда разбирались события 1986 г. Но
имеются более реалистические наблюдения старейших препо-

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

561

давателей гуманитарных факультетов, работающих в университете
более 20—30 лет кураторами курсов и групп.
По наблюдениях этих кураторов, студенты младших курсов были скромны, послушны, активны в учебе и общественной работе. А
затем на старших курсах их активность постепенно падает, а некоторые из них начинают меняться в худшую сторону, обретая не только
черты пассивности, но и духовной агрессивности, о которой говорил
проф. М. М. Шорников в Новосибирске.
И это не случайно, ибо их духовные наставники, в лице профессоров и преподавателей, разделяющих ошибки Башарина, в своих
лекциях открыто преподносят студентам среди общего потока информаций и свои необщепринятые, подчас ложные идеи и концепции,
которые изложены выше.
Были ли протесты против всего этого со стороны студентов? Да,
были. Однажды часть студентов исторического отделения стала демонстративно покидать лекции проф. Башарина. В связи с этим был
выпущен номер комсомольского прожектора-молнии с упреком в адрес этих студентов за их вызывающее поведение с указанием их имен
и призывом прекратить подобную демонстрацию (за тремя подписями: комсорга, старосты и куратора).
С глубоким возмущением говорили отдельные студенты (в том
числе и студенты историко-филологического факультета) о националистических настроениях среди преподавателей 3 апреля 1986 г. на
комсомольском активе ЯГУ, обсуждавшем события конца марта —
начала апреля 1986 г. Выступавшие приводили народную поговорку:
«Как рыба гниет с головы, у нас отдельные преподаватели сами являются носителями национализма». Однако делалось все, чтобы как-
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то замять эти выступления студентов. Никто не поддержал и не подхватил невольный порыв молодежи и ее стремление выявить истину.
Духовную агрессивность отдельных групп студентов натаскивают на лекциях, кружковых занятиях, на различных встречах с писателями и деятелями науки. Для этого используются различные вечера, беседы со студентами. На этих мероприятиях, на острых обсуждениях наболевших проблем, особенно достается тем, кто занимает интернационалистские позиции.
Можно ли после этого удивляться тому, что наблюдаются резкие перекосы и извращения в духовных ценностях молодежи, ее равнодушие к общим, интернационалистическим идеалам и ценностям.
Вследствие того, что вовремя не были приняты конструктивные, кардинальные меры по преодолению проявлений национализма,
социальная болезнь все больше загонялась во внутрь, в системе неофициального воспитания появилась новая дурная и опасная преемственность, хотя она как бы избирательная. Вполне допустимо, что в
беспорядках 1979 г. присутствовали и выпускники тех, кто дрались с
русскими студентами в 1968 г. на площади им. Орджоникидзе. А в
1986 г. вполне могли присутствовать школьные выпускники тех, кто
дрались с солдатами и выкрикивали националистические лозунги в
1979. Теперь среди многих Якутский университет обречен ждать и
школьных выпускников тех, кто бесчинствовал на националистической демонстрации и митинге.
Система эта избирательна, т. к. не все студенты участвовали в
беспорядках, да и часть участников должна бы пересмотреть свои позиции, да и система воспитании действует не механически. Но такая,
хотя и избирательная, взаимосвязь существует, о ней свидетельствует нарастающий и углубляющийся характер негативных событий.
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2.4. Какова политическая и идеологическая активность молодежи из коренной национальности? Чем она отличается от молодежи
некоренной национальности.
О падении социальной активности студентов на старших курсах
уже говорилось выше. Это общее у студенческой молодежи всех национальностей.
В отличие от молодежи некоренной национальности часть
местной молодежи свою избирательную активность сохраняет и на
старших курсах. Это активное участие местной молодежи в художественной самодеятельности, на проводимых массовых мероприятиях.
Но плохо то, что иногда это достигается на почве односторонней
актуализации национальных ценностей.

Активно

посещая

на-

циональный театр, часть местной молодежи не очень активно посещает русский театр.
Интерес якутской молодежи к массовым мероприятиям несколько специфичен, ибо как уже говорилось выше, молодежь часто
является свидетельницей того, как расправляются с теми, что занимает на деле интернационалистские позиции. Последних перед молодежью выставляют очернителями и предателями якутского народа,
национальной интеллигенции, клеветниками (см. протоколы общего
партийного собрания ЯГУ от 10 ноября 1985 г., партийного собрания
историко-филологического факультета от 20 января 1987 г., заседания кафедры якутского языка и литературы 15 июня 1987 г.).
Общественному ошельмованию подвергаются живые и мертвые. Так, с целью принижения личности покойного народного поэта
Якутии коммуниста-интернационалиста С. Р. Кулачикова- Элляя в театральном представлении «Мной оставленные песни» для создания
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образа некоего поэта-проходимца и карьериста, повинного гибели
Ойунского, использованы подлинные стихи и произведения Элляя.
В романах писателя Далана, изданных в 1986—1987 гг., осмеяны, выставлены в отрицательном свете идейные оппоненты Г.
Башарина. При этом, хотя имена и фамилии изменены, но внешние
описания, детали, факты вполне угадываемы для того, чтобы узнать,
о ком идет речь. Это известный в литературе прием. Но это такой
прием, который всегда активно участвует в политической борьбе.
Воспитанная на этих идейных дрожжах, часть якутской молодежи в последние годы показала себя как легко возбудимая и социально незрелая и неустойчивая сила. В среде этой молодежи и некоторых слоев интеллигенции воспитывается дух активного неприятия
и предвзятого отношения к нашим идеалам, требованиям партийности и классовости. Зато в этой среде имеют распространение пьянство и наркомания, затронувшие и студенческую среду (см. С. Карханин. Ворожба под анашу. В Якутске раскрыта преступная группа молодых наркоманов.— Сов. Россия, 1987, 23 августа).
3. Каковы причины (объективные и субъективные) национального движения? Его скрытые цели и лозунги.
Нарастание проявлений национализма в Якутии происходит на
фоне еще не преодоленных до конца застойных явлений в экономике,
идеологии и в социальной сфере.
Углубляющиеся процессы интернационализации и политика
коронной перестройки экономики и ее интенсификации в крае реально угрожают интересам всех тех, кто живет по законам иждивенчества, получая всецело или дополнительно незаработанные деньги.
Это все те, кто работает и учится по протекции, живет по родовым,
клановым, личным связям, занимая посты и должности не по компе-
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тентности. В республике широкое распространение имели приписки
на строительстве и в промышленности, целые коллективы получали
незаработанные премии всесоюзного и республиканского значения.
На дутых, показных успехах кое- кто делал высокую карьеру. Обо всем
этом писала газета «Советская Россия».
Иждивенческую в значительной мере структуру имеет экономика сельского хозяйства. Многие совхозы живут на плановых дотациях. Вот изменят название совхоза — на пять лет дотация, укрупнят
или разукрупнят его опять дотации на несколько лет. Как пишет
местная пресса; отдельные совхозы умудряются под видом прибылей
наращивать убытки.
Экономика промышленности имеет затратные моменты, хотя
под нажимом: «План любой ценой!» экономические показатели республики, несмотря на все вышеизложенное, кажутся в целом благополучными.
Нарастанию социальной напряженности способствует запущенность в республике многих социальных проблем. Исключительно
остро в республике стоит жилищная проблема. Если в других городах
Сибири и соседних областей люди в очередях за квартирой по 10—12
лет, то в Якутске — 20 и более лет. В этих условиях чьи-то дети и родственники меняют квартиры несколько раз. Большая очередь в дошкольных учреждениях, многие школы работают в 2—3 смены. Слаба
база клубных, библиотечных и спортивных учреждений и организаций.
В исключительно запущенном состоянии находятся сельские
дороги. К этому следует добавить обеспеченность по низким нормам
питания и его перебои в городах и районных центрах в условиях долгой суровой зимы, высокую смертность новорожденных и рожениц.
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По ряду районов показатели эти растут. В этих условиях планы ввода
жилья, ремонта детских больниц проваливаются. По безответственности строителей и проектировщиков под угрозой приостановки и
срыва находится возведение домостроительного комбината в г. Якутске, которого так долго ждали трудящиеся. Застройка Якутска идет с
грубыми нарушениями экологической защиты.
Все это приводит к тому, что многие социальные ожидания молодежи не оправдываются.
Нарастанию националистических тенденций в республике способствует также неразвернутость по-настоящему гласности и демократии, критики и самокритики.
Газета «Правда» в передовой статье «Товарищ прокурор» от 28
августа 1987 г. дала следующую информацию: «Иные работники прокуратуры порой сами допускают нарушения закона, отходят от ленинского принципа единства, законности, в угоду местничеству и
личному благополучию поступаются принципиальностью. Подобные
факты выявлены в прокуратурах Армянской ССР, Эстонской ССР, Чечено-Ингушской и Якутской автономных республик, ряда других».
То, о чем конкретно говорится о прокуратуре ЯАССР, в республике не предано гласности. Но зато г. Якутск живет слухами: «Уже
несколько месяцев в Якутске работает прокуратура Магаданской области, ведет следствие по припискам 1986 г. на 18 млн. рублей».
«Приехали из прокуратуры Москвы разбираться с исчезнувшими алмазами и золотом, подаренными Л. И. Брежневу Г. И. Чиряевым и Ю. Н.
Прокопьевым, т. е. бывшим и нынешним руководством обкома партии».
Между тем все это особого секрета и не представляет, только
нет ясности, четкости. О приписках в Якутии много писали газеты,
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ставили многие читатели и должностные лица, некоторые из них пострадали за это. Да и факты самоочевидны: г. Якутск не один раз получал знамена РСФСР и СССР при помощи приписок. Общеизвестны
факты, когда приписки и недоделки здания Якутского музыкального
театра, школ, жилых домов и других объектов обнаруживались уже
после того, как т. Ю. Н. Прокопьев, тогда первый секретарь Якутского
горкома КПСС, получал всесоюзные и всероссийские знамена...
Когда был подарен чорон (национальный кубок) с алмазами и
пластинкой золота Л. И. Брежневу, тогда этому никто и не удивился,
не подумал о том, откуда алмазы и золото и положено ли это, так делать. А просто обсуждали находчивость костореза Т. Аммосова, долго
искавшего, чем бы закрепить алмазы к чорону. Наконец, он нашел
способ закрепить на пластинке золота. Для этого пришлось прибегать
к помощи московских специалистов по ювелирному делу. За всем
этим следил тов. Ю. Н. Прокопьев, тогда секретарь обкома КПСС по
идеологии.
Также известны многим и возмущают коммунистов факты беспринципности органов прокуратуры Якутской АССР, особенно те случаи, когда при вмешательстве партийных органов и органов прокуратуры приостанавливались уголовные дела земляков и единомышленников Г. П. Башарина. Как видно из письма председателя Советского районного суда г. Новосибирска, тов. Ю. Н. Прокопьев, будучи
первым секретарем Якутского горкома КПСС, способствовал приостановке уголовного дела земляка и единомышленника Башарина, писателя И. Федосеева, привлекаемого по ст. 130 УК РСФСР. В результате
после долгих переписок народный суд г. Новосибирска вынужден бы
подвести т. Федосеева под амнистию. Но был нарушен Устав КПСС,
тов. Федосеев не понес партийной ответственности за уголовное пре-
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ступление, его выгородило бюро Якутской писательской парторганизации. Правоохранительные органы Якутии приостановили уголовное дело другого земляка и единомышленника Г. Башарина кандидата философских наук Б. Н. Попова, нанесшего телесное повреждение
средней тяжести кандидату филологических наук В. Т. Петрову.
Заместитель секретаря партбюро историко-филологического
факультета ЯГУ доцент Е. Е. Алексеев, бывший аспирант Башарина,
дважды совершил уголовное преступление. Первый раз тов. Алексеев
в пьяном состоянии избил доцента С. Н. Еремеева, за что был выведен
из состава парткома и ему был объявлен выговор. Еще выговор не
был снят, тов. Алексеев также в пьяном виде избил другого доцента Н.
В. Дохунаева. За последнее уголовное преступление т. Алексеев ответственности не понес, а выговор был благополучно снят.
Персональное дело члена партбюро ИФФ ЯГУ тов. Иннокентьевой М. И. (аспирантка Г. Башарина), организовавшей в 1987 г. у себя на квартире пьянку с поножовщиной, по-существу также замяли
при помощи машины голосования. Вот наглядный пример того, как
групповщина снижает боевитость парторганизации...
А потерпевшие товарищи В. Петров и Н. Дохунаев были строго
предупреждены, чтоб они не рассчитывали на защиту своих докторских диссертаций, если они будут настаивать на привлечении к ответственности тт. Попова и Алексеева.
Такие факты разрушают доверие к закону и к представителям:
правоохранительных

