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РЕСПУБЛИКА ГРАЖДАНИНА
Үймэр кирбиилэригэр Саха Республшатыгар тахсыбыт бөдөц
уларыйыылар кинини чьщха атын оцордулар, Политическай
өттунэн ыллахха, Саха Республиката государственноһын сацалыы тэринэн биллэрдик бө өр өттө, Российскай Федерация биир
бөдөц субъегынан буолла. Саха сирин общественнай ологун быһаарар чахчьшарынан ил-эйэ, биир санааланыы уонна инникигэ эрэл
буолпудар. Экономическай өттунэн, суол-иис хорук тымырыттан
ыраах сытарын, ону тэцэ хас эмэ уонунан сыллар усталарыгар
экономикаг,а сырьевой хайысханы олохсуппуттан саца тутулга
киирии бары кыһал алара уонна токурутуулара ордук дирицээн
бшыибиттэрин үрдунэн, уйэ боруогун республика производственнай уонна кадровай ресурсаларын ыһыктыбакка, кэлэр кэмцэ чопчу былааниаах уонна модун кыахтаах, сайдыылаах хаһаайыстыбалаах атыллаата. Социальнай-духовнай өттүнэн, республика үгүс
национальностаах нэһилиэнньэтин тыын интэриэстэрин көмүскээһиццэ, ийэ буолууну уонна о о сааһы арацаччылааһьщца, чөл
олох стрин бигэргэтиигэ, тулалыыр эйгэни харыстааһыцца итээтииллээх тумуктэри ситистэ. Үөрэхтээһини, науканы уонна кулътураны сайыннарыыга, норуот духовноһын баргардыыга бөдөц хардыьишр ацоһулуннулар, Үгус тас дойдулары кытта үтүө сабыдыаллаах эргинэр-экономическай уонна культурнай бииргэ үлэлээһини
олохтоон Саха сирэ тас дойдуларга тахсар суолу тобума.
Випигин Российскай Федерация а уонна тас дойдуларга Саха сирин
туһунан ацаардас алмаас, кыһыл көмүс уонна да атын сиртэн
хостонор баайдаах бишюр саамай тымныы айъицалаах рееион эрэ
курдук билбэттэр. Билигин ордук Саха сирин дьонун туһунан, Саха
Республикатын хорсун политическай уонна да атын кө үлээһиннэрин уонна шишприн туһунан, Саха сирин дьонун интэриэһинэй
са алааһыннарын уонна практическай дьыалаларын туһунан этэр
буоллулар.
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Республикащ кэнники уон, уон икки сьшлардаащ үтуө уларыйыылар Саха Республикатын бастакы Президенин Михаил Ефимович Виколаев аатын кытта сибээстээхтэр диирбит дарбатыы буолуо суо^а.
Ааспыт уйэ 50—60-с сылларыттан тус олохторо сае,аламмыт
угус салайааччылар үлэгр биографиялара уонна общественнай олоххо кыттыылара атылыылар: комсомолъскай, ол кэнниттэн партийнай үлэ. Онно кадрдары ордук эппиэттээх дуоһунастарга аттаран туруоруу, билигин көрдөрө сатыылларын курдук, бастакы салайааччыга тус бэйэтигэр бэринишээхтэн биитэр билсиһии принцибинэн буолбакка, киһи дьыалабыай хаачыстыбаларын уонна инники үунэр кыахтарын учуоттаан оцоһуллара. Төһөтүн да иһин,
Саха сиригэр салайар кадрдары сүүмэрдээһин кытаана^а.
Нжолаевы, партия райкомун бастакы секретарын, республика
Министрдэрин Сэбиэтж бэрэссэдээтэлин солбуйааччынан өрө та~
һаарбыттарыгар ким да соһуйбатаг,а. Кини ол кэмцэ отут аг>ыс
саастаа^а, партийнай үлэг,э уопуттаа^а. Ити дуоһунаска кини
түөрт сылы кыайбат үлэлээбитж кэннэ, эмиэ саца үлэ%э ананар,
Аны бэйэни бэйэ дъаһанар хаһаайыстыбаннай үлэтигэр — тыа хаһаайыстыбатын министринэн,, Үөрэщнэн аграрник, чуолаан ити
сылларга кини бэйэтин дэгиттэр сайдыылаах, киэц билиилээх са~
лайааччы быһыытынан көрдөрөр, киниэхэ производственнай
көрдөрүүлэр эрэ буолбакка, тыа олохтоохторун кыһапг^алара уонна
дъылг;алара туохтащар да үрдүктэр. Михаил Ефимович өссө ити
кэмцэ тыа хаһаайыстыбатын сайдыытын проблемаларын быһаарарга тыа нэһилиэннъэтж бүттүүнүн дььщатын, саха норуотун
дьыл^атын өйдуөххэ наада диэн этэрэ. Республика тыатын хаһаайыстыбатын министрин көг,үлээһининэн уонна кини дъаныарынан,
принципиалънайынан сүөһү үлэһиттэрин, табаһыттар, сылгыһыттар олохторун социальнай өттүнэн тупсарыы, уөрэщрии, доруобуйа харыстабылын тэрилтэлэригэр, тыа сирин мөлтөх харысхаллаах арацаларыгар, бастатан туран эдэр үлэһиттэргэ, бары
өттүнэн көмөлөһүү ыарахан боппуруостара быһаарыллан барбыттара. Мишстр учуонайдары, литература уонна искусство деятеллэрин кытта сибээһи олохтообута, промышеннай предприятиелар салайааччыларын кытта мэлдьитин көрсүһэрэ уонна ки~
нилэргэ тыа сирин ологун өрө көтө^үү, көннөрү луоһун эрэ буолбакка, дъицнээхтик норуот бүттүүнүн дьыалатынан буолуохтаах
диирэ. Кини, хас биирдии салайааччыга бэйэлэрин ис кыахтарын
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толору арьшсшшрыгар усулуобуйаны үөскэтэн туран, кинилэртэн
чопчу боппуруоапар быһанчы быһаарыллыыларын ирдээн, совхозтар
директарскай корпустарыгар тирэг;ырэрэ. Бары уустук боппуруостарга кини мэлдьитин хал буолбатах эппиэттэри буларга дьулуһара уопна хаһаайыстыбалар директордарыттан уонна специалистарыттан эмиэ оннук сыһыаны модьуйара. Кинилэр Мыхаил
Щшмовичка шпэ^эйэннэр, бары бииргэ кэккэ үгүс бырайыактары
уонна көъүлээһиннэри оцорбуттара, олору олоххо киллэрииттэн тыа
хаһаайыстыбатыгар быһаччы ерө көтө^үллуүлэр күүтүллэллэрэ.
Ити кэнниттэн Николаев түөрт сыл аграрнай сектор боппуруостарыгар эппиэттээх партия обкомун секретарынан үлэлээбитэ. Тыа хаһаайыстыбатын сайдыытын проблемаларын быһаарыы
ити сылларга киэц социальнай суолталаммыта, дьон олохторун
уонна дьиэлэрин-уоттарын тупсарыы дъаһалларын кытта ыкса
сибээстэнэр буолбута, хаһаайыстыбалар салайааччылара дьон
көг^улээһиннэригэр уонна сатабьиыарыгар тирэгмрэллэрэ. Холобура, быра^шлыбыт учаастактары сацардан, сайылыктар быһыыларынан туһаныы са$аламмыгпа, сулууспшшахтар уоппускаларын
кэмигэр от хомуурунхампаанньатыгар кыттыылара бары өттүнэн
кө^үлэммитх Уопсайынан, 80~с сьштрга республика аграрнай сектора сэргэхсийэн барбыта. Сүөһү иитиитигэр уонна үүнээйшш
үүннэриигэ бастыц технологиялар күүсю туттуллар
буолбуттара, Тьш сиригэр производственнай уонпа олорор дьиэлэри тутуу
кщээбитэ. Ураты болгрмто үлэуонна дьон ологун-дьаһаг^ын усулуобуйаларын тупсарыыга ууруллар буолбута. Фермштрга сүөһү
көроөччүлэргэ анаан, оччотоо^уюми ьшахха, тупсаг,ай оцоһуулаах
дыш')р тутуллаллара, босхо итии аһылык тэриллэрэ, сыннымац
күтпр б:)ршъгш')рэ, морсыьнай уонпа матцпшлышй ког,үлюһин
араас корүцтр') кюцншс туһсшыллара.
Ити сыллар усталарыгар Николасв республика кищник биллэр
уошш аптарытъшттаах самйаиччьыарыттан биирОжтэринэн буола уулшутэ, кшш тылын уонна сашштын аграрниктар эрэ буолбакка, үгүсппр ылыпар шшпр.
1989 сыллаахха ахсынньыса Никодаевы САССР Үрдүкү Сэбиэпшн Президиумун председат&шюн талаллар, Аг,ыйах ый ааһаатын
кытта РСФСРуошш Сахи АССР Үрдүкү СЪбиштэрин саца састаабын быыбардара буолаллар, олорго Николаев быыбарОааччылар ШПҺУМЛЩШ ылап, Россин уошш Саха сирин государствешшй
былаастарын үр()үкү оргштарын гһшутштынан талыллыбыти.

Ити кэмтэн ыла Михаил Ефимович Николаев ситиһиилэринэн
уонна сабыытыйаларынан баай биографията сацалыы өрө көтөгулпубүтэ, история тосту ө^үллүутүгэр Саха сирин билжиллибит лидеринэн буолбута уонна дъыл^а тосхойуутунан дойду биллиилээхгосударственшй деятеллэрин кэккэтигэр өрө үуммутэ.
Николаев туһунан ыстатыйалар автордара уонна кини Саха
сирин Президенж дуоһунаһыгар үлэтин чинчийээччилэр дойду дьылщтыгар бөдөц уларыйыылардаах кэмцэ сөп тубэспит кини үлэтин
сацаланыытын сыаналааһыща санаалара биир. Ол, бастакытынан,
республика статуһун урдэтии туһунан боппуруоһу Николаев принципиалънайдык туруоруута буолар, тогр диэтэххэ, автономнай
республика ааттаах бэйэтин сайдыытын боппуруостарын быһаарыыга дъицэр туох да күттүөннээх бырааба суог,а. Иккиһинэн, государственнай суверенитет туһунан Декларацияны ырытан оцорууга
уонна ылыныыга Ншолаев оцортообут быһаччы хардыыларын
тумүгэр государственнай тутуллуу бары сурүн хайысхаларыгар
законодателънай актары ылынарга, экономическай проблемалары,
националънай барг^арыыны бэйэ тутулуга суох быһаарыытыгар, улэлиитурар сокуоннарга сөп түбэһиннэриллэн киини кытта хардарыта
сыһыаннаһыылары бэрээдэктээһиццэ уонна республика саца Конституциятын ырытан оцорууга киириигэ кыахтар үөскээбиттэрэ.
1990-с сыл суцкэн суолталаммыт уонна, бириэмэ көрдөрбүтүнэн,
чахчы историческай буолбут элбэх сабыытыйалардаах. Дойдуга
эмиэ төлкөнү түстээбит сабыытыйалар буолуталаабыттара. Ити
сыл кулун тутарга ССРС Конституциятын 6 уонна 7 ыстатыйалара көтүллубуттэрэ, онон ССКП былааска монополията быһыллыбыта. Бэс ыйыгар РСФСР государственнай суверенитетын ту~
һунан Декларация ылыллыбыта.
Муусустар 25кунүгэр САССР 12-с ьщырыылаах Үрдүкү Сэбиэтин бастакы сессштыгар Үрдүкү Сэбиэт Бэрэссэдээтэлинэн талыллыбыт Николаев улахан бэлиитикэг^э актыыбынайдык киирсибитинэн барбыта. Ыам ыйын 28 кунугэр кини РСФСР народнай
дъокутааттарын Мацнайгы съезтэригэр тыл этэригэр аетономнайреспубликалар статустарын уларытар уонна норуоттары рсшгаларга араарар практиканы таһаарбат дьицнээх тэц бырааптаах
нациошлънай-территориальнай тутулу уөскэтэр наадатын туһунан боппуруоһу олох быһаччы туруорбута, итиэннэ Российскап
Федерация сацардыллыбыт састаабыгар государство ураты коруцүн
быһыытынан Саха АССР-га сэбиэскэй социалистическайреспубли6

ка быраабын биэрэр туһунан боппуруоһу туруорбута. Лйыл^а ресурсаларын бас бшии, туһаныы уонна дьаһапыы боппуруостарыгар киин
сир уонна субьект&р икки ардшарыгар хардарыта сыһыаннаһыылары бэрээджтиир туһаанжах сокуоннар ылымыбыттарын үрдүнэн,
ССР Союзтарын Министрдэрин Сзбиэтэ Саха сирэ идэтийэн хостуур бородууксуйатыгар валютаны ацардастыы ССРС бас билиитигэр кшыэрэрин кшш сатаан өйдөөбөтүн бшшэрбитэ.
Итинэн Николаев республика быраабын дъицнээхтик билинэри
уонна ытыктыыры принципиалънайдык уонна дьаныардаахтык ситиһэр соруктааг,ын өйдөппүтэ. Ити кини республика салайааччытын быһыытынан Кремль үрдүк трибунатыттан бастакы официальнай этиитэ этэ. Республика статуһун үрдэтиц, кини экономическай сайдыытын боппуруостарын быһаарыыга бэйэтин бэйэтэ
көрүнүутүн бөфргөтүү, бастатан туран, бас билии быраабын
ылыыта, Саха сирин бэйэлэригэр сырьевой сыһыарыы оцостубут
киин министерстволар уонна ведомстволар дьайыыларын быһа-бааччы кириитикэлээһин — Николаев Саха сирин Үрдүкү Сэбиэтин
Президиумун председателин дуоһунаһыгар олордогун мацнайгы кэминээ^и үгүс ахсааннаах тьиг этиияэрин сурүн ис хоһооно итиниэхэ. ССКП XXVII съеһигэр ( "ССКП национальнай политиката " сек~
цияг,а) тыл этиитигэр кини Саха сиригэр пршщшшальнай дьоһун
суолталаах ботгуруоһу — партия КК 1928 сыл атырдьах ыйын 17
күнүнээщ уурааг,ын көтүрэр наадатын. туһунан боппуруоһу көтөхпүтэ. Ол уураахха саха интеллиеенцията националистическай опдөөх-санаалаах курдук сыаналанара. 1986 сыллаа^ы атын
уураахха Дьокуускай куорат ыччатын болөг,ү ш охсуһуута Саха
сиригэр нсщионшшстическай событие быһыытыиан сытшламмыта. Инникитин партийнай органнар, партин киии комитетыгар
тиию, бүтун норуоту ити курдук сыаналааһынтан
туттуыар
буолшыарыгар наадатын ыйбыта, Урутаан эттжхэ, ити уураахтар сотору юмиюн, ологр суох ылыллыбыттарынан, көтүллүвүтппр').
1990 сыллсии\ы политическай олох сабыытыйалара түргэнник
сайдыбыттара. Ити юмцэ Николаев ССР Союһун уонна РСФСР
салапааччыларын кытта быһаччы сыһыаннары олохтообута* Республика госугһцктненнай суаеремитетын биллэрии олохтоох суолталаах акт ур~) быһыытынан хаалбатын, республика уониа кини
норуотун г)нылг,атыгар дыщгтх испюрическай суолтсшаах дьоһуннаах по.ттичсскаи аюыытыйанап буомрыи туһутман, Оойду го •