и

партийных

органов,

деформируют

об-

щественную мораль. Несмотря на то, что в своем постановлении «О
проведении пленумов партийных комитетов и собраний коммунистов с обсуждением отчетов выборных органов о работе по руководству перестройкой» ЦК КПСС рекомендует вывести из состава
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партийных органов не справляющихся с обязанностями или скомпрометировавших себя работников, вышеназванные лица остаются
на своих партийных и общественных постах, а люди из круга Башарина продолжают применять рукоприкладство и наносить людям личные оскорбления до самых последних дней.
Обстановка зажима критики и нарастания националистических
и местнических амбиций создает немыслимую ситуацию, когда неправые успешно преследуют правых. Директор ИЯЛИ В. Н. Иванов и
его окружение выжили из института коммуниста В. Е. Охлопкова, выступившего со справедливой критикой в их адрес. И это, несмотря на
то, что навязанный выговор был снят с коммуниста Охлопкова решением КПК при ЦК КПСС. Вопреки духу перестройки, для расправы с
неугодными В. Н. Иванов и его окружение умело и ловко использовали аттестацию научных работников. В. Н. Иванов и его ближайшее
окружение отстранили от руководства сектором и отделом института
коммунистов, докторов наук Н. Е. Петрова и Ф. Г. Софронова, выступивших также с принципиальной критикой недостатков работы института. Первому не простили его последовательно интернационалистской позиции, а второму его справку, не выпрямляющую политическую биографию А. Е. Кулаковского. За это и мстят им.
В каких условиях вседозволенности действуют люди, разделяющие ошибки Башарина, может показать следующий пример. В
1985 г. коммуниста Г. Г. Окорокова, критиковавшего недостатки
сборника «Кооперативно-колхозное строительство в Якутской АССР.
1917—1927 гг.», изданного под редакцией В. Н. Иванова, исключили
из партии. А редактора книжного издательства Н. Ф. Васильева,
наблюдавшего за выпуском этого сборника, освободили от работы,
предварительно объявив ему выговор приказом по издательству за
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снижение требовательности к рукописи названного сборника. А
научного редактора сборника В. Н. Иванова, лично ответственного за
допущенные ошибки, буквально через несколько дней после этого
наградили, присвоив ему почетное звание. А затем в 1986 г. Окорокова вывели из состава редколлегии журналов «Хотугу сулус» и «Полярная звезда», а вместо него в 1987 г. в состав редколлегии ввели того же В. Иванова, не имеющего ни одной статьи или очерка по литературе, не являющегося членом Союза писателей СССР. А чем, это собственно вызвано такое особое благоволение руководства тов. В. Н.
Иванову? Может быть, и тем, что у товарищей Ю. Н. Прокопьева и В. Н.
Иванова имеются общие племянницы и племянник от Н. Н. Алексеева,
любимого дяди Ю. Н. Прокопьева, и от родной сестры B. Н. Иванова?
Конечно, и не только этим, по стилем работы руководства обкома
партии с кадрами. Племянников этих пять. Их семьи не обойдены
вниманием того и другого. Племянник и племянницы, их мужья и жена племянника обеспечены высокооплачиваемой и престижной работой, их семьи несколько раз меняли благоустроенные квартиры.
Не поддается никакой человеческой логике то, что произошло
25 августа 1987 г. на республиканском писательском собрании с повесткой дня «Перестройка и писатель», впервые созванном для обсуждения материалов XXVII съезда, январьского (1987 г.) и июньского
(1987 г.) Пленумов ЦК КПСС, писательских съездов СССР и РСФСР. Выступавшие на собрании ведущие писатели республики М. Д. Ефимов,
П. Н. Тобуроков, И. А. Ласков, член правления Союза писателей Якутии
И. М. Гоголев, работник аппарата правления видный прозаик Н. А. Габышев, зам. главного редактора по журналу «Хотугу сулус», член
партбюро C. Т. Руфов подвергли острой критике руководство Союза
писателей Якутии в лице Софр. П. Данилова и его заместителей, по-
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добранных по признакам землячества и родства, за запоздалый созыв
данного собрания, келейный, групповой стиль работы правления, за
не реагирование на критику, высказанную на III в VI пленумах обкома
КПСС.
Однако острая и деловая критика этих товарищей писателями
из круга С. Данилова, сочувствующими Г. Башарину, как и ожидалось,
была встречена в штыки. Выступления последних начали носить, по
обыкновению, не корректный, оскорбительный тон. Секретарь обкома КПСС т. А. А. Попов, присутствовавший на собрании, не сумел его
удержать на деловом уровне и не нашел ничего лучшего, как дать на
страницах двух республиканских газет информацию, искажающую
общую картину и направление критики на собрании. Писатели, выступившие в духе перестройки, были названы склочниками.
Случившееся станет более понятным в сопоставлении. Видные
народные писатели Казахстана, Киргизии, Кара-Калпакии, Узбекистана, артисты Чечено-Ингушетии — все обратились со своим проникновенным словом, обращенным к своим народам и ко всему советскому народу. А народные писатели Якутии до сих пор хранят глубокое молчание. А что, когда так необходимо правдивое слово писателя, выражающее общенародную, общегосударственную озабоченность, им нечего сказать?
А когда эту нравственную ответственность берут на себя писатели-коммунисты, на чьи плечи легли тяжесть и поиск в художественном процессе, руководство обкома партии и печать их грубо одергивают.
А что разве это — демократия, когда затыкается рот тем, кто
как-то пытается выразить назревшее?
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Также ни в какие рамки не лезет то, что случилось после собрания. Резкое размежевание мнений на собрании вызвали оценки вокруг произведений писателей Р. Багатайского, М. Ефимова и Н. Герасимова, по мнению ряда республиканских газет, выразивших дух перестройки и интернациональный пафос нашей действительности.
Резкие выпады, тех, кто тормозит перестройку в идеологической работе, вызвала особенно повесть Н. Герасимова «До встречи» и работа
автора на посту главного редактора Якутского книжного издательства. Всего шесть раз вызывали тов. Герасимова в обком партии: один
раз в сектор печати, два раза зав. отделом пропаганды обкома партии
и два раза секретарь обкома по идеологии. При этом каждый раз
предлагали уйти тов. Герасимову с поста главного редактора издательства. В последний раз на другой же день после писательского собрания его вызвал сам первый секретарь Якутского обкома КПСС т. Ю.
Н. Прокопьев, и, уступая требованиям групповщины, заставил его уйти с занимаемого поста, несмотря на то, что тов. Герасимов сделал
немало для перевода издательства на рельсы самофинансирования и
самоокупаемости. Чем же не угодил тов. Герасимов партийному руководству? Единственно тем, что пытался поставить заслон произведениям, написанным зачастую с позиций групповщины, и идейно не
зрелым произведениям. Он вернул рукописи Далану, С. Данилову и др.
Одним словом, он пытался противостоять амбициям известного рода,
помочь перестройке.
Этот командно-административный и бюрократический стиль
руководства обкома партии никак не вяжется с духом времени. Тот,
кто действительно владеет ситуацией, к этому методу никогда бы не
обратился.
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Но главное — тревожит линия замалчивания негативных явлений, что способствует их нарастанию. Ведь события 1986 г. имели
продолжение в прошлом и имеют поныне. Тем не менее в 1986 г. руководство обкома не сумело сразу сделать самостоятельные, правильные выводы из происшедшего. Постановление бюро Якутского
обкома КПСС от 17 апреля 1986 г. определило событие лишь как, факты хулиганских действий и нарушений общественного порядка» (Соц.
Якутия, 1986, 20 апреля). И только на III пленуме Якутского обкома
КПСС после вмешательства ЦК КПСС эти события были оценены как
«факты хулиганских действий и нарушений общественного порядка
со стороны части подростков, рабочей молодежи и студентов госуниверситета, сопровождавшиеся националистическими проявлениями».
(Соц. Якутия, 1986, 18 мая).
В этих попытках замалчивания, идущих до наших дней, встретились два интереса. Желание группы Башарина избежать разоблачения, а руководства — чтобы не выносились из избы сор и мусор.
Поскольку все это труднее скрыть, руководство прибегает, мягко выражаясь, к недемократическим методам устранения напряженности.
Нельзя не заметить и другое — это не совпадающие оценки и
подходы, также возникающие по вине местного руководства, к одним
и тем же негативным явлениям, что сильно снижает эффективность
принимаемых мер органами центра и на месте.
Во-первых, до сих пор невыясненными остаются идейные истоки негативных явлений, хотя в справке комиссии Минвуза РСФСР
отмечено: «...явное попустительство в активизации некоторых идейно-ущербных