сударственнай былааһын органнарыттан өйөбулү ылар олус наадалаща. Николаев РСФСР Үрдукү Сэбиэтин Председателин Ельцини кытта мацнайгы сирэй көрсүһүулэрэ кэскиляээх буолбута,
онтон салгыы Михаш Ефимовж республика государственнай суверенитетын туһунан Декларацияны бэлэмниир үлэтигэр өйөбулү
ылбыта.
Россия салайааччытын кытта сирэй сыһыаны олохтооһун Николаев салгыы улэтигэр, ол курдук Саха сирин олог,ор бутүннүутугэр
да, улахан оруолу ооннъообута. Бу иннинэ республика салайааччылара государство мацнайгы дъоннорун кытта сирэй сыһыаннаһыылары дэццэ олохтууллара, Политбюро чилиэннэрин, КК секретардарын кытта сибээскэ дэццэ быһаччы боппуруостарынан тахсаллара. 1990 сыяга диэри дойду салалтатыттан
Косыгин эрэ Саха
сиригэр биирдэ сылдъыбыта. Оттон республика Үрдукү Сэбиэтин
Председателэ кылгас кэм иһигэр ССРС Президенин, ССРС Правителъствотын Председателин, ССРС Үрдүку Сэбиэтин Председателин уонна дойду атын салайар деятеллэрин кытта көрсүһүтэлии охсубута. Россия Үрдукү Сэбиэтин Председателин, онтон кэ~
лин Россия Президенин Елъцини кытта көрсуһуулэр тиһигэ быстыбат, до^ордуу буолбуттара, онуоха республика олофр тыын
суолталаах ордук бөдөц боппуруостар быһаарыллаллара. Государство салайааччыларын, правителъство чилиэннэрин кытта итинник быһаччы сыһыаннаһыылары Николаев государственнай улэ
нуорматыгар, федералънай киини кытта республика түмүктээхтик бшргэ улэлээһинин практикатыгар кубулутары ситиспитэ,
Кэлж, 1996 сыллаахха, Борис Николаевич Ельцин "Республика
Якутия "хаһыата интервъютугар бэйэтэ аһащстык этэр угэһииэн
Саха сирин салайааччытыгар сыһыанын биллэрбитэ: "Хоту олохтоох дъон: таас чогу да, алмааһы да хостооччулар — бары улэһит
дьон, кинилэр үлэлэрин сөг;өбүн. Итиниэхэ барытыгар, биллэи турар, дьаһалталар, атын салайааччылар утуөлэрэ кырата суох, Ол
эрээри Михаил Ефимович үтуөтэ олус улахан. Кини миигин соло
оцорбот: мэлдъитин, өйдөөн кэбиһиц, кэлэ турар, кини тугу эмз
ситиһиэн наада. Итиэннэ ситиһиэн иннинэ, туохха наадатын быһаартарыан иннинэ,биллэн турар, тус бэйэтигэр буолбатах, Саха
сирин норуотугар — ол иннинэ уоскуйбат ". Михаил Ефимович характерыгар Елъцин бэлиэтии көрбүт өруттэрэ — дъулуур, дъа~
ныар уонна принципиалъность — кини улэтин хара мащайгыттан
ураты бэлиэлэрэ.

1990 сыл балщан ыйьш 27 күнэ — республит историятыгар
бэлиэ күн. Бу күн Үрдүкү Сэбиэт Саха ССР государстеннай суверенитетын туһунан Декларацияны ылыммыта. Бу дьоһуннаах политическай докумуоща республика бары норуоттарын бэйэни бэйэ
дьаһаныытыгар, социмьнай-экономическай сайдыыга, кулътурнай
бар^арыыга, олохтаһымын үрдэтиигэ тыын иитэриэстээхтэрэ уонна
бигэ дъулуурдаахтара түмүллэн көстөр. Үрдүкү Сэбиэт сессиятыгар тш этэригэр Николаев суверенитет республика нэһилиэннъэтин ханнык эрэ сорфтугар буолбакка, бары олохтоохторугар наа~
да диэбитэ. Республика саца статуһун олоххо киллэрии соругун
кини маннык быһаарбыта: социалънай-экоиомическай хаалыыны
туоратыы, националънай-государственнай тутулу уонна норуот
бэйэтин бэйэтэ сапайыныытын бөг,өргөтүү, нэһилиэнньэ ологун
таһымыи үрдэтии уонна Саха сиригэр олорор бары норуоттар духовнай культураларын сайыннарыы, Бэйэтин "Норуотум баг^а санаатыгар "диэн ссща кинигэтигэр 1990 сыллаахха оцоһуллубут хардыы суолтатын бэлиэтээн суверенитет — Россия государственнай
да, территориальнай да ситимигэр, эконолшческай кыа^ар да суоһааһын буолбатаг^ын, бу Росашскай Федерацияны бафргвтөр, барг.ардар, сомофлуур уонна норуоттары түмэр модун күүс буоларын
ыйбыта. Декларацияны ылыныы 10 сылыгар анаммыт уөрүүлээх
мунньахха дакылаатыгар кшш саха норуота государственноһы ыларга идеята уон да, сүурбэ да сыллаа$ыта буолбакка, сүүс сыллаа^ыта юлбшю диэн бэлиэтээн эппитэ. Норуату кытта дууһаларынан, ойдөрүюн-санааларьшан ыкса сшкюстэххуонна кюци-ырааг^ы
саныыр дьоннор кшш идеолларын орүүтун иштахтииллэрэ, бшшгин да норуот ойүп-сапаатын иипшжтииялэр, кшш аиымньылаах
санаатын түмэллэр. Кинилэр сүрүн уратылаах бътжэрэ — үтүо
санаа, дууһа коцүлэ уонна тутулуга суох иуолуу.
Норуот сырдыкка, утуо^ дьулуура 1992 сыллаахха муус устар
27 күнүттж сишгмишр киирбшп республика ссща Конституциятыи (Түорт сокуоиун) ылыныах ишшг)р ыытымыбыт сүцюннэ:?Х'Ж үлъ]) чси\ылхшк)ык костүбүпп. Лойду буттүүнүн олог,ор 1991
сыл олус ыарахана, Государство бүттүүнүн үрдүюн экономическай кртыс юлбшпин туһунан аһаг,астык шъшрч. Тыл көцүлүп
уонна (кмокрашическсш дьулуһуулары үгүсппр бжкюрин ымсыы саншыарын сшпиһ'Һһпрш>')р хахха курдук туһаммыпипара. Ипшниж)
1941 СҺҺҺККЦЫ шпырдьах ыпынснцы сабыытыйсиары ')биэхх), ол
содулугар (Шк)уну ашшыы Оыщшпн бнапшн дьшщтзх күүһүн уон •

на сабыдыалын сүтэрбитэ. Ити кэмцэ Николаев политическай тулуурунуонна принципиалъноһын бэлиэтиэххэ наада. Атырдьах ыйын
19 күнүгэр Москва$а эрдэттэн былааннаммыт Союзнай дуогабарга ылии баттааһыща республика делегациятын салайааччытын
быһыытынан сылдьан, Михаил Ефимович Россия састаабыгар кшрэр
атын республикалар президеннэрин кытта бииргэ дойду ол кэмнээ$и салайааччыларыттан үөскээбит балаһыаннъа ис дьицин ордук чопчутук быһаараяларын дьаныардаахтык ситиһэ сатаабыта. Ол эрээри кинилэр эппиэттэрэ букатын сымыйа буолбуттара.
Кини сол күн Дъокуускайга көппүтэ, кэлээт да республика Үрдүкү
Сэбиэтин Президиумун уонна Правителъствотын муннъаг,ын ыыппыта. Атырдьах ыйын 21 күнүгэр Николаев нэһилиэннъэгр туһаайан
радионан тыл эппитэ уонна государственнай суверенитет туһунан Декларацияг^а бэриниилээг,ин биллэрбитэ, үлэһиттэр гражданскай өйдөрө-санаалара бигэтин, республика^а общественнай-политическай быһыы-майгы бигэ туруктааг^ын учуоттаан, Саха си~
рин территориятыгар ыксаллаах быһыыны-майгыны киллэрбэт
уонна ыксаллаах балаһыаннъа государственнай комитетын структуратын тэрийбэт туһунан быһаарыллыбытын иһитиннэрбитэ.
Кини Саха сирэ Россияттан тахсар туһунан санаабатын бигэргэппитэ. Ити быһаарыыны республика нэһылиэннъэтэ биһирэбшинэн көрсүбүтэ. Выһаарыылаах ыарахан түгэццэ политическай өтө
көрөр дъогур, республика суверенитетын утумнаахтык туруулаһан көмүскээһин, Россияны кытта бииргэ буолууну арацаччылааһыцца халбацнаабат позиция общественностъ харщар Николаев аптарытыатын көтөхпүтэ уонна Россия салалтата киниэхэ
итэ^элин бө^өргөппүтэ.
Союзнай дуогабар бырайыагын бэлэмнээһин хаамыытыгар Саха
сирин салайааччытын актыыбынай уонна үтүө өрүттээх үлэтэ,
саца быһыыга-майгыга урукку автономнай республикалар миэстэлэрин уонна оруолларын быһаарыыга кини принципиалънай сыһыана, Российскай Федерация састаабыгар киирэр республикалар салайааччыларын күүстэрин түмүүгэ дьаныардаах уонна чопчу сьшллаах үлэтэ Михаш Ефимовиһы Россия млитическай ологун инники күөнүгэр таһаарбыта.
Буола турар сабыытыйалар олох шнин диэки барар тэтимин
күүһүрдэри модьуйаллара. 1991 сыл бүтүүтүгэр республика президенин быыбара анаммыта. Бэйэтин быыбар шшиюэг,и бырагырааматын быыбардааччыларга билиһиннэрэн, президеццэ катЫдат бы10

һыытынан Николаев Саха сирин бүтүннүүгпугэр сылдьыталаабыта. Сүрүн болфмто ырыынак сыһыаннаһыытыгар киириинэн нэһтиэннъэ социальнай көмүскэллээх буолуутун хааччыйыыга, саца
сокуоннары ырытан оцоруунан республика государственноһын
бө^өргөтүүгэ, ситэришээх былаас органнарын үлэлэрин тупсарыыга, ил-эйэ уониа сөбүлэһии быһыытын-майгытын, гражданнар тус
олохторо эйэ~дэмнээх буолуутун бө^өргөтөр усулуобуйаларыи тэрийиигз ууруллара. Норуоту духовнай еттунэн бар^ардыыга, до~
руобуйа харыстабылын, үөрэхтээһин, наука курдук эйгэлэри
өйөөһуццэ улахан үлэлэр куүтэмэрэ. Дъон Николаеө бырагырааматын шыммыттара. Кини кандидатуратын иһин быыбардааччылар 76,6 бырыһыаннара куоластаабыта. Быыбарга кыайыы түгэнинэн Россия Президенин эгррдэтигэр этиллибитэ: "Быыбарга Эн
ылыннарыылаах кыайыыц республика гражданнара Эн олоххо киллэрэр политическай курскун өйүүллэрин, республиканы дириц кризистэн цивилизованнай уонна прогрессивнай сайдыы суолугар таһаарарга Эн утүөг.ун билинэллэрин туоһулуур ".
Саха сирин Президенин быһыытъшан бэйэтин бастакы тыл
этиитигэр Николаев республика үрдүкү дуоһунастаах киһитин
иэһин туһунан бу курдук образтаан эппитэ: Президент — дьиктини а^алар ымыы да уонна барыны самыыр урдук тацара да
буолбатах. Кини бастатан туран республика уонна кини норуотун дьылг,атыгар суцкэн эппиэтинэһи сугэр киһи, гражданин буолар ". Кини Саха сирин норуоттара талан ылбыт суоллара туох
эрэ күдэригшон бүрүллүбүт, ким да өйсһюбөт сырдык кэскилигэр
буолбакка, республика норуоттарын бар^арыытыгар тиэрдэригэр
эрэллээцин :тпшю.
Михаил Ефшовичка уон сыл уһуннсшх суол саг,аламмыта, ол кэм
хас биирдии күнэ сацаны айыы тыынынап, сацсишы аыар-тутар
идеялары бигэргэтииюн, хорсун былашшар олоххо киирэллориттэн,
үтүө тумүктэри аг^алалларыттан, дьоннор бжһирии Президеннэрин бары дьулуһууларьш ойүүмприттэн, китпхч итэ$паллэрит~
тш уонна бяпл')рип үлж)ринэн б.ншэрин уйгуларын, Саха сирин
бары пытун уйгулирын бииытсыларыттан үврүү уотш дуоһуйуу
чувствотынаи <)огуһуолланар.
Нрешһчип бастакы Ыпасцынан Саха Республикатыгар Ооруобуйа харыстабылын тупсарыы иастакы уочараттаах дыгһаллара
быһаарыллыбыттари. ()л к шнитппн Дып юргчни социалънаи
комүскпһин. ип) буолууну уошш ог%о сааһы арацаччшааһын ()ьа~
1!

һалларын туһунан ", "Дъокуускай к. ийэ буолууну уонна ог,о сааһы
арацаччылааһын Киинин тутуу туһунан", "Үөрэхтээһини сайыннарыы дъаһалларын туһунан ", "Тулаайах о^олорго уонна төрөппүттэрин көрүүтэ-харайыыта суох хаалбыт ог^олорго көмөнү оцоруу
туһунан" Ыйаахтар тахсыталаабыттара.
Бастакы сыл ацарын
устатыгар илии баттаммыт ыйаахтар ааттарын кылгастык
билиһиннэрии дареспублика Президенэ дъон туһугар, үунэр көлүөнэ
туһугар кыһамнъыны государственнай политика таһымыгар өрө
таһаарбытын, ырыынаша тирии ыар кэмигэр государство дьону
вйөбүлэ суох хаалларбатын туоһулууллар.
Аан бастааццыттан сүрүн бол^омто федеральнай киини кытта
хардарыта сыһыаннаһыы боппуруостарыгар ууруллубута, Суверенитет үлэлиир мэктиэтинэн Россияны кытта бииргэ буолуу принцибэ буолуохтаащн Еиколаев өрүутүн чорботон бэлиэтиирэ. Российскай Федерация састаабыгар эрэ, нуучча норуотун кытта бииргэ
эрэ, Россияны кытта бииргэ эрэ буолан тураммыт, диэбитэ Михаил Ефимович дуоһунаһыгар киирэр үөрүүлээх мунньахха, ба^арар баг,абытыгар — нациябыт чэлгийэ сайдыытыгар, республикабыт территориятыгар олорор бары норуоттар уйгулаах олохтоноллоругар уонна дъоллоох буолалларыгар — тиийэр кыахтаахпыт.
Истиц сыһыаны тылынан эрэ бигэргэтиллиэ суохтаащ, Ити кэмцэ
Саха сирин бэрэстэбиитэллэрэ федеральнай киин республиканы кытта хардарыта сыһыаннаһыытын бэрээдэктиир дьоһуннаах докумуоннары бэлэмнээһщцэ олус күүскэ үлэлииллэрэ. Историчестй сайдыы хаамыытын төттөрү эргитэргэ соруммут саагыбардаахтар
буруйдарынан Союзнай дуогабар ылыллыыта тохтубута. Российскай Федерация саца Конституциятын бырайыагын ырытан оцоруу
хаамыытыгар национальнай-территориальнай тэримиилэргэ имперскэй киэптээһини хос тилиннэрэ сатыыр, норуоттар ис сайдыыларын боппуруоһун быһаарыыга, бэйэлэрин бас билиилэрин уонна
сиртэн хостонор баайдарын туһаныыга бэйэлэрэ дьаһаныьшарын
туруулаһар бырааптарын быһарга ба^алаах күүстэр бааллара көстөн тахсыбыта.
Ити уустук быһыыга-майгыга Николаев Россия Конституциятыгар быһаччы киирэр докумуону — Федеративнай Дуогабары ыры~
тан оцоруу уонна ылыныы биир көгулээччитинэн буолбута. Уһуи
мөккүөр уонна сөбүлэһиннэрии тумугэр Федеративнай Дуотбар —
Российскай Федерация государственнай былааһын федерааьнай органнарын уонна Российскай Федерация састаабыгар киирэр сутреннай
12

республикадар былаастарын органнарын икки ардьшарыгар дъаһайар Гнтпуруошарын уонна боломуочуйаларын тыырсыы туһунан Дуогабары 1992 сыллаахха кулун тутар 31 күнүгэр үөруулээх
быһыыга-мапгыга ияии баттаммыта.
Ити докумуон суолтатын
туһунан шэллэригэр өруүтун шии баттааһын сиэрин-туомун кэ~
мигэр Ельцин эппит тылларын аг>алаллар: "Билигин Россия
мүлнургэннээх кэмцэ олорор түгэнигэр, Россия үрдүгэр тацнары сабардаабыт үрэллии кутталын бары быыргэ ылсаммыт туоратарбытыгар күүспүт, муудараспыт уонна эппиэтинэспит тиийдэ".
Итиниэхэ буолар Федеративнай Дуогабар сүрун уонна историческай суолтата.
Иккиһинэн, российскай
государственность
төрүтүнэнреспубликалар уоннарегионнар көцүлпэрэ, кинилэр дьицнээх бырааптара уонна боломуочуйалара, ол иһигэр сиргэ, кини
хостонор баайыгар бырааптарын, кинилэр бэйэлэрин гражданнарын иннигэр, юлим Россия иннигэр эппиэтинэстэрин киллэрэн туран,
буолаллар. Үсуһүнэн, республикалар государстволар быһыыларынан билиттлэллэр. Тврдүһүнэн, докумуоцца өрүттэр функциялара
муцутуур дьэцкэтик быһаарыллаллар.
Үс хонон баран, Николаев республика Үрдүкү Сэбиэтин уочарата суох XI сессиятыгар Саха Республикатын Конституциятын
бырайыагын туһунан дакылааты оцорбута. Кины Федеративнай
Дуогабар кэнниттэн тута Саха сирин социальнай-экономическай
сайдыытыгар суцкэн суолталаах өссө биир докумуону — Российскай Федерация уонна Саха Республикатын правшпелъстволарын
икки ардыларыгар экономическай боппуруостирга хардарыта сыһыаннаһыы туһуиап Собүлэһиигэ илии баттыыр кыаллыбытын
дирицник астынан бшгшээбшпэ. Сөбүлоһиигэ күндү металлары
уонна алмаиһы туттарыы
чопчу сыыппаралара уонна олору
толовһүн усулуобуйалара туспа быһаарыллыбыттара. Михаил
Ефимович ону оргэ СөбүлЫгиигэ Хотугу сир торүт олохтоохторун
үгж буолбут олохторук укулаатын аядьатыынан уонна республика территориятыгар экосистеманы кэһиинэн сибээстээх хоромньуну толуйууну көрор туһунан боротокуол илии баттаммытын
иһитыннэрбитэ. Сөбүюһии быһыытыиан республика социалънайэкономическай сапдыы үгүс проблсмаларын быһаарарга дьицнээх
кыахтары ылбыта.
Онон, республика Констшпуцията тогростоох быһыыга-майгыга ьшьшыбыпиһ Саца Конституция бырайьииын норуот бүттүүнүн
()ьүүлл)һиипп бампараа сш сал^шшн барбыта. Хас да бырайыак
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киирбитэ, Онтон Николаев салайбыт конституционнай комисстта ырытан оцорбут бырайыагын сүрүн быһыытынан ылыммыттара. Конституция бырайыага республика государственнай суверенитетын туһунан Декларацшг^а уонна Российскай Федерация саца
Конституциятын бырайыагын бэлэмнээһин хаамыытыгар этиллибит идеяларга уонна пршциптэргэ ологуран бэлэмнэммитэ. Конституционнай реформа процеһыгар Федеративнай Дуогабар үтүө
дъайыыны оцорбута. Ону сэргэ Саха сирин Президенэ Россия Правителъствота кэккэ докумуоннары ылынарын ситиспитэ, олор
көмөлөрүнэн республика бэйэтин экономическай балаһыанньатын
утумнаахтык бө^өргөтөн испитэ, саамай ыарахан кэмцэ нэһилиэннъэгр социалънай көмөнү оцорор кыа^ы ылбыта.
Конституционнап реформа хаамыытыгар туруулаһан көмүскэммит сүрүннүүр балаһыаннъалар быһаарыллыбатахтара уонна юридическай түмүгү ылбатахтара буоллар бэпэбит Конституциябытын ылынарбыт кыаллара биллибэт этэ, диэн Николаев хаста да
бэлиэтээбитэ. Ол, бастатан туран, республикалары Российскай
Федерация састаабыгар государстволарынан бшшнии, республикалар айъщаларын баайын кинилэр норуоттарын достояниеларынан
эрэ буолбаша, ону ааһан ити республикалар бас билиилэринэн буоларын бигэргэтэр балаһыаннъалара, боломуочуйалары уонна дъаһайар
боппуруостары табатык тыырсыы буолаллар.
Ити курдук, республика Үрдүкү Сэбиэтэ саца Конституцияны
ылыммыта, ол 1992 сыллаахха муус устар 27 күнүгэр сиилэтигэр
киирбитэ. Ити күн бырааһынньыгынан биллэримибитэ — Республика Күнунэн,
Конституцияны ылынан Саха Республиката бэйэтин государственноһын үөскэтиигэ уонна экономическай тутулуга суох буолуутун бө^өргөтүүгэ историческай хардыыны оцорбута. 1992 сыл
бүтүүтүгэр "Алмазы России — Саха " (АЛРОСА) акционернай хампаанньа тэриллибитэ, кшн кырыылтматах алмааһы хостооһуну*
суортааһыны уонна батарыыны биир ситимцэ холбообута, Российскай Федерацш президенин "Алмааһы хостооһуща уонна батарыыга
акционернай хампааннъа туһунан " Ыйаща тахсыбытын кэннэ ый
ацаара буолаат, РФ президенин республикаг^а айъща ресурсаларын дьаһайыыга Саха ССР боломуочуйаларын туһунан өссө биир
Ыйаа^а илии баттаммыта, ол Ыйаах быһыытынан, ресурсжар иһин
аренда төлөбүрүн учуоттаан туран, төлөбүру ылыы бэрээдэгэ уонна кээмэйин олохтооһун, холдинговай төрүтэ оло^уран ашааһы
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хостооһучща акционернай хампаанньа биир тэрийээччитиюн буо~
лар быраст Саха сиригэр бэриллибитэ. Айылг,а алмааһынхостооһуцца
устна батарыыга кыттыы республика экономическай туруктаах
буолуутун уонна кини нэһилиэнньэтин ологун уйгутун мэктиэтинэн буолбута. Саха сирин олохтоохторугар ыти кэмтэн ыла алмаас
хампаанньатын туруктаах улэтигптэн республика сайдыытын үгус
хорсун былааинара, кэскиллэрэ сибээстээхтэр диэн бигэ өйдөбүл
олохсуйбута.
Бэйэ констшпуционнай бырааптарын бигэргэтиигэ республика
оцорбут бастакы хардыыларын кэнниттэн Федеративнай Дуогабары Российскай Федерация саца Конституциятын
быстыспат
сорг>отун быһыытынан ылыныллыбатаг^а хомолтонон көрсуллубүтэ,
ол туһунан Дуогабар илии баттаныытыгар официаяънайдык хос
быһаарыллыбыта. Арыый кэлин бэйэтин биир ыстатыйатыгар
Николаев ити чахчыга принципиальнай сыһыанын ордук чуолкайдык эппитэ: "Биһиги харахпыт ортотугар киһы итэгрйбэт түбэлтэтэ тадыста: сүщэн историческай, политическай уонна правовой суолталаах ылыллыбыт докумуон умнууга хаалларылынна. Бу
докумуон былдьаһыктаах чааска Россияны үрэмииттэн быыһаабыта. Буроссийскай государственноһы бөфргөтүүгэ, Россияны бар^ардыыга туһаайыллыбыт сацалыы тыыннаах идеялары түмэн
көрдөрбут суду докумуон ". Ол эрээри, Федеративнай Дуогабары
дыщэр билиммэт буолууну утары, бастатан туран, Федерация састаабыгар киирэр национальнай республикалар олус куүскэ кыһаллыыларын түмүгэр ситиһиллибыт кини принцшшальнай балаһыанньаларын көмускүургэ туох эмэ хардыыны оцорор кыаллыбата^а,
тоф диэтэххэ, Российскай Федерация Конституцията норуот
буттүүнун референдумунан хайыы~үю сэцээриллэн турара.
Федеративнай Дуоеабар суолтата кыншш ырытан оцоруу уонна
сөбүлэһиннэрии хаамыытыгар республикалар салайааччыларын икки
ардыларыгар сирэй дьыалабыаи сибээстэһиилэр олохтонууларыгар
эмиэ көстүбүтэ, кинилэр көрүүлорин уонна позицияларын тэцнээн
көрүү уонна уопсай өрүтпгэрин быһаарыы ситиһиллыбитэ. Бука,
санаалара шпи курдук ст түбэһиилэрэ, биир дьулуһуулаахтара
конституционнай реформа олох са^аланыа^ыттан киин былаас
ыытар политикатын уонна практикатын ацардастыы толорору
хаттаан тиаиинэрэргэ, иационалънай республикалар интэриэстэригэр.уоннй кыһал^апарыгар имперскэй киэптээһини оннуиан хаалларарга дьулуһар күүстэри куттаабыт буолуохтаах. Федератив15