концепций

просветительского

и

литературно-

общественного движения в Якутии, получивших в свое время острую
партийную оценку, менее всего способствовали активной, напряжен-
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ной работе профессорско-преподавательского состава в целом по всестороннему изучению конкретных процессов среди студенческой молодежи, своевременной профилактике любых антиобщественных
проявлений».
Эти же попытки комиссии Минвуза РСФСР указать истоки проявлений национализма просто повисли в воздухе, ибо в Якутской областной партийной организации не принято указывать на эти истоки.
Во-вторых, журнал «Партийная жизнь» (1987, № 10, с. 30) и Комитет Партийного Контроля при ЦК КПСС указывают на такое негативное явление как групповщина в науке республики. А якутские руководители хранят молчание и по этому поводу, не дана еще партийная оценка этому негативному явлению, что отрицательно сказывается на идеологической работе республики.
В третьих, до сих пор не выполнено указание Минвуза РСФСР (п.
4 приказа Министерства от 10 июля 1986 г. за № 454 — дсп «О серьезных недостатках и упущениях в работе ректората а коллектива Якутского государственного университета») об укреплении руководства
кафедрами научного коммунизма, истории СССР, всеобщей истории,
что повторно настаивается в новом приказе Минвуза РСФСР от 31
июля 1987 г. за № 633 — дсп о ходе выполнения предыдущего приказа. Здесь речь идет о Г. П. Башарине и Г. Г. Макарове, об основных фигурах групповщины в исторической науке, и о проф. А. Е. Мординове...
В-четвертых, в том же приказе Минвуза РСФСР от 31 июля 1987
г. указывается, что «ректоратом по-прежнему не принимаются последовательные

меры

по

интернационализации

профессорско-

преподавательского состава».
3.1. Скрытые цели и лозунги национализма.
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В своих речах, декларациях, научных трудах — все люди — интернационалисты (на словах). Только в объективных делах, поступках
людей или когда они проговариваются и вспылят могут обнаружиться поневоле их ошибочные взгляды. То же самое в научных трудах.
Если обобщить вышеизложенное, можно сказать следующее.
Сколь бы ни были ползучими, неоформленными до конца установка и
цели якутского национализма как стихийного явления, его отдельные установки и цели достаточно уловимы.
В экономическом и социальном плане — это стремление обеспечить своим сородичам, людям своего этноса командного положения. В связи с этим односторонне и искусственно поддерживается
естественная тяга молодежи поднимающейся нации к престижным
специальностям, высокооплачиваемым должностям.
В политическом плане для этого используется идея национального лидерства, чем и объясняется возникновение мононациональных групп в коллективах, кучкования людей по национальным
признакам, мононациональных партийных и комсомольских организаций.
В идеологическом плане — защита интересов национальной
культуры, своей нации от якобы ассимиляции и исчезновения, что на
самом деле является открытой спекуляцией и непониманием диалектики национального и интернационального в развитии жизни и
культуры.
Раньше и теперь национализм выражает интересы узкой кучки
людей. Его питают в экономике и идеологии оживление некоторых
мелкобуржуазных тенденций (свои советские нувориши в экономике,
мещанские вкусы и установки, неразборчивость в восприятии нрав-

В.С. Яковлев- Далан. Дьылҕам миэнэ
http://vk.com/sakhabooks

576

ственных и эстетических ценностей, идущих из буржуазного Запада,
свои собственные националистические пережитки и нажитки.
Национализм разъедает самое дорогое — души людей, человеческий фактор — самый решающий фактор современности.
3.2. Какой выход из сложившегося положения? Чем и как вывести молодежь из под влияния националистов?
1. Выход один — успешнее и эффективнее провести перестройку
в области идеологической работы, устранив все застойные и тормозящие факторы в жизни республики и областной партийной организации.
2. Поскольку национальный вопрос сложный и деликатный,
требующий особого такта, необходимо и здесь возродить ленинские
традиции сочетания тактичного, внимательного отношения к нуждам
и интересам малых народов не с показной, а подлинной требовательностью без примиренчества национализму.
3. В духе решений январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС, возродить большевистские традиции непримиримости к национализму и
приверженности интернационализму не на словах, а на деле. Не косметически, а кардинально оздоровить обстановку в республике.
4. Ужесточить спрос за состояние дел в национальном вопросе с
партийних кадров, со всех коммунистов. Уяснить причины неэффективности кураторского контроля со стороны ЦК КПСС в идеологической и организационно-партийной областях по Якутской АССР,
а также изучить причины неэффективного прохождения жалоб, писем
трудящихся в самих партийных аппаратах, вплоть до обкома и ЦК
КПСС.
5. Принять некоторые крупные социально-политические акции:
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Например, внести уточнения в Конституцию ЯАССР, чтобы она
четко отражала ее современное экономическое, демографическое и
политическое положение. В соответствующих ее разделах отразить
реальность и требования интернационализации экономики и социальной жизни республики, ее долговременную перспективу. Специально оговорить недопустимость национального лидерства со стороны любой нации.
В порядке изучения поставить перед коммунистами республики,
местным руководством выбор: или они принимают действенные меры для пресечения национализма или будет поставлен вопрос о передач ряда промышленных районов республики соседним областям.
6. Разработать долговременные социальные программы, возродив наши добрые традиции преимущественного внимания и обеспечения для окраинных регионов страны (а не только по республикам) со стороны центральных органов власти, потребовать то же самое в республиках, областях, например, в Якутии в отношении жителей и народов Крайнего Севера.
В этих программах предусмотреть мероприятия на удовлетворение разумных социальных ожиданий и потребностей молодежи.
При этом не сводить все дело к проблемам досуга, а наоборот предусмотреть меры, способствующие становлению политической, гражданской и трудовой зрелости молодежи, с учетом лучших национальных традиций и обычаев в трудовом воспитании.
А также предусмотреть меры по улучшению охраны материнства и детства в ЯАССР, обеспечению ветеранов войны и труда.
7. Если мы по-настоящему хотим вывести молодежь из-под влияния националистов, то необходимо коренным образом улучшить
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мировоззренческое воспитание молодежи, чтобы она умела распознавать конкретное лицо национализма.
Изменить наше отношение к молодежи, не превращать ее в пассивный объект воспитания, а найти пути ее участия с нами в преодолении национализма, доверять ей, видеть в молодых людях граждан
страны и укреплять в них гражданственность и интернационализм.
8. Не обстрактно ужесточить спрос с воспитателей, а конкретно
с каждого учителя, педагога, доцента и профессора. Решительно освобождаться от компрометировавших себя и идейно не зрелых воспитателей, если они сами не поддаются перевоспитанию.
9. Чтобы вывести молодежь из под влияния национализма и
националистов необходимо разоблачать их антинародное поведение,
показать молодежи на конкретных фактах их интригантские, преступные действия. Вернуться к тем уголовным делам, которые приостановлены при помощи правоохранительных и партийных органов
для их уголовного и нравственного осуждения, для чего на деле, а не
на словах развернуть критику и самокритику в республике.
3.3. Как можно уменьшить нарастающую в республике социальную напряженность?
1. Прежде всего необходимо уяснить реальное состояние национальных взаимоотношений в Якутской АССР. Комиссий, проверок
было много, но эффекта мало. До январского (1987 г.) Пленума ЦК
КПСС приезжающие комиссии больше замазывали, чем выявляли, ибо
до этого не было принято говорить о национализме.
На месте научились заговаривать зубы ведомственным комиссиям, да и этим комиссиям самим страшно раскрывать (тем же кураторам ЦК КПСС) проявления национализма. Боятся вопроса — куда
они смотрели, работая в отрасли 15—20 лет.
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Теперь на месте выработана такая практика — если едет отраслевая комиссия, то срочно организуют комиссию горкома партии,
параллельно этой проверке, чтобы представить отраслевой комиссии,
предваряя ее мнение.
Поэтому необходимо теперь посылать в Якутию для изучения
национального вопроса, комплексные комиссии с участием работников ЦК КПСС, прокуратуры, министерств и ведомств советских органов. Работу этих комиссий проводить не в кабинетах, а с выходом в
трудовые коллективы, с широкой встречей с трудящимися.
2. Наряду с этим организовать постоянное изучение национального вопроса, расширить тематику комплексных (с участием
ученых различных специальностей) и кооперированных (с участием
местных ученых и исследователей центра) долговременных, социологических исследований по национальному вопросу с учетом его специфики на Советском Востоке.
3. Как первоочередные меры, необходимо:
1) Снять напряженность в определенных точках — это ЯГУ, Институт
языка, литературы и истории и Союз писателей.
Обновить руководство, изжить групповщину в этих учреждениях и организации, освободиться от компрометировавших себя: руководителей и сотрудников.
2) Выявить и устранить скрытую семейственность, родственные,
протекционистские связи, систему подхалимства и угодничества в
организациях и учреждениях, в самом обкоме КПСС.
Принять реальные, а не словесные меры для интернационализации состава руководства партийных органов, научных учреждений,
университета. Поднять боевитость партийных организаций, в которых