най Дуогабар да, ол курдук Россия Конституциятын да бырайыактарын бэлэмниир үлэ хаамыытыгар республикаларга сацалыы
өйдөөх-санаалаах правовед-юристар, политологтар, учуонайдар
кадрдара үүнэн тахсыбыттара, киншэр урукку курдук идеологическай цензура уонна партийнай күһэйии усулуобуйатыгар олохтоммут рецептэр чэрчилэринэн хааччахтаммат
буолбуттара.
Саца быһыы-майгы — тыл көцүлэ, санаа араастаһыыта уонна
инники күөццэ демократическай нуормалар тахсыылара — санааны ицнигэһэ суох этэргэ, көрүүлэри хоһууннук туттарга, сокуон
нуормаларын обществоны сацардыы бара турар процеһыгар сөп
түбэһиннэрэн быһаарарга табыгастаах усулуобуйанан буолбута.
Олохтоох сирдэргэ үлэлиир юристар уонна учуонайдар саца кэмцэ
сокуону олохтаоһун саамай уустук боппуруостарыгар, саца
өйдөбүллэри уонна нуормалары ырытан оцорууга Москва специалистарын кытта тэццэ мөккүһэллэрэ, киирсэллэрэ. Саха Республикатыгар Николаев тус бэйэтинэн өйөөһүнүнэн бириэмэ ирдэбилигэр эппиэттшр саца сокуону оцорууга айымнъылаахтык уонна
утуө түмүктээхтик үлэлиир дъогурдаах юристар ахсааннара биллэрдик элбээбитэ. Биллэн турар, сокуон бырайыагын оцорооччулар
бэйэлэрин үлэлэрин Россия парламеныгар уонна националънай рес~
публикаларга сокуону оцорууну кытта тэцнээн көрөллөрө. Саха
сиригэр республжа Конституцията Россия Конституциятынааг,ар биллэрдик эрдэ ылыллыбыта специалистар, учуонойдар, нуолаан, Саха ССР народнай дъокутааттарын бөдөц бөлөхтврө үрдүк
эппиэтинэстээхтэрин уонна күүрээннзэх үлэлэрин туоһулууллар.
Ити үлэ Николаев сатай актыыбынай кыттыытынан барбыта,
кини оцоһуллар бырайыактарга ураты суолтаны биэрэрэ.
Республика салайааччылара Россия Президенэ Российскай Федерация уонна Саха Республикатъш государственнай былаастарын икки ардыларыгар дъаһайар боппуруостарын уонна боломуочуйаларын тыырсыы туһунан саца Дуогабарга илии баттыырын
ситиспиттэрэ. Бастакы маннык Дуогабар 1995 сымаахха шии
баттаммыта уонна республика государственноһын бөфргөтүүгв,
кини инниш сайдыы суолунан эрэллээхтик хардыылыырыгар, ону
тэцэ Российскай Федерация бэйэтэ бө^өргүүрүгэр көмтюһөн, кэмкэрдии бэрэбиэркэтин ааста.
Сабыытыйалар ытыл^аннарыгар уонна олох күөстүу оргуйуу*
тугар Николаев хаһан да Саха Республиката диэн улахан хараабыл штурвалыттан илиитин араарбатаца уонна талан ылбыт
16

курсунан эрхигпхтик илдьэ испшпэ. Республика сайдыытын концепщштып сыешын кини "Саха сирэ уюлэр кирбиилэригэр " үлэтигэр быһаарбыта: бу "сувереннаи демократическай государствоны
тутуу, общсапво хас биирдии киһитип кьщар уонна дъогуругар
соп тубэһинюрж достойнсш миэстони мэктиэлээн тураи, хас биир(һш личность духовпай уонна материальнай сайдыытыгар дьицнээх
кыахтары тэриюн, нзһшшжньэ бары арацаларын уонна этнычесюй болохторүн правовой уонна социалышй-экопомическай көмүскэллэрин хааччыйар Саха сирин норуоттарын экономическай уонна
социальнай сайдыы суолунан гпүргэн тэтимнээхтик национальнай
бар^ардыы буолар ".
Республшса государственнай суверенитетын туһунан Декларацияны бшшнии кэнниттэн ааспыт кэми Николаев историческай
сацардыы уонна улахан эрэллэр бирыэмэлэринэн ааттаабыта.
Экономическай өттүнэи бвфргөөбүт, улахан политическай ыйааһыннсьммыт, духовнай сайдыыта бар^аран эрэр республика өссө ордук
бөдөц соруктары толорорго бэлэм буолбута.
Олортон биир бастакылара — Саха сирин Россия үрдүк үөрэхтпх регионнарыттан биирдэстэрэ оцоруу соруга. Михаил Ефимович бэйшин этштэригэр уонна ыстатыйаларыгар саха норуотуттан биир бастакы учуонай Г.В.Ксенофонпювка үгүстүк сигэнэр.
Кини тпр'): "Норуот төһо үөрэхтээх да, соччонон кыни үчүгэйдик
олорор ". Республика Президенэ үорэ^ирии сайдыытын үтүө кэскилгэ ттрдэр (һшаһа быһыытынап көрор, итюню үөрэг;ирии сайдыыпшгар үбү угаммыт, ол аата, кэлэр суцюн ситиһишгэр акылааттарын уурабыт сһпк ыйар.
Үөр')хтг)һини нацшяшьнай идея быһыытъшан инники куөцнр
тутуу ттитикатын ояоххо киллчриини Николаевуопсай үөрэхтээһин оскуолаларын улжщш тупсарыыттан, псдагогтар идэлэрин
уонна маастарыстыбшшрын үрсһтииттэн, новатор-учууталлары
ошюһ ушпэн са&ишабыта. Кьишс юм устатыгар жсперименнэри
ыытарга бүтүн тиһик тэршишбитэ — авторскай оскуолапар, гимшгшялар, прешдентскш оскуоладар, колледжгпар. Бастакытынан,
оскуолшшр удэлщш тупсарыы биир сүрүн хапысхатынан Михаил
Ефимсншч киншпр мштцншлънай-техпическш базаларын бөфрготүүнү, аныгм ирдэбилгэ лтюттиир
оскуола дьиэлэрин тутууну
быһаарбыта. Онон уон сш устатыгар республика хас бэһис оскуолата саца ()ыпни ылбыта. Иккиһиюн. а*>ыйах сыл иһинэн оскуолалары компыотерышш хааччыйар кышыыбыта, олортон үгүст:>2 Эмда Ш 20!
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рэ Интернет ситимигэр холбоммуттара. Үсүһүнэн, педагогтарга
уонна үөрэхтээһин органнарын салайааччыларыгар ордук үрдүк
көрдөбүллэр туруоруллаллар. Учууталларга Россия биллиилээхучуонайдарын ыцыран конференциялар, симпозиумнар ыытыллаллар,
педагогтар үгүстүк уопуту атастаһыыга аналлаах бүтүн Россиятааг,ы уонна регионалънай дъаһалларга сылдьаллар. Педагогическай коллективтар үлэлэрш сыаналааһын сүрүн көрдөрүүтүнэн оскуоланы кыһыл көмүс уонна үрүц көмүс мэтээлинэн бүтэрбиттэр
уонна үөрэнээччилэр россиятаа^ы уонна республикатаа^ы олимпиадаларын кыайыылаахтарын ахсааннара буолаллар. Физика^а, ма~
тематикаг^а уонна да атын уустук предметтэргэ Россия таһымыгар ыытыллар конкурстарга уонна олимпиадаларга саха оскуолаларын үөрэнээччшэрэ өрүүтүн кыайаллар.
Учууталлар, былаас органнарын уонна общественностъ кыһамнъыларынан оскуола үлэтигэр тосту хамсаоһыннары таһаарар ситиһилиннэ. Ол эрээри ити аатыгар эрэ уларытыы буолбата^а. Оскуола
үлэтин тупсарыыны Николаев стратегическай соругу — үрдүк
үөрэхтээһини сайыннарыыны — быһаарыыга тиэрдэр суолга мацнайгы кэрдиис диэн ааттаабыта. Манна кини эмиэ үрдүкү оскуола
базатын сайыннарыыттан, республиш наадыйыыларыгар чугаһатыыттан уонна үрдүк үөрэх заведениеларын ситимин кэцэтииттэн саг,алаабыта. Үрдүк квалификациялаах кадрдары бэлэмнээһш
дьыалатыгар филиаллары уонна саца институттары
арыйыы
түмүгэр Саха государственнай университетын кыахтара биллэрдик кэцэзтилэр. Үрдүк үөрэх бөдөц заведениетынан Хацалас уонна
Өлуөхүмэ улуустарыгар филиаллардаах Саха сиринээ^и тыа-хаһаайыстыбаннай академия буолла, Чурапчыга Физкулътура института, Дъокуускайга Политехническай институт, Педагогическай
академия, ИДьМ Хабаровскайдащы юридическай институтун филиала, Музыка үрдүкү оскуолата, Киин уонна Сибиир вузтарын
филиаллара үлэлииллэр. Саха сирин элбэх ахсааннаах уолаттара
уонна кыргыттара Москва, Санкт-Петербург уонна да атын куораттар ааттаах-суоллаах үрдук үөрэг,ин заведениеларыгар, ону тэцэ
кыраныысса таһынааг^ы дойдулар элитнэй үөрэщн заведениеларыгар үөрэнэллэр.
Оскуолалар педагогическай коллективтарын иннигэр Николаев
оскуоланы бүтэрдэхтэрин дьыл выпускниктар 60 бырыһыантан
итэ^эһэ суохтара үөрэхтэрин салгыылларын быһаччы сорук быһыытынан туруорбута. Балачча кылгас болдьох иһигэр республтаф
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студент ахсаана икки ацаар төгул элбээтэ. Аг^ыйах сыллаа^ыта
Саха сирэ нэһилиэжъэ 10 тыһыынча киһитигэр тиксэр студент
ахсаанынан кэлин бөлөххө киирсэр эбит буоллаг,ына, билигин Российскай Федерацияг^а ити көрдөруугэ инники кэрдиискэ таг;ыста.
Үөрэхтээһин сайдыыта наукаг,а бол^омто кууһүруутүнэн догуһуолланна. Саха сирэ — республика өйөбүлэ баар буолан реформа
ыар дьылларыгар научнай потенциалын чөлунэн хаапларбыт Россия ащйахрегионнарыттанбшрдэстэрэ. Наука националънай академията тэрилиннэ, кини састаабыгар алта институт улэлиир.
Россия НА Сибиирдээг,и салаатын састаабыгар киирэр институттар бэйэлэрин статустарын илдъэ хааллылар, итиэннэ улэлэрин
ситиһиилээхтик салгыылаар. Космофизическай чинчийиилэр уонна
аэрономия, Хотугу сир физико-техническэй проблемаларын институттара, Ирбэт тоц института сэдэх шституттар
буолаллар,
кинилэр аан дойду урдунэн суолталаах чинчийиилэри ыыталлар.
Республикаг^а наука доктордарын ахсаана ус суустэн тахса киһиэхэ
тиийдэ, оттон наука кандидаттара — тыһыынчаттан ордук.
Республикаг;а XXI үйэ бастакы чиэппэригэр урдук уөрэхтээһин
сайдыытын конценцията ырытан оцоһулунна, ол Российскай Федерация Үөрэхтээһиццэ министерствотын көһө сылдьар коллегштын урдүк сыанабылын ылла. Николаев туруорбут стратегическай соруга — чугастаащ кэмцэ Саха Республикатын Россия биир
үрдүк уөрэхтэммит региона оцоруу — хайаатар да туолуог;а. Жэлицци 3—4 сылларга үрдук үөрэх заведениеларын бүтэрии туһунан
дигыому ылбыт эдэр специалистары саца кэм кадрдарынан эрэллик
ааттыахха сөп. Кинилэр төһө да тус олохторун сацардыы саг^алааталлар, бэйэлэрин бэйэлэрэ көрунэр угус структурапарга, салалта учреждешеларыгар уонна органнарыгар хайыы-үйэ бэйэлэрин аныгылыы өйдөөх-санаалаах, дъыала$а сацалыы сыһыаннаах
специалистар быһыыларынан көрдөрдулэр. Кинилэр кэннилэриттэн
сацаттан саца көлуөнэлэр тахсан иһиэхтэрэ, кинилэр Саха сирин
сацардан тутууга куускэ кыттыахтара, Россия дьулуръатык сайдар, чэлгийэр регионнарын ахсааныгар таһаарыахтара. Оччо^о Саха
сирин дъоно республикащ үөрэхтээһини сайыннарыы идеята кэмигэр инники куөццэ таһаарыллыбытын өйдуөхтэрэ, ол кэннэ кини
авторын — республика бастакы президенин — үтуөтун махталлаахтык бэлиэтиэхтэрэ.
Николаев новаторствота уонна шшикшш өтө көрүутэ республика сайдыытын өссө биир стратегическай хайысхатын быһааг
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рыыга — дьон олохторун духовнай, сиэр-майгы өттүнэн төрүттэрин бөцөргөтүү идеятыгар — көстүбутэ. Кини үгүс ахсааннаах
тыл этиилэригэр дирицник итэгрйэн туран дьоллоох кэлэр кэмцэ
быһа суол — билиилээх, үөрэхтээх, кулътуралаах буолуу уонна духовностъ нөцүө сытар диэн өрүү бигэргэтэр. Дьицнээх үтүө санаа
көстүүтэ, атыннык эттэххэ, үлэни таптааһын, гуманизм, патриотизм, чуолаан норуот дууһатын кытта сибээстээх.
Норуот духовнап кулътурата — биһиги муцура биллибэт баайбыт-дуолбут — дъоннор иллээх-эйэлээх буолууларын, эрэллэрин, кэлэр кэскиллэригэр итэзэллэрин тутуллан турар тулхадыйбат акылаата. Норуоту да, биирдии личноһы да олохторун оцкуллуур сиэрдээхтэр-майгылаахтар, олор кинилэр достоинстволарын, олоххо
тапталларын харыстыылларыгар, олохсуйбут үгэстэргэ бэриниилээх сацаттан саца көлүөнэлэри иитэн таһааралларыгар көмөлөһөллөр, айар-тутар үлэг,э, сайдыы ыарахан соруктарын саца суолларын көрдөөн булууну- быһааралларыгар сирдииллэр.
Тыйыс Хотугу дойду уратылаах климатическай усулуобуйата
дъону түмэр, онон биһиэхэ бодоруһууга, хардарыта көмөлөсүһүүгэ
ураты, ордук сытыы чувство уонна тардыстыы баар диэн Николаев элбзхтик бэлиэтээн этэр. Биһиги норуоппутугар былыр былыргыттан Ийэ оцостор Айылг,абытыгар сүгүрүйүү үөскээбит, Республика ис сайдыытын политикатыгар ураты болгрмто тулалыыр
эйгэни харыстааһыща, экологическай куттал суох буолуушугар
ууруллар.
Норуот духовнай сайдыытын стратегиятын ырытан оцоруунан
уонна олоххо киллэриинэн сибээстээн, бу стратегия быстыбат сорг,отун быһыытынан чөл олох доктрината киирбитэ, Хас биирдии
киһи республика кэлэр кэскилэ, общество уйгута кини доруобуйатыттан, үөрэг^иттэн, улэг;э дъогуруттан, культуратыттан уонна
айар-тутар эрчимиттэн сибээстээщн өйдүөх тустаах. Чөл олох
доктринатыар кылаабынайынан айымнъылаах үлэ, киһини киэркэтэр үлэ буолуохтаах. Үлэни үцэр тацара оцостуллуохтаах. Уларыйбыт усулуобуйаг^а киһи бэйэтэ бэйэтин ологун, чугас дьонун
ологун туһугар кыһаллыах тустаах. Ким да кинини күһэйбэт,
тугу барытын кини бэйэтин үлэтинэн булуохтаах. Биһигинэ суох
ким да экономикабытын өрө тардыа, дъон уйгуланарын туһугар
биһигиттэн ураты ким да кыһаллыа суог,а диэн Николаев мэлдьитин уонна сыламтата суох тоһофлоон этэр. Барытын бэйэбит,
республика олохтоохторо бүттүүммүт оцоруохтаахпыт, Итшиэхэ
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кини саха норуотун улуу бөлүһүөгэр А.Е.Кулаковскайга угустук
сигэнэр. Кини өссө ааспыт үйэ сацатыгар, аан дойду бастакы
сэриитэ буолаары турдацына, сахалар олохторун хайдах оцостунуохтаахтарын чэрчшээн көрдөрбутэ. Булугас-талыгас буолуууонна үлэни таптааһын бүгущү да күн достойнай оло%у тэринэр иһин
охсуһууга быһаарар күүс буолаллар. Саца үйэ са^аланыытыгар
республика социалънай-экономическай сайдыытын туһунан бэйэтин концепциятыгар Николаев баар кыахтары көдъуүстээхтик
туһаныыга, переработкалыыр салаалары тэтимнээхтик сайыннарыыга туһаайыллыбыт бэйэтин бэйэтэ хааччынар экономиканы тэрийии идеятын инники былааща туруорар. Кини суруйар:
"Саца үйэгр үктэнэн тураммыт биһиги өйбутун-санаабытын, олохпут сиэрин уларытыах тустаахпыт — кэлэр кэскилбитж ацаардас переработкалыыр-промышленнай сайдыыны эрэ, ацаардас үрдүк
технологиялары эрэ, ацаардас информатика сайдыытын эрэ кытта сибээстиэх тустаахпыт ".
Чөл олох доктринатыгар сүрүннүүр миэстэни дьон доруобуйатын туһугар кыһамньы ылар. Доруобуйа харыстабылын сайһыытыгар республика угуһү ситистэ, аныгылыы оборудованиелаах
бөдөц кииннэр тутулуннулар. Ийэ буолууну уонна ог,о сааһы арацаччылааһыцца биплэр-көстөр дьаһаллар ылылыннылар. Ыарыыны
диагностааһыны уонна эмтээһини урдук таһъшца ыытар, наадалаах түбэлтэлэргэ бэрт уустук операциялары оцорор дьо^урдаах
элбэх специалистар бэлэмнэнншэр.
Саха сиригэр Николаев көъүлээһининэн айар интеллигенцияны
уонна учуонайдары түмэр Духовность академията үлэлиир. Академия тэрийиитинэн кулыпура сшпиһиилэрин пропагандалыыр, нэһилиэнньэни, бастатан туран, ыччаты духовность сыаннастарыгар сыһыарар, кинилэри суруйааччылар, художнштар, музыканнар, артыыстар айымньыларын кытта билиһиннэрэр угүс ахсааннаах дьаһаллар ыытыллаллар. Республика Культуратын министерствота Кулыпура уонна духовнай сайдыы министерствотыгар уларыйан тэрилиннэ. Айар союзтар үлэлэрэ күүһүрэр, кинилэри Николаев өрүүтүн өйүур.
Республика^а физкультура уонна спорт сайдыытыгар болг^омто
биллэрдик күүһүрдэ. Кэнники сылларга спортсменнар ситиһиилэрэ
сөзүмэрдэр. "Азия офлоро " диэн Аан дойдутаа^ы бүттүүн азиатскай I уонна II спортиөнай күрэхтэһиилэр Дьокуускайга ча^ылхайдык аастьшар, маассабай кыттааччылаах чэбдигирэр сууруү
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күннэрэ, үөрэнээччилэр спартакиадалара үгэскэ кубулуйаллар, Улуустарга уонна куораттарга стадионнар уонна спортивнай саталар
ахсааннара биллэрдик үксээтэ. Дъокуускайга спорт аныгылыы Дыбарыастара тутулуннулар. Оскуолаларга физкулыпура чааһа эбилыннэ, үөрэнээччшэр күрэхтэһишэрэ утумнаахтык ыытыллаллар.
Онон, физкулътура уонна спорт дьон олохторугар-дьаһахтарыгар
бигэтик ицэр, профилактическай-чэбдигирдэр улэг;э барытыгар
сурүн көрдөрүү буолла.
Чөл олох доктрината элбэх киэц программаны хабар. Манна
нация генофондатын харыстааһын эмиэ киирэр. Духовнай баръарыы
уонна чэбдик олох сиэрин тутуһуу дьоһуннаах сорг^отунан Ийэ күнэ
уонна Ащ күнэ диэннэр ыытъишаллар. Ийэгр махтал урдүкү Бэлиэтэ
олохтонно. Саца дьыллаа^ы Президент дъуолкалара умнуллубат
бырааһыннъыгынан буоллулар, онно кыттааччылар — үөрэх туйгуннара. Итинтэн итэгрһэ суох бырааһыннъыгынан үөрэ^и кыһыл
көмүс мэтээлинэн бүтэрбит выпускниктары чиэстээһин буолар.
Айъща^а сүгүрүйүү, Үлэ^э сүгүрүйүү, Билиигэ сүгүруйүу, Ийэ^э
сугүруйүу — итилэр бары биир кэлим — норуот духовноһын, культуратын быстыспат соргрлорун быһыытынан көрүллэллэр. Ити
хайысхаларынан барыларынан Николаев кө^үлээһининэн чопчу сыаллаах-соруктаах үлэлэр ыытыллаллар. Холобур аг,аллахха, "Тыыннаах айылга иһин " хамсааһын республика^а биллэр-көстөр чэрчилэннэ. Саха сирин территориятын 25 бырыһыаныттан ордуга Ытык
Кэрз Сирдэр системаларыгар киирдэ — айъща ураты харыстанар
территориялара буоллулар. Сүтэн эрэркыыллар, көтөрдөр көрүцнэрэ
тилжнэриллэллэр.
Тыыннаах айъща^а сыһыан — бу манна киһи духовность, аан
дойдуну билш-көрүү биир саамай үрдүк көстүүтүн быһыытынан
ытыгылааһына бэрэбиэркэлэнэр. Дьицэр, бу киһи төрөөбүт алааһыгар сыһыанын көстүүтэ, ол аата, биһигин ыйаабыт сириттэн
~ төрөөбут республикатыгар, Аг,а дойдутугар тиийэ. Онон буоллаг,ына, айъщаъа, төрөөбүт буорга утүө сыһыаны бэйэгр ииттинии, дьицэр, сиэр-майгы сыаннастарын, идеалларын үөскэтии үгүс
өруттээх үлэтин соргрто буолар. Духовноһы саца Саха сирин тутуу
нъыгыл акылаатын, цившшзация эйгэтигэр эрэллээхтик киирштин
мэктиэтин быһыытынан Николаев сиэрдээхтик өрө тутар,
Бөдөц регион салайааччытын араас өрүттээх, киэц даяааһыннаах үлэтин биир да чинчийээччи толору сырдатар кыаг,а суох. Ити
сорук Михаил Ефимович Николаев курдук тус уратылаах, атыт22