сумела

внедриться

групповщина,
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циональность отдельных парторганизаций и групп, подобрав и пополнив людьми, реально проводящими интернациональную линию.
Можно ли считать нормальным, когда первый секретарь обкома
КПСС, секретарь по идеологии, министр культуры республики, директор института ЯЛИ, заведующие административным, партийноорганизационными отделами обкома партии, инструктора — но
близкие, дальные, но все же родственники, а те в свою очередь подобрали своих родственников в качестве двух заместителей министра
здравоохранения, председателя обкома профсоюза медработников и
т. д., что создает плотную круговую поруку?
3) Освобождаться от научного балласта, держащегося на плаву, благодаря лишь националистическим амбициям. Например, жена Г. Башарина К. И. Платонова, работая более 30 лет в ЯГУ. имеет одну журнальную публикацию, но она член партбюро, председатель группы
народного контроля, член головной группы контроля. Или преподаватель В. Н. Протодьяконов, открыто выступающий против решения
КПК при ЦК КПСС и публикация журнала «Партийная жизнь», работая
четверть века в университете, не защитил кандидатскую диссертацию, почти не имеет научных публикаций. Такие сотрудники не единицы.
3.4. Могут ли повториться открытые массовые выступления?
Боюсь, что могут. Это не одно мое мнение. 25 августа 1987 г.
секретарь писательской парторганизации П. П. Никитин на республиканском собрании писателей делал внушение молодому поэту
Христофору Горохову за то, что тот высказал ту же мысль в своем
письме в адрес ЦК КПСС.
Но для этого не надо быть особым пророком. Нарастание негативных явлений не встречает должного отпора со стороны коммуни-
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стов и комсомольцев, а на решающих ключевых позициях партийной
работы и науки находятся люди, сами допускающие ошибки националистического характера или занимающие позицию примиренческого
отношения и попустительства к этим ошибкам.
Особую обеспокоенность вызывают два обстоятельства:
Во-первых, нарастающий характер событий. Коллективные драки студентов ЯГУ и речного училища (80 чел.) в июле 1968 года были
восприняты и оценены бюро Якутского горкома КПСС как хулиганские действия в связи с ослаблением интернационального воспитания. Факты не преданы широкой гласности. Неизвестно, были ли
привлечены к ответственности кто-либо из руководителей.
Уже несколько сотен человек приняли участие в бесчинствах
студентов ЯГУ в ночь с 11 на 12-е июня 1979 г. (официально 140 человек, явно преуменьшенные данные), значительное количество пострадавших среди воинов, студентов и мирного населения русской
национальности. Общее количество пострадавших исчислялось несколькими десятками. События порой приобретали ярко выраженный националистический характер. Но были определены как групповое хулиганство студентов ЯГУ. Характер событий замалчивался.
Принято постановление бюро Якутского обкома КПСС об усилении
интернационального воспитания среди студентов ЯГУ. Ректор ЯГУ и
секретарь парткома получили выговора с занесением в учетную карточку.
Антиобщественный характер событий — сопротивление милиции, избиение пожарных, рукопашная схватка с воинами. Случившееся не обсуждалось и даже обсуждение постановления бюро
обкома проводилось без обсуждения.
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В событиях 1986 г. участвовало более тысячи людей, а с зеваками, еще больше (официально — 800, цифра взята с потолка, т. к.
зал ЯГУ имеет 800 посадочных мест, а люди стояли между рядами, в
проходах, коридорах и на улице во время митинга).
Характер событий — коллективные хулиганские действия с
обеих сторон (якутов и русских) переросли затем в националистические политические акции якутской молодежи в демонстрацию и
митинг. Пострадали дружинники и сотрудники.
Случившееся широко обсуждено на бюро горкома, обкома партии и на III-м пленуме обкома КПСС, принято развернутое постановление пленума, решение Секретариата ЦК КПСС. Освобождены от
должностей работники ректората, обкома КПСС. Но многие пересели
из кресла в кресло, например, новый ректор ЯГУ В. С. Андреев, П. П.
Лимонов, Г. М. Сысолятин и др.
Но характер и масштаб событий и ныне мало меняется. До начала октября 1987 г. в трех коллективных драках одного года приняли
участие люди, в общей сложности исчисляющиеся несколькими сотнями.
Националистическая окрашенность событий не исчезла.
При этом, во-вторых, никто не изучает первичные документы
травматологических отделений больниц, моргов, первоначальных
допросов. Причем врачи-травмотологи в своих официальных выступлениях иногда приводят факты весьма негативного свойства,
имея в виду локальные драки по субботам и воскресеньям.
А надо бы изучить за ряд лет и такие данные и предать гласности. Пусть люди задумываются, надо ли дальше так жить, хотя бы
комсомольский, партийный актив.
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Боюсь, что в свое время мы многое просто упустили не только в
интернациональном воспитании, по и в борьбе с национализмом.
Ведь даже боялись и ныне кое-кто в Якутии боится называть вещи
своими именами.
Но никогда не поздно наверстать упущенное, о чем говорит урок
истории, урок партии.
3.5. Какую по содержанию и по форме пропагандистскую работу
нужно вести для нейтрализации этого?
1. В первую очередь определить социальные и идейные истоки
нарастающей волны национализма в Якутии.
2. Пресечь моменты идеализации литературного наследства, деятелей культуры прошлого, реабилитацию ярых националистов,
контрреволюционеров, политических деятелей, компрометировавших себя антипартийной, антисоветской деятельностью в духе постановлений ЦК ВКП(б) от 9 августа 1928 г. и бюро Якутского обкома
КПСС от 16 февраля 1962 г.
Привлечь для консультации высококвалифицированные кадры
Москвы по истории КПСС и идеологической работе.
Научиться спокойно и реалистически оценивать жизнь и деятельность зачинателей национальной культуры, деятелей областной
парторганизации в том числе первых якутских коммунистов, их достоинства и ошибки.
3. Широко осветить в печати, работе средств массовой информации историю борьбы Якутской областной партийной организации
с национализмом, реально продвинуть написание истории областной
партийной организации, истории русской политссылки в Якутии, для
чего привлечь помощь специалистов центра.
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4. Прекратить тяжбы и споры между городами по вопросам истории и культуры Якутии, уяснить эти проблемы через взаимные
консультации, дискуссии, совместные научные конференции и симпозиумы не время от времени, а периодически, регулярно.
5. Поставить прочный заслон волне оживления мелкобуржуазной психологии, являющейся питательной почвой национализма, шовинизма и сионизма.
6. Организовать политкружки и семинары по интернациональному воспитанию. Глубоко изучить партийными, идеологическими
кадрами историю борьбы с национализмом применительно к своим
регионам, где они работают, не обстрактно, а конкретно, с пользой
для повседневной работы с людьми.
7. Обратить особое внимание на соблюдение принципов партийности и классовости в идеологической работе. Эти принципы,—
противоядие против национализма. Идейный враг это знает, он от
нас требует и ждет нашего разоружения именно в этой области.
8. Придать должное значение и внимание общим, интернациональным, социальным и духовным ценностям.
9. Усилить борьбу против алкоголизма, бытового пьянства и
наркомании среди трудящихся, молодежи и студенчества.
Г. Г. Окороков, член КПСС с 1958 г.,
доцент Якутского госуниверситета,
член Союза писателей СССР.
23 ноября 1987 г.
Копия
Генеральному секретарю
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ЦК КПСС тов. ГОРБАЧЕВУ М. С.
21 февраля 1987 г. я обращался к Председателю Комитета Партийного Контроля при ЦК КПСС тов. Соломенцеву М. С. с письмом. Не
получив ответа, вынужден был обратиться к Вам с письмом 14 сентября 1987 г.
1 декабря 1987 г. по этому поводу со мной беседовал второй
секретарь Якутского ОК КПСС тов. Шамшин В. П. при присутствии зав.
отделом пропаганды ОК КПСС тов. Охлопкова Ф. Г. и зав. отделом
науки и учебных заведений тов. Гавриленко Т. И.
Выражаю свою искреннюю благодарность за то, что Вы дали ход
моему письму.
В ходе беседы выяснилось, что проверка моего письма проводилась односторонне. Перед проверяющими была поставлена задача ответить на вопрос: правду ли пишет заявитель или неправду?
Ответ получился однозначный. Да, заявитель пишет правду.
Но, к сожалению, на этом поставили точку. В отношении провокаторов, клеветников не принято никаких мер.
Я вынужден был спросить прямо у т. Шамшина:
—

Почему?
Ответ его обезоруживающе прост:

—

Я на многое имею доступ, но к архивам КГБ не имею доступа.
Иными словами т. Шамшин признал, что КГБ у нас в Якутии

находится вне партийного контроля.
Вот это обстоятельство и вынудило меня обратиться к Вам с повторным письмом. Убедительно прошу Вас дать мое письмо на проверку компетентным товарищам.
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Я обвиняю Председателя КГБ ЯАССР т. Выйме. Суть обвинения
изложена была в письме.
В нагнетании антиякутских настроений он принимал и непосредственное участие (см. его статью в г. «Кыым» от 11.09.1985 г.).
Сразу же после юбилейных торжеств в честь 40-летия великой
Победы над фашистской Германией в г. «Социалистическая Якутия»
(19 и 21 мая 1985 г.), издающейся на русском языке, опубликована
провокационная антиякутская статья, написанная сотрудниками КГБ.
Шамшин квалифицировал ее как прокол ведомства Охлопкова
Ф. Г.
Присоединяясь к его оценке, я добавляю, что это «прокол»
прежде всего ведомства Выйме. Охлопков, конечно, не имел возможности противодействовать Выйме.
Выйме должен нести партийную ответственность за эту статью.
14 декабря 1985 г. начальник пресс-группы КГБ ЯАССР Мунтян
прочитал, по словам и Шамшина, провокационную лекцию (публичную).
Выйме должен нести партийную ответственность за эту провокацию.
С февраля 1987 г. в г. «Молодежь Якутии», издающейся на русском языке, опубликован очерк провокационного характера. Автор —
преемник Мунтяна Суровецкий А. Е.
Выйме должен нести партийную ответственность и за этот
очерк.
Таковы факты и их принципиальная оценка. Несмотря на их
очевидность Якутский ОК КПСС не может наказать Выйме.
А между тем провокационная лекция и материалы, опубликованные для русского читателя, возымели свое тлетворное воз-
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действие. Кстати сказать, по поводу лекции Мунтяна Шамшин сказал
буквально следующее:
— Я в то время работал в Мирном. Это район с преимущественно
русским населением. Якутов там всего 3 процента. И вот даже мы о
лекции Мунтяна узнали буквально на следующий день.
28, 29, 31 марта, 1 апреля 1986 г. группа русской молодежи организованно избивала якутов, в том числе и девушек. 1 апреля их было
человек 50—70, вооруженных палками и цепями. А милиция бездействовала, зам. министра внутренних дел Дедиков почему-то играл со
студентами в кошки-мышки.
Эти хулиганские действия раздули до масштабов всей страны и
конечном итоге вся пропаганда и идеологическая, воспитательная
работа были направлены против якутов, их «националистических
проявлений».
И что же в результате мы имеем на сегодня? Имеем, к сожалению, например, самую настоящую дискриминацию в приеме на
учебу в Якутский гос. университет. Это вынуждена была признать на
беседе т. Гавриленко и говорила о каких-то «перегибах».
Общественность Якутии отметила, что избиение якутов в течение нескольких дней организованной группой и фактическое попустительство этому органов милиции последовало непосредственно за
провалом с лекцией Мунтяна.
Осенью 1986 г. в Якутском речном училище курсанты русской
национальности ежедневно методически избивали курсантов-якутов.
И последние все до единого (более двадцати человек) вынуждены
были бросить учебу.
Тов. Шамшину по этому поводу я сказал:
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—

Если бы в учебном заведении, где подавляющее большинство

студентов составляют якуты, хотя бы одного русского так избивали и
он вынужден был бы бросить учебу, то какую бы истерику закатили о
якутском национализме...
Шамшин:
—

Нет. Разговоры были. Только в этом зале я их дважды собирал.
Я верю словам Шамшина. Так оно, конечно, и было. Но! Вопрос