тары хатылаабат личностъ туһунан кэпсэниллэр буоллаг,ына, ордук кыаллыбат. Кини билиццэ диэри толорутук ирдэниллэ илик
Арктика ис кыахтарын туһаг^а таһаарыы интэриэһинэй идеяларын
туруорар. Михаил Ефимович Россия Азия — Тиихэй акыйаан регионун дойдуларын кытта эргиэццэ-экономика^а бииргэ үлэлээһиннэрин кууһурдэр уонна ити сибээстэһиилэргэ Сибиир уонна Далънай
Восток оруолларын урдэтэр туһунан идеялара бол^омтону тардар.
Хотугу Форум диэн правителъственнайа суох аан дойдутааг^ы тэрилтэ Президенэ буола сылдьан Николаев планета хотугу территорияларын сайдыыларын сытыы проблемаларын быһаарарга ити
тэрилтэ чилиэннэрин күүстэрин тумуугэ улахан үлэни ыытта.
Регион хайа да салайааччытыгар саамай дъоһуннаа^а — нэһилиэннъэ өйөөһүнэ буолар. Саха Республикатын Президенин үрдук
дуоһунаһыгар Николаев уон сыл улэлээтэ уонна Саха сирин дъонун
истиц итэ^эллэринэн уонна ытыктабылларынан туһанар. Михаш
Ефимович бшшгин да, РФ Федералънай Мунньа^ын Федерациятын
Сэбиэтш бэрэссэдээтэлин солбуйааччы быһыытынан, нэһшиэнньэни кытта мэлдьи көрсуһэр, кинилэр олохторун-дъаһахтарын уонна улэлэрш усулуобуйатынан уонна проблематынан ицэн-тоцон
дьарыктанар. Онуоха дъон өруутун киниэхэ бэйэлэрин ытыктабылпарын, кини көг^улээһиншэн уонна быһаччы кыттыытынан ырытыллан оцоһуллубут курсу өйууллэрин этэллэр. Михаил Ефимовт
Николаев мэлдьитин норуоту кытта. Кини этэрин истэллэр, кинини ытыктыыллар уонна таптыыллар.
* **
Олохсуйбут угэс быһыытынан, аа^ааччы дьуулүгэр тахсар хас
биирдии кинигэгр авторын туһунан билиһиннэрэр тыл суруллуохтаах. Ону толордубут. Ба^ар, ол чуцкуктук "толоруллубут улэ
туһунан отчуот " курдук тахсыбыта буолуо. Ол эрээри оннук су~
руллара эмиэ да ис хоһоонноох. Кынигэ автора — бастатан туран,
политик, билицци Россия бөдөц националънай лидерэ, оттон политиктар тустарынан тардына согус этиллэр баг,айыта.
Ол да буоллар, ааг,ааччы кинигэни аа^ыыга киириэн иннинэ,
таарыччы бэлиэтээтээххэ, ол биографическай очеркатааг^ар, автор туһунан элбэг,и этиэг^э. Михаил Ефимович туһунан кинини
общественнай уонна национальнай лидер быһыытынан арыйан
көрдөрөр а^ыйах тумуктуур тыллары этэр сиэрдээх.
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Лан дойду бары норуоттарын олохторугар уонна сүһүөхтэригэр
турууларыгар өрүүтүн киншэр баһылыктарынан норуот национальнай сыалын уонна дъулуһар дьулуһуутун ордук толору уонна
дъүөрэлээхтик сырдатар личностар күөрэйэн тахсар кэмнэрэ баар
буолааччы. Тогр оннук буоларый? Тогр эмискэ, угэс курдук, норуот
бшбэтинэн, ол киһиэхэ бэйэтигэр эмиэ үгүстүк соһуччу былаас
чыпчаалыгар баар буола түһэрий? Ол ханнык уонна ким наадыйыыларыттан сибээстээщй, тогр чуолаан кини, баг^ар, кинитээг^эр ордук талааннаах уонна үөрэхтээх атын киһи буолбатый? Ити —
таабырын, ол эрээри, уопсайынан, соччо ыарахана суох таабырын.
Дъыала, бука, личностъ ураты бэлиэлэрин уонна дьогурдарын хол~
буу ылбыкка буолуо, олор чуолаан субу кэмцэ сыыйа, уонунан, ба~
г>ар, олох да уйэлэр усталарыгар муннъуллубут жроднай, националънай проблемалары уонна соруктары быһаарыыга наадыйыллыбыт буолуохтаахтар. Атыннык эттэххэ, общество саца наадыйыылара үөскээтилэр да, ол наадыйыылар бэйэлэрин дьуөрэлэһиилэринэн историческай хабааттыыны ыллылар да, общество
хайдах эрэ дъиктитик ол процесска лидери булан таһаарыынан
хардарар, онуоха кини тыцаабыт общественнай дъулуһуулары олоххо киллэрэргэ суолу-ииһи тобулар дъогурдаах буолуохтаах,
Саха сирэ территориятынан сүцкэн киэц кыраай, ол эрээри онно
дьицэр аг;ыйах ахсааннаах норуот олорор. Кинилэри "якуттар "диэн
ааттыыллар, аан дойдуга оннук ааттааһын сал^анар, оттон ки~
нилэр бэйэлэрин "сахабыт " дэнэллэр. Дьэ бу мөлүйүөн ацаарыттан
афшах ахсааннаах норуот, балтараа сүүс сыллаа^ыта суруга-бичигэ суох эрээри, эмискэ XXI үйэг;э баар буола түстэ, бар дъону,
бастатан туран, киһилии досгпошствотынан сөхтөрдө: үөрэхтээгцнэн, иннишгэ эрэмньитинзн, уустук эйгэг,э этэццэ олорор дьогурунан уонна айъщаны кытта дъүөрэлээ^инэн.
Дъогус норуот аныгы эйгэгр төлө көтөн тахсыытын ацаардас
согртох Михаил Николаев —республика бастакы Президенин аатын
кытта сибээстшр дарбатыылаах буолуох этэ. Норуот ис кыаф
үйэлэр усталарыгар муннъуллубута. Биһиги туц былыргы сахалар
олохторун туһунан билиибит кэмчи, ол туһунан саха эпоһынан —олоцхонон эрэ дьуүллүүр кыахтаахпыт. Ол да буоллар, хотугу норуот историческай халлааныгар, хотугу полушарие сулустарыныы
ча^ылыһар, биирдиилээн личностар биллэллэр. Саха обществотын
бастакы Гражданинынан, холобур, тойон Сэмэн Ардьакыабы ааттыыр бырааптаахпыт. Кини өссө XVIII үйэ сацатыгар Екатери24