упирается и в другом.
Почему об этом никто не узнал? Где была гласность? Почему
сделано это было в строжайшей тайне? А о студентах ЯГУ, об их
«националистических проявлениях» (после того, как их несколько
дней подряд организованно избивали?!) растрезвонили но всему Союзу, созывали специальное заседание Пленума ОК КПСС с обязательным обсуждением его постановления во всех и всевозможных низовых коллективах?!
21 ноября 1987 г. в г. «Молодежь Якутии», издающейся на русском языке, опубликовано анонимное письмо «Не вижу смысла терпеть». Письмо является продолжением тех антиякутских материалов,
о которых говорилось выше. Разница заключается лишь в том, что
этот материал еще более грязен, груб и развязен по тону. Открыто
призывает к расправе, суду Линча. Судите сами.
Якуты — «черномазые». Среди них «мало хороших людей». Парни- якуты пристают к русским или обрусевшим якутам и без никаких
на то причин их бьют. И к какому выводу пришел автор анонимки?
Якутов «дальше терпеть нет сил, да и смысла не вижу» (Подчеркнуто
мною — М. И.).
Дожили?!
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В скобках тут приведем написанное буквально через несколько
дней газ. «Правда» (30.11.1987 г.). Она писала о якутах: «за ним —
многовековой опыт умного, мужественного гостеприимного народа,
появившегося на этой суровой, прошитой золотом, алмазами, углем
земле с незапамятных времен, и наработавшего в неустанном труде и
в борьбе за выживание свой бесценный опыт».
Следует тут отметить один немаловажный факт. Зам. редактора
и зав. отделом пропаганды этой газеты является Гуляев П. П., родной
брат Гуляева В. П., начальника отдела КГБ ЯАССР.
Так что нити опять ведут к ведомству Выйме.
Еще факт. Газетчик Гуляев женат на племяннице первого секретаря ОК КПСС тов. Прокопьева Ю. Н.
Все это наводит на самые мрачные мысли и еще вот почему.
Один из руководителей печально известной «Памяти» Васильев
«опускаясь до истеричного кликушества, он буквально вопиет о том,
что кругом враги народа, что их нужно «рвать на куски и выбрасывать в форточки», что «мы сотрем в порошок всех, кто встанет на
нашем пути» (ж. «Огонек», 1987, № 21, с. 5).
«Вы защищаете своих. Тех, кто вышел на площадь, надо было
расстрелять на месте, и вас вместе с ними...»,— говорила пожилая (по
голосу) женщина, назвавшаяся «дочерью верненского казака» (г.
«Лит. газета», 14 октября 1987 г.).
«Большая группа артистов — заслуженных и народных...,— потрясенная действительно чудовищным убиением подростками беззащитного щенка, требовала для них «расстрела, а может быть, даже
четвертования» (г. «Лит. газета», 14 октября 1987 г.).
Такая кровожадность и жестокость не могут не беспокоить нас,
«черномазых», у которых «мало хороших людей». Жалеть-то кого!
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Прекрасно зная о наличии таких настроений у известной части
русских, Выйме сознательно пошел на нагнетание антиякутской истерии.
Проверка деятельности Выйме должна касаться и такого вопроса.
В эти дни весь мир отмечал 100-летие со дня рождения гения
русской науки П. И. Вавилова. Какого человека погубили! И как погубили?!
НКВД внедрил в его институт своих агентов-провокаторов и с
его помощью «разоблачили» «врага народа».
Я в своем письме говорил о таких вот внештатных сотрудниках
КГБ ЯАССР, внедренных в ЯГУ и в наш институт.
Шамшин просил меня показать документы, подтверждающие
этот факт. У меня, конечно, их нет! Но!
Мунтян, проходя на лекцию, оставил вахтеру список сотрудников КГБ, которых следует впустить на лекцию.
Но и без этой нарочито грубой демонстрации мы безошибочно
узнаем их. Сотрудники КГБ, зная свою силу, возможности, гарантированность, ведут себя исключительно бесцеремонно и наступательно и
их нетрудно узнать. Второе, чем они выдают себя, это их абсолютная
непотопляемость. Что бы они ни сделали, что бы с ними ни произошло, они всегда остаются целы и невредимы. Они всегда выходят сухими из воды.
Несколько слов о непотопляемом Окорокове (о нем написано в
письме).
Решением бюро Якутского ОК КПСС Окороков был исключен из
партии, но восстановлен КПК при ЦК КПСС. Через некоторое время
после этого он опубликовал в г. «Соц. Якутия» большую статью «Что
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скрывается за словами: «Дорогой друг...». Ответ зарубежному «доброжелателю». Общественность Якутии не знала до этого, что Окороков
является «компетентным» специалистом по русской эмиграции, по
НТС (Народно-трудового союза российских солидаристов), в частности.
По Окорокову не чуть-ли выходит, что НТС унаследовал воззрения якутских федералистов и конфедералистов. Тут же упоминается, конечно, и «здоровый» национализм — один из главных козырей Окороковых в «разоблачении» «якутских националистов».
Данная статья Окорокова сама по себе во многом примечательный документ в смысле раскрытия роли и личности автора. Статья кроме того интересна своей прелюдией.
Незадолго до ее появления якутские писатели П. Д. Аввакумов (в
лекции Мунтяна о нем сказано, что он пропагандирует враждебное
отношение к русским), И. Е. Федосеев получили от якобы НТС письма,
начинающиеся словами «Дорогой друг...». П. Аввакумов и Федосеев
письма эти, конечно, обратно отнесли в КГБ.
В этом плане карты раскрыли все то же Мунтян и Окороков. Они
публично говорили о некоем сползании руководства ОК КПСС с классовых позиций. Мунтян при этом высказал прямую угрозу, что «разберутся соответствующие органы».
В наши дни, в дни гласности и расширения демократии, много и
правильно пишут не только о преступных злоупотреблениях Сталина
и его ближайшего окружения, но и о Хвате и других слепых исполнителях злой воли. Верю, что придет время, когда якуты прочитают нелицеприятную правду о Выйме и его сотрудниках. Но, к сожалению,
тогда скажут, что это были не годы разгула беззакония и репрессий, а
время XXVII съезда КПСС.
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В чем заключается суть моей просьбы.
За все свои провокационные деяния Выйме должен быть наказан по партийной линии. Не должно быть, чтоб он был поставлен вне
партийного контроля.
Должен быть строго наказан также и Прокопьев Ю. Н., первый
секретарь ОК КПСС, как не обеспечивший партийное руководство, как
попустительствовавший провокациям Выйме.
Научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР,
Заслуженный учитель школы ЯАССР,
член КПСС с 1949 г. (М. Иванов)
18 декабря 1987 г.
Бюро Якутского обкома рассмотрело об отмене постановления бюро Якутского обкома ВКП(б) от 6 февраля 1952 года «О
буржуазно-националистических извращениях в освещении истории якутской литературы» газ. «Социалистическая Якутия» от 21
мая 1989 года.
В республике под воздействием процессов перестройки активизировалась работа по преодолении последствий негативных наслоений в освещении истории якутской литературы. Председатель
правления Союза писателей Якутии, народный писатель Якутской
АССР С. П. Данилов и директор института языка, литературы и история Якутского научного центра Сибирского отделения АН СССР профессор В. Н. Иванов обратились в бюро обкома с заявлением об отмене постановления бюро обкома ВКП(б) от 6 февраля 1952 года «О
буржуазно-националистических извращениях в освещении истории
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якутской литературы». В кругах общественности республики это
мнение находит широкую поддержку.
Еще в постановлении бюро обкома КПСС от 16 февраля 1962 года «Об исправлении ошибок в освещении некоторых вопросов истории якутской литературы» выводы, допущенные в вышеназванном
постановлении, были признаны несовместимыми с ленинскими
принципами идеологической работы партии, характерными для периода культа личности. Вместе с тем, в постановлении бюро обкома
КПСС «Об исправлении ошибок в освещении некоторых вопросов истории якутской литературы» от 16 февраля 1962 года неправильно
было отмечено об известной положительной роли постановления
1952 года, якобы нацеливающей областную партийную организацию
на борьбу с пережитками националистических настроений.
На самом деле постановление бюро обкома партии от 6 февраля
1952 года «О буржуазно-националистических извращениях в освещении истории якутской литературы» серьезно тормозило развитие литературно-художественного процесса в Якутии, деформировало литературно-критическую и историческую мысль. Сейчас современными
исследованиями и самой жизнью отвергнуты положения данного постановления.
В целях устранения этих недостатков было принято постановление бюро Якутского обкома от 16 февраля 1962 года «Об исправлении ошибок в освещении некоторых вопросов истории якутской литературы», положившее начало оздоровлению идеологической обстановки в республике. Основные положения постановления выдержали испытание временем и подтверждаются в современных условиях гуманизации общественного процесса.
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Бюро Якутского обкома КПСС постановило отменить постановление бюро Якутского обкома ВКП(б) от 6 февраля 1952 года «О
буржуазно-националистических извращениях в освещении истории
Якутской литературы» как ошибочное.
Считать утратившим силу положение постановления бюро
Якутского обкома КПСС от 16 февраля 1962 года «Об исправлении
ошибок в освещении некоторых вопросов истории якутской литературы» о том, что постановление бюро Якутского обкома ВКП(б) от 6
февраля 1952 года «нацеливало областную партийную организацию
на борьбу с пережитками националистических настроений и сыграло
известную положительную роль».
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА ИЛИ ВОЗВРАТ К 1937 ГОДУ?
Передо мной статистические данные первого полугодия 1987 г.
Но всем показателям планы перевыполнены от 101 до 110%. Хорошо.
Но, ведь, такие же показатели были в годы девятой и десятой пятилеток, в 1981 и последующие годы. «Не хлебом единым жив человек»...
Под этими бесстрастными цифрами не видно людей и руководителей,
застойные явления, отношения руководителей и исполнителей.
В действительности, эти цифры, быть может, были бы иными и
планы тоже (это только моя догадка), если руководство республики
решительно отказалось бы от порочной системы, заведенной покойным Г. И. Чиряевым. В стиле руководства того и нынешнего первого
секретаря прямая, открытая и ясная политика подменялась двуличным заигрыванием, попыткой умаслить, обходить все острые углы
под видом лояльности, примирить непримиримое. Если преследуются
неугодные лица, то руками чужого дяди с тем, чтобы самому оста-
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ваться «чистеньким». «Прямая политика — самая лучшая политика.
Принципиальная политика — самая практичная политика» (В. И. Ленин, ПСС, т. 14, с. 300) заменяется беспринципной дипломатией.
Вот некоторые проявления стиля современного руководства,
которые я могу доказать документально.
30 октября 1988 г. по итогам совещания ЦК КПСС с заведующими кафедр общественных наук состоялась встреча (а не совещание) с четырьмя его участниками: зав. отделом науки и школы
Якутского обкома КПСС и тремя заведующими кафедрами. Секретарь
по идеологии, просидев 40 минут, покинул зал для участия в 60-летии
со дня выхода первого номера республиканского журнала «Полярная
звезда». Не было ни одного члена бюро Якутского обкома КПСС. У нас,
работников Якутского госуниверситета и средних специальных учебных заведений, было много проблем и вопросов, которыми рассчитывали поделиться с нашим высшим руководством. Неужели, наши товарищи настолько заняты, что не могли найти хотя бы полдня для
откровенного разговора. Почему-то М. С. Горбачев, Е. К. Лигачев находят время и выступают перед работниками вузов страны?! Что у них
много времени?!
Просто наши руководители боялись, чтобы мы не говорили чтолибо неприятное, которое шло бы в противовес политике маневров и
обхода острых углов.
Кому-либо составляются наградные документы, скажем, республиканского или союзного знака отличия. Материалы проходят все
инстанции. Но если лицо неугодное первому секретарю, то он без всякого объяснения безжалостно вычеркивает фамилию или снижает
степень.
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Многочисленные родственники первого правдой и неправдой
давно обеспечены благоустроенными квартирами, тогда как в Якутска обеспеченность благоустроенным жильем составляет не более
30%.
Попасть коммунисту к первому секретарю на прием почти невозможно. 5 июля 1986 г. я подал заявление на прием. Мне надо было
как заместителю секретаря по идеологии первичной партийной организации посоветоваться по сложным идеологическим вопросам,
возникшим на историко-филологическом факультете ЯГУ. Помощник,
который «посоветовал» придти через месяц, т. е. 5 августа, высокомерно заявил, что первый не принимает, ему некогда, занимается сенокосными вопросами.
Комчванство, недоступность, байско-тойонатские замашки и
пренебрежительность к рядовым коммунистам, попытка представиться перед широкой массой «необыкновенно-загадочной личностью» — вот характерные человеческие черты нашего первого Ю. Н.
Прокопьева унаследованные от своего предшественника. Если Г. И.
Чиряеву все эти черты были как бы «врожденными», то для его преемника они кажутся «приобретенными».
Остановлюсь на некоторых вопросах идеологической деятельности и коммунистического воспитания в республике.
1952 год. Я заканчивал, живя на полном государственном обеспечении, как не имеющий родителей, среднюю школу. В том году были «разоблачены» три якутских дореволюционных писателя: А. Е. Кулаковский, А. И. Софронов, Н. Д. Неустроев, как ярые националисты,
идеологи якутской буржуазии, белобандиты, сражавшиеся с оружием
в руках против Советской власти, вместе с ними молодой в то время
ученый историк Г. П. Башарин, большое число партийных и советских
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работников во главе с первым секретарем Якутского обкома КПСС И.
Е. Винокуровым. Три молодых студента были брошены в тюрьму по
политическим мотивам. Лично я, все школьники того времени все эти
«разоблачения» верили без всякой оговорки.
1957 год. Закончил Московский институт культуры. За годы
учебы усиленно занимался историей и культурой родного народа и
пришел к непоколебимому убеждению о демократическом и просветительном характере и интернациональном содержании творчества
трех якутских писателей. Понял, что первый секретарь Якутского обкома КПСС того времени С. 3. Борисов — обыкновенный политический спекулянт и жулик.
1962 год — год политической реабилитации этих трех писателей и всех пострадавших, было принято о писателях специальное
постановление бюро Якутского обкома партии от 16 февраля 1962
года. Ошибки были признаны с некоторыми оговорками во многом
характерными периода культа личности. Я за все эти годы оказывал
посильную помощь в исправлении этих ошибок, получал много шишек вплоть до того, что с официальных трибун вполне официальные
лица заявляли о необходимости сделать по отношению ко мне «политический вывод», т. е. посадить в тюрьму.
«Разоблачители» национализма А. Е. Кулаковского и др. остались все на своих постах, вели ожесточенную скрытую борьбу, вовлекая в свою орбиту молодое поколение и некоторых историков из
Новосибирска.
1967—1968 годы. В конце 1966 г. я защитил кандидатскую диссертацию на тему «Роль В. И. Ленина в установлении и упрочении советской власти в Якутии». В ВАК СССР поступило около 40 заявлений,
писем, телеграмм, в которых «доказывалось», что автор диссертации
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«клеветник», «фальсификатор», «враг народа и партии», «националист» и т. д.
Это неиствовали наследники культа, на совести которых было
не мало оклеветанных в 1937—38 годах. Они, воспользовавшись моей
диссертацией, хотели взять реванш. Я понял одно: это очень опасные
люди.
24—25 декабря 1974 года. Второе совещание историков Якутии.
Документально разоблачены приемы и методы спекулятивной критики, порожденные культом, которые стали основой временного
торжества клеветы, шантажа и политического убийства конца 30-х
годов.
Совещание вел Г. И. Чиряев, основной доклад сделал тогда секретарь по идеологии Ю. Н. Прокопьев. Но они остались верны своему
принципу — двуличному заигрыванию. В этом отношении характерен