на II императрицаны кытта көрсүһэр көцүлү ылан, "Сахалар былааннара " диэни оцорон биэрбитэ, ол аһара судургу эрээри, Саха
сырин кыраайын сайдыытыгар күн бүгүщэ диэри суолтатын сүтэрбэт бырагыраама буолар. Киһи сөг,өр: түцкэтэх, чэц мууска хам
ыллара сытар уһук, ол кэмцэ биир да (!) оскуолата суох сиртэн
сахалар олохторун ис дъицин өйдөөн, түмэн, кинилэр наадыйыыларын Российскай империя наадыйыыларын уонна политикатын кытта холбоон, аан дойду державатын дьаһайар сайдыылаах хотуща
муударай мэктиэлэри оцорон туттарар.
Хайдах, тогр, тугунан сибээстээн общественнай олох инники
күөнүгэр итинник дъоннор тахсалларый?!Хардата биир эрэ буолуон
сөп: тубэһиэхчэ биитэр дъъща ыйааг^ынан общественнай наадыйыылар алтыһар түгэннэригэр түбэһэллэр, кэм-кэрдии моЬьуйуутугар хардарары сатыыллар.
XX үйэ са^аланыытыгар Саха сиригэр олохтоох интеллигенция
сабыс-саца арацата үөскээн барбыта. Онуоха эмиэ, Ардьакыапка
дьүөрэлээх киһи көстүбүтэ, саха норуотун сайдар суолун барыллаабыта. Ол киһи — Алексей Кулаковскай: суруйааччы, бөлүһүөк,
этнограф, общественнай деятелъ, кылаабынайа — Гражданин. Сахалар кэскиллэрин, нууччалары кытта дофрдоһууларын туһунан кини
улаханнык долгуйан уонна улуутук өрө көтөгүллэн суруйар, аан дойду
уларыйымтыатын, аг;ыйах ахсааннаах норуогп тыыннаах хааларыгар цивилизацияны ылынара, ону сэргэ бэйэтин дууһатын чөлүнэн
хаалларара наадатын туһунан сэрэтэр. Онуоха биһиги иннибитигэр тус бэйэтин дъылг^атын туһугар буолбакка — норуот дььщатын туһугар кыһаллар Гражданин көстөн кэлэр.
Саха сирин общественнай оло^ор итинник холобурдар а^ыйа^а
суохтар. Михаил Николаев кинылэр уонна үгүс атыттар
тустарынан сөг;өн, махтанан туран суруйар. Субу ааспыт үйэ тиһэх уон
сылын туһунан, биллэн турар, эмиэ суруйар, онтон аа^ааччы бэйэтэ Саха сирин урукку деятеллэрин уонна бириэмэ итиэннэ норуотун бэйэтин ирдэбиллэринэн наада буолбут автор бэйэтин икки
ардыларыгар сибээһи олохтууру сатыа^а дии саныыбыт. Онон Саха
сирин Гражданнарын кэккэтигэр туох да саарбаг^а суох Михаил
Николаевы туруоруохха сөп. Личность уонна бириэмэ алтыстылар, бэйэ бэйэлэрин булустулар.
Аны кинигэ туһунан, чахчытын эттэххэ, "Хотуттан
төрутмээхпит " диэн бшр аатынан холбоммут автор кинигэлэрин туһунан, этиэх тустаахпыт. Бу — Россия биллибит уонна биллибэтэх
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политиктарын ааһа тарг^аабыт жанрдара — мемуар буолбатах.
Өскө балар мемуар эбиттэрэ буоллар, Россия сацардылла турар
историческай нъууругар соччо-бачча эбиллии буолуо суох этэ дии
саныыбыт. Дьицэ да оннук: ким тугу уонна хаһан эппитин, ким
кими тацнарбытын, ким кимнээг^эр өйдөөх биитэр албын буолбутун эридъиэстээбиттэн туох туһа тахсыай? "Аан дойду улууларын"кытта көрсуһүүлэр уонна кэпсэтиилэр тустарынан сэһэргээһинтэн, бэйэтин көрбүтун-билбитин кэпсээһинтэн, Россияны кини
тосту уларыйыылаах түгэнигэр дьылг;атын быһаарбыттар тугу
оцорбуттарын, хайдах буолбуттарын эридьиэстээн суруйууттан
автор сэрэхтээхтик туораан биэрэр. Ол кини тугу да этэрэ суогуттан биитэр тугу да ахтара суогуттан буолбатах. Биһиги
саныахпытыгар, кини ону интэриэһиргээбэт, киниэхэ ордук дьоһутаа^а — Россия сайдыытын быһаарыылаах түгэнигэр бэйэтин
норуотун туругун эргитэ санааһын.
Михаш Николаев саха норуотун уонна дойдутун туһунан очеркаларын аахтаххына бэйэц да өйдөөбөккүнэн Россия хайдахтаах
курдук улуутун уонна бараммат араас көрүцнээ^ин туһунан саныыгын. Биһиги, Россия гражданнара, Россияны билбэппитин олус сөг>ө
саныыбыт. Сүүс биэс уон мөлүйүөннээх государствог;а хайдахтаах
курдук кырачаан, үс суотай ирээти кыайбаты ылар, саха норуота хайдахтаах курдук дъикти дьэрэкээн сибэкки ойуута буолан
көстөрүй! Россия хас биирдии сибэккитинэн — татардарынан,
чуваштарынан, юкагирдарынан, башкирдарынан, сахаларынан —
сурэхпитин үөрдэ үөрэниэхтээхпит биһиги... Россия элбэх өцнөөх
буолуута — Үрдүк тацара айан ыыппыт бэлэ$э„.
Итиэннэ өссө дьоһуннаах, народнай политик бэйэтин норуотун
билбэт буолар, кининэн киэн туттубат уонна кинини таптаабат
буолар бырааба суох диэн саныыгын. Михаш Николаевка ити барыта баар. Бэйэ норуотугар таптал, таща^а, хаардаах хайа арг,астарыгар, модун өрүстэргэ, көг;өрөр алаастарга таптал хас биирдии строкаларыгар, бэл соро^ор кэмчилээн суруллубут да тылларыгар, көстэ сылдьар,
Аацааччы, аах бу кинигэни. Саха сирин уонна кини норуотун билэн, Россия туһунан эһиги элбэщ билиэххит,
В.Киримищ
В.Лагунм
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КИҺИ АЙМАХ ҮӨСКЭЭБИТ БИЬИГЭ - АРКТИДА?
Саха сиригэр саас кэлиитэ өрүүтүн соһуччу буолааччы, ол,
ба ар, хотугу киһи санаатыгар кыһыммыт уһунуттан, тымныытыттан буолуо а. Онтон дьэ бастакы харалдьыктар тахсаллар,
өрүстэр эстэллэр. Тыа а кыһы ы иһийбит чуумпуруу кыйданар: онтон-мантан барытыттан суугун тыас иһиллэргэ дылы, бэл
талах бүөрэ тыллара иһюшэр курдук. Аны көтөр киириитэ са аланар: күн тахсыа ыттан күн киириэр диэри тыһыынчанан үөр
уйа туттаары сөбүлүүр күөлүгэр, боротуохатыгар, бадарааныгар,
налыытыгар тиийэ охсоору тиэтэйэр. Халлаанынан субуһар үөр
куһу көрбүт эрэ киһи барыта санаан кэлэр: туох мунун көрдөөн
— аһыыр ба аттан эрэ дуо — маннык ыраахха дьулуһалларый?
Төрүүр-ууһуур туһуттан эрэ дуо? Ити түгэни долгуйа кэтээбит
эрэ барыта бэйэтэ билэринэн быһаарар. Мин дууһабынан ону
маннык быһааран турабын: манна, хотугу сиргэ, кинилэр сымыыттан тахсыбыт, аан бастаан кынаттарыгар уйдаран көппүт, көннөрү
"дойду о остубут" сирдэрэ эрэ буолбатах: манна кинилэр тү
былыр үөскээбит дойдулара, кинилэр манна харамай көрү үн
быһыытынан үөскээбиттэрэ, уопсайынан, олох манна са аламмыта. Былыргы төрүт хааннара тардан, мөлүйүөнүнэн сыллар
ааспыттарын кэнниттэн, алаһа биһиктэригэр тартараллар.
Итинник дии саныыр мин дууһам. Ити туһунан наука а баһаам билии-көрүү мунньуллубута өйдөнүллэр, онон биһиги сайдыылаах үйэбитигэр билии сабардаабытын кэннэ, сэрэйэн
көрүүлэрбитин дьиктиргиэхтэрин эрэ сөп, ол эрээри атын
өттүттэн ыллахха, били итэ ким да чахчытын билэ илик.
Ол курдук киһи аймах үөскээбит биһигии ким да чахчыбааччы ыйан биэрэ илик. Бу уһулуччу уратылаах, анал билиилэри эрэйэр боппуруоска, бэйзм санаабын со ноомуна эрэ, ол
да буоллар, проблема быһыытынан турарынан, тохтоон ааһыам,
ол биричиинэтин аараччы салгыы аахта ына өйдүөдэ.
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Ч.Дарвин "Киһи үөскээһинэ уонна айыл а талан ордоруута"
диэн үлэтэ бэчээттэниэ иттэн ыла ааспыт сүүстэн тахса сыл
устата киһи аймах үөскээбит биһигэ ө үрүк куйаастаах курдааһы а сытар диэн бигэргэтэр кини үөрэрщ утумнааччылар
уонна киһи төрүттэрэ тымныы курдааһы а эрэ үөскээбит буолуохтаахтар диэн атын гипотезаны эмиэ ол 1871 сыллаахха
көтөхпүт М.Вагнер диэки буолааччылар икки ардыларыгар
мөккүөр а ыраабакка барар. Хайыы-үйэ биэс сыл ааһаатын кытта (ол көтө үллүбүт проблема а интэриэс сүьгкэнин туоһулуур)
үһүс гипотеза күөрэйэр: эбисийээнэ киһиэхэ кубулуйуута Со уруу Азия а буолбута. Гипотеза автора Э.Геккель этэринэн, ол
хаһаа ыта эрэ били и Индийскэй акыйаан оннугар тэнийэн
сыппыт материк сиригэр буолбут.
"Үлэнэн быһаарыллар антропогенез теориятын" а ата Ф.Энгельс тропическай концепцияны өйөөбүтэ, ол эрээри 1934 сыллаахха Д.Льюис Гималайдар со уруу сирэвдэригэр рамапитеги
арыйыа ыттан ыла бэл сэбиэскэй учуонайдар ортолоругар —
Энгельс авторитета төһө да мөккүөрэ суо ун үрдүнэн — киһи
аймах үөскээбит биһигинэн Африкаттан ураты Со уруу Азияны,
ба ар, Со уруулуу — Или и Европаны аа$ыахха сөп диэн
өйдөбүл баһыйан барбыта.
Ити курдук кэргэннии Л. уонна М.Ликтэр Олдувай хапчааныгар (Танзания) зин-джантробу (1959 сыл), онтон биир сыл буолан баран, презинджантробу булбут сө үмэр арыйыыларыгар
диэри сал анан барбыта. Булумньулар саастара — 1,7—1,9
мөлүйүөн сыл. Кырамталар палеолитическай туттар сэптээх
ара а а көстүбүттэрэ. Эфиопия а уонна Кения а салгыы хаһыыларга икки мөлүйүөн сылтан ордук саастаах былыргы дьон олоро
сьшдъыбыт сирдэрэ көстүтэлээбиттэрэ. Онон археологическай
наука көрдүүр гипотезатыгар хаттаан төннүбүтэ: киһи аймах
үөскээбит биһигинэн Африка тропиктара буолаллар. Африка а
көстүбүт булумньулар дьүөрэлээхтэрэ ханна да көстүбэтэ ин быһыытынан, киһи үөскээбит процеһа түмүктэммит суос-со отох
территориятынан Африканы аа арга, атын континеннарга
көстүбүт кини кэли и удьуордарын — Африка тропиктарыттан кэлбиттэринэн аа арга учуонайдар үгүстэрэ хабааттыбыттара.
Материальнай булумньулары тас өттүнэн эбии бигэргэтэр чахчылар быһыыларынаи климат өттүиэн усулуобуйа табыгастаа а,
бастатаи туран, сыл устатынаа ы температура уларыйыылара
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күттүөнэ суо а ыйыллыбыта. Ол аата, туох да кыһалдата, эрэйэ
суох айа ы булунар, та аска, дьиз э-уокка наадыйбакка сылдьар
"са а биологическай көрү " үөскүүр айыл аттан аналлаах
"ырайынан" аахпыттара. История а биллэр кэм са аланыан 200—
400 тыһыынча сыл иннинэ эрэ былыргы киһи үөскээн-тар анан барыыта са аламмыт курдук: Гибралтары туораан, Кавкаһынан, Босфорунан уонна Апеннинынан үөскээбит ийэ-биһиктэриттэн тахсаннар, сымнаһыар климаттаах зона а таргыыллар.