большой

документ,

опубликованный

на

страницах

рес-

публиканских газет, как основные итоги и выводы совещания. Все
положения и замечания в статье даны без конкретного адреса. К примеру, гадайте; кого имела в виду редакционная статья? «Сегодня особенно актуальны ленинские указания о правильном обращении с
фактами, их всестороннем анализе, недопущении выдергивания отдельных фактов и необоснованных обвинений». Или: «Вместе с тем
нельзя мириться с таким положением, когда отдельные товарищи
иногда допускают отход от общепринятых норм научной дискуссии,
нетоварищеский тон в критике, склонны скатываться с позиций
научного спора на личностный план, приклеивать друг другу ярлыки». Или: «Также недопустимы самореклама и попытки создать ореол
непогрешимости, монополию в науке отдельных лиц».
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Адресная критика, идейная ясность, определенность взглядов,
прямая и последовательная партийность подменялись беспринципной дипломатией. Идейное содержание, методология, принципы
научного исследования должны быть базированы только на признание одной правды, ее анализа на основе маркскистского мировоззрения.
1985 год. В политическом климате чувствовался перелом. «Разоблачители» решили идти «ва-банк» по действующему изречению:
«Сегодня или никогда!»
Февраль. Выступление на общем партийном собрании Якутского госуниверситета кандидата филологических наук Г. Г. Окорокова и
старшего преподавателя Е. С. Сидорова, где присутствовало не менее
400 чел. в том число около 100 студентов. Они выступают с тезисами,
в которых «разоблачают» вредительскую, антиобщественную, националистическую деятельность группу проф. Башарина. В подтверждение своих слов приводят 11 фактов. Тщательное сличение этих фактов с документальными материалами не подтвердили правильность
их использования и интерпретации. Факты передергивались в свою
пользу, передавались им желаемый смысл, фальсифицировались, от
отдельных небольших фактиков делались глобальные выводы. К
примеру, в опубликованный сборник документов (документ советского содержания) попала фамилия бывшего активного участника
повстанческого движения 1921—1922 годов, ставшего в последствии
советским работником, гражданином. Из этого фактика делается вывод: за последнее время «башаринцы» предпринимают политическую
реабилитацию бывших белобандитов, а обком партии проводит политику сползания с классовых, партийных позиций.
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Общее партийное собрание историко-филологического факультета ЯГУ, состоявшееся 25 июня 1985 г., после тщательной проверки
всех фактов авторитетной комиссией, признало выступления Г. Г.
Окорокова и Е. С. Сидорова необоснованными, демагогичными и клеветническими, приводимые факты квалифицировались как фальсифицированные с целью дезориентации общественного мнения.
14 декабря 1985 года. Сотрудник госбезопасности Якутской
АССР, майор В. В. Мунтян выступает с лекцией перед слушателями вечернего Института марксизма-ленинизма. Он своей пространной лекцией публично «доказывал» тезис о развращающей националистической деятельности историков во главе с Г. П. Башариным, писателей и
части интеллигенции. В. В. Мунтян на свою лекцию пригласил, как
активистов КГБ, А. В. Паулина, С. П. Кылатчанова, К. Я. ТиуновуПопову, С. И. Николаева, А. И. Захарова, Е. С. Сидорова, Г. Г. Окорокова,
Е. В. Федорова, В. Т. Петрова, В. Ф. Иванова, А. К. Пахомова, пятеро последних — кандидаты филологических и исторических наук.
Все эти публичные выступления Окорокова, Сидорова, Мунтяна
проходили

в

многолюдных

аудиториях.