Ити санааны сэргэ атын этии эмиэ баар: Ното һаЪШз (үөрүйэхтээх киһи) баар буолуута тымныйыы кэмин кытта сөп түбэһэр,
ол уһук чыпчаала быһа холуйдахха 2,5 мөлүйүөн сыл аннараа
өттүнээ и кэминэн бэлиэтэнэр. Тымныы уораана оччолорго тропик иһинээ и эйгэ э кытта тиийбитэ, сир көстүүтэ тосту уларыйбыта, ойуурдаах сирдэр истиэпкэ уонна саванна а кубулуйаллар. Киһи үөскээбит ийэ-биһигэ диир сирдэригэр оччолорго
били итинээ эр тымныы буолбут. Онон тыынар тыыннаах
иккиттэн биирин таларга күһэллибит: биитэр өлөн быстарга,
биитэр, айыл аттан бэриллибит кыахтарын туһанан сыыйа үөрэнэргэ.
Тута сэрэйбиккит курдук, киһи үөскээһинин туһунан тиһэх
өйдөбүл биһигини кини ийэ-биһигэ тропическай дойдуга буолбатах диэн гипотеза а тиэрдэр, ол эбэтэр киһи үөскээһинигэр
соһумар тымныйыы сабьщыаллааһынын идеята сүрүннүүр миэстэни ылар. Өскө судургутук быһаарар буоллахха, киһи киһи буоларыгар ырай оло о буолбакка, тымныйыы а албыт эрэйэ-му а
көмөлөспүт. Урукку олоро үөрэммит үтүөкэннээх эйгэтэ үрэллэн барбытыгар биһиги өбүгэ киһибит хайдах ордорун, тыыннаах
хааларын туһунан "өйүн үлэлэппит" буолуохтаах. Кини аһылыктаммыт кө үл үүнэр отонноро улам сүтэн барбыттарыгар олору
тугунан солбуйуохха, ханна, хайдах иттиэххэ, урут отунан аһылыкҷ
танар буолан куттала суох, билигин аһы астаах буолбут кыыллартан хайдах көмүскэниэххэ. Итинтэн сибээстээтэххэ, библия
үөрэ эр киирбит аан бастаан айыыны о оруу вдеята өйдөнөр
буолар: эрэйи-муну керөн, тиритэ-хорута үлэлээн та ара айыыта
саталлаах киһи буолар, онтон киниэхэ өй-саиаа үөскүүр.
Бу концепция — тымныйыы уонна онтон сибээстээх тыыннаах организмнар олохторун усулуобуйата уларыйыыта киһи
киһи буолуутугар сабыдыаллааһына — специалистар ортолоругар быһаарыылаах утарсыыиы үөскэппэтэ э. Бонпуруос бу дьикти
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ханна, хайа территория а буолбутугар эрэ и нибитэ. Африка
элбэх чахчылары биэрбит буолан, биллэн турар, үгүстэр киһи
аймах үөскээбит ийэ-биһигинэн бу дойду буоларыгар санааларын тартарбыттара. Археолог Г.Григорьев өссө соторутаа^ыта
суруйбута: "Атын материктарга көһөн олохсуйуор диэри киһи
Африка а үгүс мөлүйүөн сыллары атаарбыта. ...Олдован кэмин...
бары пааматынньыктара... Африка материгыттан эрэ көстүбүттэрэ..." Киһи аймах үөскээбит ийэ-биһигэ, ба ар, Азия материгар
буолуо диэн саныыр бэйэтин коллегаларыгар хардаран кини
Африка пааматынньыктарын ыйара уонна манна маарынныыр
булуулар атын хайа да сиргэ суохтарын бэлиэтиирэ. Итиниэхэ
оло уран кини бигэргэтэр: "Со уруулуу-Или нги Азия а киһи
Африкаттан таргыыр процеһыгар кэлбитэ, киһи олох былыргы
культурата бу регио а таһыттан киирбитэ, онон боппуруос
сүнньэ ол культура итиннэ Африкаттан быһаччы өтөн киирбитин дуу, онуоха төһө эрдэ уонна төһө түргэнник көрү уларыйбытын быһаарыыга эрэ буолар".
Специлист өссө биир тойоннооһунун чорботон бэлиэтиир наадалаах: "Биир кэмнээ и олдован туттар сэптэрэ буолуохтаах таас
о оһуктар, а.э. 2,5 мөлүйүөн кэри э саастаах буолуохтаахтара,
Со уруулуу-Или и Азия а эрэ буолбакка, ону ааһан Азия материгын бүттүүнүн үрдүнэн суохтар".
Көрөргүт курдук, киһи үөскээһинин территориальнай проблематын научнай мөккүөрүн кылгастык ырытан көрүү да баһаам
үгүс тойоннооһуннар уонна өйдөбүллэр баалларын кэрэһэлиир.
Ол эрээри били и кэм киһитигэр бастакы төрүт өбүгэтэ ханна
төрөөбүтүн билэрэ оннук суолталаах дуо? Мин санаабар — суолталаах, тов.о диэтэххэ Аан дойдута өй-санаа улуу аналыгар итээйэр буоллахпытына, ол түбэһиэхчэ буолбата ар эрэнэр буоллахпытына, биһиги бэйэбит үөскээбит кистэлэнгмитин билэргэ
дьулуспат буолуохпутун сатаммат.
Манан сибээстээн Саха сирин археологтарын арыйыыларыгар бол омтобутун уурбат буолуохпутун табыллыбат. Ол 1982
сыллаахха этэ. Дьокуускайтан хас да километрдаах сиргэ Өлүөнэ
өрүс биэрэгэр геологтар Ю.Мочанов уонна СФедосеева былыргы палеолит киһитин олохсуйбут сирин, Диршг Урэди булбуттара. Өрүс сыырын лаппараатыгар, геологтар быһааралларынан 2,5 мөлүйүөк сыллаады элбэх ахсааннаах кварцитовай предмеетэр көстүбүттэрэ — кыстыктар, өтүйэлэр, үлэ уонна булт
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атын предметтэрэ. Кинилэр саастара — 1,7 мөлүйүөн сыл. Суоттаан көрүүлэрэ таба буолла ына, айыл а көрүнньүк көстүүлэрэ
буолбакка, дьи нээх кичэйэн о оһуллубут предметтэри биһиги көрөбүт, онон буолла ына аан дойду учуонайдара киһи аймах үөскээһинин концепциятын төрдүттэн са алыы көрөллөрүгэр тиийэллэр, тодо диэтэххэ, Саха сиригэр көстүбүт чахчылар киһи үөскээһинигэр уонна кини культуратыгар тыйыс усу~
луобуйа быһаарар сабыдыаллаавын бигэргэтэр кыахтаахтар.
Итини сэргэ саха археологтарын америкатаа ы коллегаларын
М.Уотерс, С.Форман уонна Д.Пиерсан биир бэчээттэммит үлэлэрин ахтымына ааһарым сатаммат, онно кинилэр Дири нээ и
булууну 260—370 тыһыынча сылынан быһаараллар. Оччо уна
Өлүөнэ өрүс сүнньүн эрдэтээ и дьоннор баһылаабыттарын туһунан этэргэ тиийиллэр. Онон, пааматынньык сааһын быһаарыыга араас сыһыаннар баалларыттан тутулуга суох Илин Си~
биир региона олох эрдэ антропогенез процеһыгар хабыллыбыт
буолар. Маннык быһыыга-майгыга эрдэтээ и дьоннор у уохтарын кырамтатын булуу туһунан үгүһү эргитэ саныахха сөп...
Бэл чахчылара да суох олорон туораттан да буоллар биһиги
бүгүн тропик иһинээ и концепцияны кытта сөбүлэһэрбит ыарахан, то о диэтэххэ, оччодо Африка олох былыргы киһитэ то о
уйгулаах сири (тропическай Африка а хаһан да ледниктэр тиийбэтэхтэрэ) хаалларан, тымныы кыһыннаах кыраайдарга олохсуйа сатаабытай? Төттөрүтүн саба алыыр ордук оруннаах.
Тропическай концепцияны утарааччылар Сир историятыгар
буолбут геологическай событиеларга болдомтолоруи уураллара - Босфор уонна Дарданеллы силбэһиилэрэ үоскээ1шниг'эр, Хара
муора уута Средиземнэй муора а үтэн киириитигэр. Геологичеекай картаны ити курдук төрдүттэн уларытыы уонпа ол кгшниттэн ледник Европа а тар аан, үөрүйэхтээх үүиээйи аһылыктара
суох буолуута көс өбүгэ киһи иннигэр кэккэ ыарахан \о1пйд:>ри
үөскэппитэ. Бастакытынан, үөһэ ыйыллыбытьш курдукт ман-нангы утаа сыыйа да буоллар, эт аһылыкка коһорго күһэллиГнп1.),
иккиһинэн, со уруу зоналарга көһөргө сорунуулара кыаллыбат
буолбута — уу мэһэйдэр үөскээһиннэрэ кини сырыытьш хааччахтаабыттара. Хотугу Азия а олорор биһиги удьуорбут :>М1Г> онпук
балаһыанньар түбэспитэ: муус килиэнэн бүрүллүбүт Ка«ка1,
Гималай, хайа хотооллоро ордук быйа наах сирд:>рп) коһои би-)рэр суолун быспыттара. Хос өбүгэ киһи хааччахха хаа1ггарС>ыга.
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Африкатаа ы "бырааттарыттан" чуолаан ити хааччахтаныылара, бада а, "дьоллоох түгэнинэн" буолан, ашропоиднай эбисийоэнэлэр эттэрэ-хааннара уларыйыытыгар үтүө етгүнэн сабыдыаллаабыт буолуохтаах. КХМочанов бэйэтин "Дири нзэ и саамай былыргы палеолит уонна киһи аймах уөскээбит биһигэ тропикка буолбата ын проблемалара" диэн кинигэтигэр итиниэхэ
сыһыаннаан В.Никольскай эппитии а алар, ол олус ча ылхайын
быһыытынан, манна хатылыырга тиийэбин. В.Никольскай суруйар: "Третичнэй кэм ту ойуурдарын ырайдыы оло ор киһи
көрү нээх эбисийээнэлэр үйэ-саас тухары мастан түспэккэ дуоһуйан олоруохтарын свбө, Ону баара третичнэй кэм бүтүүтүн
сарна үрдүк хайалар халлаа
а харбаспыттара, кинилэри хаппахтаан турбут муус хал аһалара надыы сир диэки сыьшбыттара.
Тымныйбыта, ойуур убаабыта. Үүнээйи со уруу диэки тэйэн барбыта. Кетөр-сүүрэр эмиэ ол диэки дьулуспута. Оттон киһилии
көрүниээх эбисийээнэлэр сорохторо бүөлэммит хайа хапчааннарын туораан, со уруу кыайан тэскилээбэтэхтэрэ. Олортон сорохторо олбү-п. Сорохторо ынырыктаах сорго-му
а түбэспиттэрэ.
Сир И11Э, тонхш титирии-титирии, муус кыаһаантан босхоломмута уонна истиэп ньуолах түүтүн, ойуур түүлээх суор анын хаттаан бүрүммүг.). Модун ледниктор хайатаа ы уйаларытган эмиэ
та нары дьулуруһан, сир ньуурун, отун-маһын ньылбы суйдаабьптара. Маннык ынырыктаах, ону тжэ кэскиллээх мууһуруу
уоина итийии хардарыта солбуһар кэмнэригэр киһи аймах бииһэ
үосктяг барбыта. Киһи корү ш>:>х гзбисийээнэни улуу кыһал а
сирг-,) тү1г>р'ш, түорт илиитгэн икки атахтаах эбисийээнэлии киһи')Х'? ку6улуйарьи'ар күһ*)йбиту... Билигин биһига ону кэтээн
корбоииүт. ()л биирд'.) ^р*) буолбуга. Ол иһшг биһиги били
и
киһиих*> маарынныыр '>бисий'.люл:)р биһига кэммитигэр дьон- о
кубулуГшлларын корбоипүт. Ол чствсртичрЕай кэмиэ буолбуга,
ол билипш хатыламмат уошш хатьшныа да суо$а. Четвертичнэй
к*)мн'з ->р*) кнһи^г) маарьшныыр ')бисийюн'.>лэри кытта били итн
ош'1(Н)Х-той;июх киһини дьүор^л^бит "корү^гнэр'1 бары тиһиликтцг) баар буолар кыахтаахтара... Ааи лойду айыллыбыт түгэнэ!
С >6үг>л^рбит обүг:яг>рэ муус ыган Азияттан Европа а, ол кэпнитт'Л1 Африка^а 1мт күрэюн испиттэрин Азияптан төрүттээх
хамсыыр харамайдар впяитг) ди:->ри ордон кэлбит кырамтала»
ра. оиу гпг) культура уонна та аршгар хотуттан айдарыылаахтара Шг)ргуг)ЛЯ')р< ол туһунан салгыы к'Я1сэниэ1р. Билигин
I :ыш$ Ш101