Идейно-ущербное

по-

литиканство, инсинуация через первых, вторых, третьих лиц дошли
до массы. А сколько ими должно быть распространено, посеяно ложных и провокационных слухов!!! Широко распространился слух, что в
сейфе первого секретаря имеется документ чрезвычайно провокационного содержания, подписанный Окороковым, с описанием организационной структуры, стратегии и тактики, средств и методов деятельности подпольной националистической организации проф. Башарина, со списком наиболее активных ее членов. В обстановке широкой гласности и демократии документ неизвестен даже тем, против
которых он направлен. А может быть, это — просто донос.
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Неумная игра политических карьеристов, двуличная позиция
первого секретаря в решении национального вопроса — вопроса щепетильного, где требуется особая деликатность и осторожность, оперативность и решительность на самой справедливой основе,— породили в республике определенную сложность.
Национальный вопрос из аудиторий выходит на улицу.
7—8 часов вечера 1 апреля 1986 года. Толпа юношей около 70—
80 чел. русской национальности, вооружившись палками, кирками и
цепями, на катке в центре города стала избивать парней и девушек
якутской национальности, выкрикивая разные оскорбительные слова
в адрес якутов.
6 часов 2 апреля 1986 года. Зам. министра МВД Дедиков обещал
виновных поймать и привести на лед, но, однако, он стал ждать студентов в зале учебного корпуса. Парни и девушки якутской национальности в несколько сот человек, в основном, городской молодежи,
не дождавшись зам. министра двинулись по главной улице в сторону
МВД. Зам. министра догнал толпу на площади против здания областного комитета партии и уговорил вернуться в зал учебного корпуса,
высказать там свои претензии и предложения. С 8 часов вечера в
большом вместительном зале ЯГУ состоялся откровенный разговор
зам. министра МВД (присутствовали министр МВД и его заместители,
секретарь обкома по идеологии, секретари горкома, райкомов партии
и т. д.)...
На импровизированном митинге выступило 25 человек, в том
числе и я. В своих выступлениях многие дали правильное понимание
событий: недостаточность интернационального воспитания в семье,
школе среди русского населения, с вновь пребывающими в республику людьми. Острой критике подвергалась нерасторопность работни-
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ков милиции. Вместе с тем в некоторых выступлениях действия юношей 1 апреля приписывались «ко всем русским», в двух выступлениях
прозвучали неуважительное отношение к русским в Якутии. Одному
из них — ученику 9 класса республиканской физматшколы — не дали
кончить выступление, у него просто отобрали микрофон, ученице кулинарного училища не дали закончить выступление. В память врезались выступления русского парня — рабочего и русской девушки которые требовали публичного суда юношей и их родителей, которые
избивали людей 1 апреля, пытались своими действиями вбить клин
между якутским и русским народами. Зал дружно поддержал аплодисментами.
Разговор шел с возмущенной и разгоряченной толпой, в целом с
советскими ребятами-интернационалистами.
Действия Окороковых, Сидоровых, Мунтян, независимо от их
воли и сознания, вышли на улицу. Я допускаю, что они были рады,
ибо «подтверждается» их тезис. «Якутские», «алма-атинские», «фрунзенские», «северо-кавказские» события... Видите ли, они предусмотрели, предугадали, предлагали, настаивали, выступали, доносили и т.
д.
Пользуясь демократией и гласностью, кое-где подняли головы
черносотенцы с ярко-красными флагами и архиреволюционными лозунгами в устах. Не подобные ли типы натворили беду в 1937 году?!
Не они ли ослепили своей бдительностью при попустительстве Сталина, Ежова, Берия и их сподручников широкую партийную массу.
Страна в этом смысле имеет горький опыт (в прямом и переносном
смысле).
Советский народ непосредственно потерял много драгоценных
жизней, благороднейших, талантливейших, умнейших, бескорыстных
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сыновей и дочерей. Сколько морально-этического, политического
ущерба понесло последующее поколение! Сколько мы ныне теряем
энергии в беспредметной борьбе с последышами культа, развращенными им нашими сверстниками, сторонниками физического и морального террора на основе ложного политического обвинения?!
Сколько благороднейших мыслей и планов не реализовано, сколько
книг не написано, сколько лекций не прочитано — всего этого не
счесть.
В условиях широкой гласности и демократии, перестройки в
ускорения, честной политики ради достойной человека жизни, в каком-либо регионе громадной страны могут временно торжествовать
темные силы.
У нас в Якутии на современном этапе реванш взяли наследники
культа. Это видно из того, что КПК при ЦК КПСС через два года после
вынесения партийного взыскания полностью реабилитировал Г. Г.
Окорокова и Е. С. Сидорова, которые «справедливо критиковали реальные недостатки и что к ним было проявлено предвзятое, нетоварищеское отношение» (Партийная жизнь, № 10, 1987). Сообщение
КПК опубликовано под заголовком «За чистый и честный облик партийца».
Я коммунист и обязан подчиниться вышестоящему партийному
решению, но моя совесть, мой дух, все мое существо самым решительным образом протестует против этой реабилитации с маркой «чистого и честного облика партийца». Окороковы, Сидоровы — очень «нечистые и нечестные» люди. Я лично проверил все доводы, факты и
объяснительные по поводу составленной справки при рассмотрении
их персонального дела.
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Методы их критики — типичные в сталинские времена «разоблачения» врагов народа, приемы и выводы полностью соответствуют принципам доносов 1937—1938 годов, включавших микроскопические частицы истины. Без этого правдоподобие исчезло бы. Я
ряд лет специально изучал методы и приемы «разоблачителей»
национализма, последышей культа и пришел к следующим выводам:
1. Эти «борцы», как правило, фальсифицируют документы, выхватывают отдельные фактики и пытаются их выдать как объективные данные и крайне односторонне подбирают фактики под заранее
выдуманную схему.
2. При этом они применяют весьма коварные, опасные, провокационные приемы борьбы: открыто аппелируют на национальное
чувство русских читателей, на профессиональную гордость чекистов.
3. Они широко применяют так называемый метод по принципу
«лгать правдоподобно», «повторять эту ложь до тех пор, пока не поверит средний и наиглупейший читатель».
4. Они ловко выдают выдуманные ими же весьма плоские и глупые тезисы за критикуемые положения неугодных им авторов и затем упражняются их опровержением.
5. Они, как правило, обходят научные доводы и фактические материалы критикуемых ими работ или упрощают их до примитивизма.
Глубокое понимание горького опыта культа и совесть коммуниста не позволяют мне подчиниться этому неправильному постановлению КПК при ЦК КПСС, находиться в рабской покорности и слепом повиновении. Ответственные лица, извлекая уроки из горького
опыта прошлого, за тенденциозную и предвзятую проверку должны
нести самый суровый партийный и народный суд. Надо полагать, что
оклеветанные в 1930-х годах работники написали в вышестоящие
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партийные и иные инстанции, Сталину и другим деятелям того времени ни одно заявление. Этим письмам и заявлениям не предавали
значения, они попадали в руки безразличных для судьбы страны и
партии карьеристов.
В апреле 1986 г. мне пришлось слушать выступление и быть на
приеме у зав. сектором ЦК по истории СССР Дмитрия Васильевича
Кузнецова и пришел к непоколебимому убеждению, что если в аппарате ЦК КПСС решают наши судьбы и руководят развитием исторической науки тенденциозные и субъективные коммунисты, как тов.
Кузнецов, то возврат к методам критики 1937—38 годов в кое-каком
регионе страны не исключается. Характерной особенностью тов. Кузнецова как руководителя, по моему мнению, было игнорирование документов, безусловно установленных фактов, чрезвычайное доверие
к непроверенным слухам, к беседам и мнениям, подтверждающим его
предубеждение.
В. И. Ленин требовал в установлении истины верить только безусловно проверенным фактам, не обращать внимания на сплетни и
слухи.
Игнорирование фактов и документов допустил ответственный
работник аппарата КПК при ЦК КПСС Колбенев Юрий Михайлович,
который своей проверкой аппеляций Г. Г. Окорокова и Е. С. Сидорова,
вел в заблуждение членов КПК. принявших по отношению к ним глубоко неправильное решение.
После всех этих событий и решений наследники культа в Якутии открыто заявляют и угрожают о возврате политики к 1937 году.
Г. Г. Окороков дважды предупредил членов кафедр, руководствуясь
«сочувствием к судьбам своих коллег», быть «осторожными и преду-
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смотрительными», т. к. политика вновь возвращается к 1937 году, и
что он не виноват, его вынуждают.
По свидетельству упомянутого В. В. Мунтяна, один из активистов КГБ, кандидат филологических паук В. Т. Петров репрессированному в 1952 г. по ложному доносу товарищу угрожал: «Заставлю расхлебывать недоеденную тобой кашу». На что намекал кандидат наук — понятно без расшифровки.
Наше поколение, по моему счету, переживает четвертую перестройку: перевод мирной жизни на военный лад в годы Великой
Отечественной войны, на мирные рельсы после войны, перестройка
общественно-политической и социальной жизни по пути демократии
и справедливости после XX съезда КПСС, которая не была завершена.
Нынешняя четвертая перестройка по существу начата с апрельского
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС, вплотную же к ней приступили с XXVII
съезда партии. Она отличается от предыдущих основательностью и
масштабностью, которые можно сравнить лишь с перестройкой всего
уклада жизни в годы войны — в годы чрезвычайного положения
страны. Но она принципиально отличается от тех времен тем, что
проводится в мирное время путем широкой демократии и гласности,
целью и задачей является ускорение экономического и социального
развития

общества

путем

внедрения

и

применения

научно-

технической революции на весь организм народного хозяйства.
В различных регионах страны перестройка может пройти в разной форме, иметь особенности и оттенки. Демократия и гласность
могут быть истолкованы и применены в жизнь отдельных областей и
республик различными социальными группами, влиятельными и лицами для достижений своих субъективных вожделений. Мы только
учимся жить в условиях демократии и гласности.
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Например, для нас — жителей Якутской АССР — масштабное и
ускоренное

внедрение

научно-технической

революции

в

про-

мышленность и сельское хозяйство даст больше экономического эффекта, нежели широко применяемый до сего времени экстенсивный
метод хозяйствования. Развитие внутренних ресурсов в решении
продовольственного вопроса и на этой основе существенное сокращение ввоза пищевых продуктов, производимых в республике, окупит сторицею первоначальные значительные затраты. Не надо себя
обманывать мыслью, что у нас все хорошо, перестройка началась с
1982 года. Это философия противников перестройки или людей, не
понимающих всю глубину предстоящих революционных изменений в
стране.
В области идеологической, научной, художественно-литературной, искусства всех видов надо решительно отказаться от стереотипа
мышления, приема и метода критики, порожденных культом личности, от политиканства, попытки все сложные явления культуры и искусства оценить через призму национальной идеологии. Пора прекратить «игру с национализмом». С наследниками культа надо вести
решительную борьбу, показать занимаемое ими место в истории.
Грязные подлоги и доносы должны быть всенародно и гласно осуждаемы, научные споры и критика обязаны основывать на теории познания, на законах развития, от незнания к познанию.
На современном этапе идеологическая и общественно-культурная жизнь республики сделала шаг назад. Углубились негативные явления, взяли реванш наследники культа. Они приняли организационные формы в виде решения КПК при ЦК КПСС. Углубился процесс раскола творческой интеллигенции. Многие, увидев торжество
неправды над правдой, лжи над справедливостью, клеветы над чест-
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ностью, потеряли веру в перестройку, некоторые боятся завтрашнего
дня и не видят историческую перспективу. Я лично глубоко верю, что
торжество темных сил в Якутии — явление временное, наступит, как
во многих частях страны, историческая перспектива, тогда мы приступим к подлинной перестройке многоэтажного здания надстройки
на основе только правды и справедливости, на принципах широкой
демократии и гласности. Июль — август 1987 г.
Автор: к. и. н. доц. Якутского госуниверситета
Алексеев Егор Егорович
Члену политбюро, секретарю
ЦК КПСС тов. А. Н. Яковлеву
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!
Моя статья «Историческая перспектива или возврат к 1937 году?» поступила в ЦК КПСС 25 августа 1987 г. Она за подписью тов. Севрюг отправлена в адрес А. А. Попова — секретаря Якутского обкома
КПСС.
После беседы с А. А. Поповым я вынес тяжелое впечатление: 1.
По существу статьи, ее основных положений, выводов и фактов Анатолий Афанасьевич никаких возражений не имел. 2. Я не знаю ответа
А. А. Попова в Центральный Комитет КПСС. 3. Беседу А. А. Попова со
мной я воспринял как очередную отписку и об этом прямо заявил ему
и понял, что никаких конкретных мер не будут приняты.
Я не обращался бы запросом, но вынужден это сделать в виду
возникшего нового обстоятельства: 8 января 1988 г. состоялось открытое партийное собрание историко-филологического факультета
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Якутского госуниверситета, где т.т. Окороков, Сидоров и их приверженцы потребовали на основе решения КПК («Партийная жизнь», №
10, 1987) признать наличие национализма в нашем коллективе, призывать к ответственности секретаря горкома КПСС С. С. Сосина, бывших секретарей райкома КПСС и парткома ЯГУ Г. С. Сысолятина и П. П.
Лимонова, нас коммунистов факультета.
В своих жалобах Окороков Г. Г. настаивает к суровой ответственности по политическим мотивам более 70 партийных, советских
работников, ученых и писателей. Они продолжают провокационные
акции: от имени студентки (конечно анонимно) написали в ЦК КПСС
письмо с требованием предоставления якутам права союзной республики или отделения ее от Советского Союза. И на этой основе заявляют, что «вот до чего дошли якутские националисты?!»
Исходя из вышеизложенного, прошу дать распоряжение ознакомиться мне с ответом на мою статью Якутского обкома партии. До
сих пор Окороковы, Сидоровы будут спекулировать на святая святых
— на национальных отношениях народов СССР?!
Е. Е. Алексеев
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