-

.
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биһиги Дири митигэр эргиллиэ и ... Үлэ онно сал анан ыытьшлар. "Киһи аймах үөскээбит ийэ биһигэ быһа холуйан кэли
и
10 мөлүйүөн сыл иһинэн тымныйыы эмискэ биллибит, ол эрээри
кэлимсэ мууһуруу буолбатах кэтирээһиннээх сирдэри сотору кэ~
минэн быһаарылларын" Ю.Мочанов саарбахтаабат. "Оннук сирдэргэ бастатан туран Киин Азия (Казахстан, Монголия, Хотугу
Китай) уонна Орто Сибиир намыһах хайалаах сирдэрэ киирэллэр, ол со уруулуу-или
и сор отугар Дири сирэ сытар".
Киһи аймах үөскээбит ийэ биһигэ хоту буоларыттан үгүс
специалистар саарбахтааһыннара өйдөнүллэр, ол, бастатан туран, толоостук быһаардахха, тү былыргы төрүппүт төбөтүн
у уо а Сибииртэн көстүбэтэ эр буолар. Ол эрээри өтөрдөө үтэ
Монголия а уонна Байкалтан чугас көстүбүт лангура (мас сэбирдэдэ аһылыктаах эбисийээнэ) унуохтарын кырамтата, специалистар этиилэринэн, быһаччы да буолбатар, дриопитековты ылар, рамапитековты ылар, киһи атын да төрүттэрин дьиэлэринэн хотугу сир буолуо ун кэрэһилииллэр.
Дьи ин ыллахха чахчыны көрдөөһүн — археология эрэ анала
буолбатах, үгүс наукалар аналлара. Биллэн турар, аата-ахсаана
суох үгүс гипотезалар үөскүүллэр, үгүстэрэ туох да чахчыга оло§урбакка, көннөрү сэрэйэн көрүүгэ, бэл диэтэр фантазияда олоураллар. Ол биһигини долгутуо суохтаах, то о диэтэххэ, фантазия ардыгар научнай арыйыыларга олук угар.
Биир оннук саба алааһын быһыытынан били
и бары үрү
уонна ара ас норуоттар төрөөбүт дойдуларынан Арктика, харалар — Африка континенын дьоно буолаллар. Үтүмэн сыллар аннараа өттүлэригэр Арктика тула өттүттэн уһуга-мунура биллибэт
бай алынан төгүрүтүллэн сыппыта. Манна биһиги билигин Сочи
оройуонугар көрөр каштаннарбыт, магнолияларбыт, кипаристарбыт, виноградниктарбыт үүнэллэрэ. Быһа холуйан 10 мөлүйүөн сыл аннараа өттүгэр, Со уруу полюска мууһуруу буолбутуттан сиэттэрэн, Арктика а тымныйыы са аламмыта. Тымныйыы процеһа түргэнник ааһа охсубата а, ол да буоллар 3—4
мөлүйүөн сыл аннараа өттүгэр Гренландия, Канада хотугу архипелагын арыылара, Шпицберген, Франц Иосиф сирэ мууһунан бүрүллэллэр. Ол иһигэр, били
и арыылар вулкан эстиитин түмүгэр акыйаа
а тимирбит урукку Арктическай материк
уу үрдүгэр ордон хаалбыт тобохторо эрэ буолаллар. Ону сэргэ,
гипотезаны тутуһар буоллахха, аатырар Гиперборея сирэ кытта*
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Гиперборея туһунан биһиги үгүс норуоттар үһүйээннэриттэн алах-былах өйдөбүллэри ылабыт, ол дойду та аралара уонна
геройдара, холобур, Прометей, Артемвда кинилэр төрөөбүт сирдэрэ буолан, ол хотугу дойдуга өрүүтүн сылдьаллара. Уу түгэ эр
тимирбит Гиперборея Ар аа Европа уонна Хотугу Америка икки
ардыларыгар чычаас уулаах харгыны үөскэппитэ, ол Арктика
материгын өһүөннээхтик элэктээбитэ — Атлантика сылаас уулара
хотугу акыйаа а ааһар суолларын харгыстаабыта. Акыйаан
муустаах буолбута. Онон биһиги өбүгэлэрбит ордон хаалбыт силбэһиинэн со уруу диэки, сүрүннээн Хотугулуу-Или
и Азия а,
тар аан барбыттара, Өлүөнэ орто сүүрүгэр олохсуйбуттара. Онтон өбүгэ киһи (биитэр өйүн-санаатын биирдэ туппут киһи)
Берингов силбэһиитинэн Хотугу Америка а тиийбит, Сибиири
Уралга диэри, Монголия, Хотуту Китай, Орто Азия сирдэрин,
Япония арыыларын баһылаабыт. Өбүгэлэрбит ар аа уонна соуруу салгыы тар ааһыннара эмиэ уочараттаах тымныйыыттан
тутулуктаммыта. Мууһуруу төттөрү түһүүтэ кыыл-сүөл төттөрү
— хотугу кэтирээһиннэргэ көһүүтүн үөскэппитэ уонна ол сабыдыалынан киһиэхэ маарынныыр эбисийээнэлэр, онтон кэлин
дьон кинилэри батыспыттара.
Ити барылы итэ эйиэххэ да, итэ эйимиэххэ да сөп, ол эрээри
материальнайг булумньулар, үһүйээннэр, норуоттар итэ эллэрэ,
тыллара уонна культуралара сир шарын хотугу а арын бары
норуоттара уруулууларын бигэргэтэллэр. Итиниэхэ сиһилии тохтуубун. Мин көрүүбэр, академик Б.Рыбаков итини учуоттуур, ол
иһин этэр: "Элбэх сүүһүнэн тыһыынча сылынан аа ыллар киһи
аймах тү былыргы историятын сүнжэн уһун кэмэ, олох былыргы киһи айыл а уонна онно бэйэтин миэстэтин туһунан эргитэ
санааһыннарын үөскээбит кэмин бүттүүнүн түмэрин быһыытынан, этническэй өттүнэн туох да хаачча а суох көрүллүөхтээх".
Бука итини кытта сэргэ бастакы итэ эл өйдөбүллэрэ үөскээбит
буолуохтаахтар. Академик ол кэми неандерталец эпохатыгар
сыһыанныыр, онно "бөдө кыыллары бултааһын үгүс киһини
түмэн салайыыны модьуйара, обществениай сибээстэһиилэри
күүһүрдэрэ, ол бэйэтэ обществениай өй-санаа үөскээһинигэр
тиэрдэрэ"- Бэйэтин түмүгүн кини, быстахтык ыллахха, А.Окладников уомна В.Городцов арыйыыларынан бигэргэтэр-. Бастакыта
Тешик-Таш хаспа ыттан неандерталец уол төбөтүн унуооун булар, ол тулатыгар хайа барааныи муостара түбэһиэхчэ ууруллу3
*
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батахтар. Олор төгүрүччү тар атыллыбыттара, бастатан туран,
өй үлэтэ баарын, оттон иккиһинэн, итэ эл, абыычай тутуһуллубутун көрдөрөр, Эмиэ итиниэхэ маарынныыр булумньуну Городцов Иллээ и мустьердар тохтоон олорбут сирдэригэр арыйбыта.
Спецжалистар ураты интэриэстэрин үгүс ахсааннаах "эһэ хаспахтара" тардаллар, олорго наһаа үгүс — биир хаспахха тыһыынча а тиийэр — кырамталар көстүбүттэр. Бука, бу түбэлтэ э чинчийээччилэр эһэ э олох былыргы сүгүрүйүү кэминээ и түгэьг э
түбэспит буолуохтаахтар, ол, кинилэр быһаарыыларынан, итээл "ойууннааһын иннинээ и" кэмигэр сыһыаннаах. Итини сэргэ
манна эһэ э сүгүрүйүү киэ сиринэн таррабытын — Россияны,
Ар аа Европаны хаппытын бэлиэтиир наадалаах. Былыргы Греция а, холобура, эһэ э көрдөөх бырааһынньыктары атаараллара,
ону "комедиа" диэн ааттыыллара. Рыбаков суруйар: "Тыһы эһэ
античнай мифология а Артемиданы (үһүйээннэргэ ахтылларынан былыргы Арктика а төрөөбүтүн бэлиэтиибин — М.Н.) кытта сибээстээх кыыл. Артемида жрецтэрэ — Бравронилар ритуальнай ү күүлэрин эһэ тириитин кэтэн толороллоро. Үһүйээ
э
тыһы эһэни өлөрүү хайдах арыллыбыта кэпсэнэр: нимфа Каллистоны Зевс тыһы эһэ э кубулутар, ону Артемида өлөрөр, ол кэнниттэн Зевс тыһы эһэни Улахан Ара ас сулуска кубулутан, өлбөт
үйэлиир". Белоруссия а олох хойуккаа
а диэри — XIX үйэ
ортотугар — эһэ бырааһынньыгын ылаллара: "комоедицалары"
(грециятаа ы "комедиа" бырааһынньыгы кытта тэкнээ, онно
оло уран кэлин литературнай жанр — комедия үөскүүр).
Бары ити уонна да атын үгүс сөп түбэһиилэр түбэһиэхчэ
буолбатахтар. Олор бары киһи аймах үөскээбит уопсай ийэ би~
һиктэрин ыйаллар.
Специалистар аа алларынан, норуот өйдүүр өйө кини биир
сиргэ олохсуйбут кэмин, ол аата, дьон бэлэми хомуйууттан уоына бултааһынтан о орон таһаарар хаһаайыстыба а, бастатан
туран, сир о оһуутугар киириилэрин хабар. Ол иннинэ сүүһүнэн
тыһыынча сылынан кээмэйдэнэр булт хаһаайыстыбатын кэрдиис кэмэ сытар. Ону хайдах ө өйөн көрүөххэ сөбүй? Били
и
кэм учуонайа ону чинчийэргэ этнографическай матырыйаалы
туһанар.
Сир-халлаан үөскүүрүн туһунан дьи нээх ол кэмнээви өйдөбүлгэ Львов этнографическай музейыгар хараллан сытар (11 тыһыынча экземпляр) сымыыкка ойууланан суруллубут сюжеттар
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тиэрдибиттэрэ. Б.Рыбаков уонна атын учуонай И.Гургула ойуулаан о оһуу кэлим композициятыгар бол омтолорун уурбуттара: аллараа кэккэ э — сир бэлиэлэрэ, сир үрдүнэн — спираллыы эргичийэр күн ойууламмыт, ол үрдүнэн, халлаа а, икки
таба. Ойуулааһышга чуолаан сымыыт туттуллубута Аан дойду
үөскээһинин туһунан дьон саамай былыргы өйдөбүллэринэн
быһаарыллар. Үгүс норуоттар номохторугар этиллэринэн, Аан
дойду сымыыттан "тахсыбыт". Ол эрээри былыргы киһи ордук
ытыктыыр бизона биитэр элбэхтик ахтыллар эһэтэ буолбакка,
то о табалар ойууланнылар? Бука, тайахха, таба а сүгүрүйүү эһэ э
сүгүрүйүүтээ эр былыргы буолуо а. Ол курдук хотугу полушарие§а — Улахан Ара ас Сулуһу — Нуучча сирин Хоту өттүгэр
өссө хойукка диэри "Тайах", "Буур" диэн ааттыыллара. Поляктар Хотугу сулуһу "Тайах сулуһа" диэй ааттыыллар, эбэ килэр
Улахан Ара ас сулуһу "Тайах Хэглэн", Аччыгый Ара ас сулуһу
— "Ы аах Хэглэй" диэн ааттыыллар.
Б.Рыбаков маннык түмүккэ кэлэр: "Халлаан табаларын туһунан сюжет үөскээбит төрдүн көрдөөһүнү биһиги булт хаһаайыстыбатынан ордук уһуннук дьарыктаммыт, онон ити общественнай кэрдиис кэм э былыргы фольклор ордук ситэри уонна толорутук ордон хаалбыт сиригэр, ол аата, өссө ыраах илин диэки,
Урал "Таас Курун" нө үөлээн, булт хаһаайыстыбатынан атыттартан уһуннук дьарыктаммыт Сибиир биистэригэр туһаайыах
тустаахпыт".
Итиниэхэ биһиэхэ, быстахтык ыллахха, фольклор матырыйаала тирэх буолуон сөп. А.Анисимов Сибиир булчуттарын аан дойду айыллыытын хайдах өйдүүллэрин туһунан үлэтигэр суруйар:
"Улахан Ара ас сулуһу кытта дьүөрэлээн өйденүллэр эбэ килэр
халлаан куйаарыгар сылдьар Хэглэн (Хэглун) диэн тайахтарын
туһунан өйдөбүллэрэ ураты бол омтону тардар. Кинилэр өйдөбүллэрин быһыытынан кө өрөн көстөр халлаан урсуна — үөһээ
дойду тай а тыата үһү. Онно халлаан куйаарын тайа а Хэглэи
олорор. Күнүһүгэр тайах халлаан хара а ойууругар киирэр, онон
сиртэн кини дьо о костүбэт: түүнүгэр тайах хайалар ар астарыгар тахсар, онон кинини, сулустар быыстарыгар олорор халлаан
олохтоохторугган саамай бөдөн-норө буолан, дьон сиртэн көрөллөр.
Аччыгый Ара ас сулус кииилэр өйдобүллэринэн Хэглэн ын'аа а
буоларыи быһыытыыан, халлаан куйаарыгар олохтоох тайах об~
раһа ийэ-тайах буолан тахсар диэы түмүкко кэлиэххэ сөп".
37

Михаил Николаев
Эбэ килэр, эбээннэр аан дойдуну үс хаттыктаах диэн билэллэр. Үөһээ аан дойдуга күннээх тайах олорор, онно халлаа
а
сылдьан бултууллар. Ортоку аан дойду — дьон, кыыл-сүөл, үүнээйи дойдута. Аллараа аан дойду — өлбүт өбүгэлэр, мамонт —
"сэли" уонна эриэн үөн — "чжабдара" дойдулара. Ити үс аан
дойдуну тилийэ сүүрдэр өрүс ситимниир, кини халлаантан са аланан баран, онтон орто аан дойдуга сүүрдэн түһэр, оттон төрдө
— аллараа дойдуга, өлбүттэр дойдуларыгар сытар. Былыргы
үһүйээн — бу киэргэтиллибит композиция. Ону ааһан Өлүөнэттэн Нуучча сирин Хотугу өттүгэр, Сахалин нивхаларыгар тиийэ
ис хоһоонноро дьи эр бэйэ-бэйэлэрин хатылаһаллар.
Биир эрэ холобуру а алабын. Ураты күүһү-сэниэни ылаары,
ойуун Аан дойдуну тилийэ — алларааттан үөһээдэ тиийэ — көтөр.
Аллараа дойдуга кини бадарааны, өрүстэри уонна хас киэһэ ахсын күнү ыйыстан баран, сир аннынаа ы кудулу байхалга соһон
барар сүүнэ улахан күлгэрини көрөр. Онтон ойуун Аал Луук
Маска баар буола түһэр уонна чыпчаалыгар ыттан тахсар. Клни
халлаа
а ураһа турарын көрөр, онно Аан ийэ дойдуну бас билэр таба көрү нээх, сыгынньах, түүннэн бүрүллүбүт икки дьахтары таба көрөр. Төбөлөрүгэр лабаалаах муостаахтар. Ойуун
дьиэ э чугаһаан кэлбитэ, арай иһирдьэттэн көннөрү уот сылааһа буолбакка, күн сарда аларын сырдыга тыгар эбит. Дьахталлар төрүүллэр, биирдиилэрэ иккилии тугуту, онтон биирдэстэрэ дьон табата буолар, атына — ойуур табата,
Халлаан табаларын туһунан өйдөбүллэр булдунан дьарыктанар үгүс норуоттарга сыһыаннаахтарын бэлиэтиир то оостоох.
Сибиир историятын билиигэ элбэ и о орбут А.Окладников маннык түмүккэ кэлэр: "Олох былыргы бөлүһүөктэр тулалаан турар
аан дойдуну бэйэлэрин кыахтарынан билэргэ уонна өйдүүргэ
дьулуһар буоланнар, эмиэ ол курдук утумнаахтык үөһээ аан дойдуну, кудулу халлаандьалхаанын: халлааны бэйэтин, күнү, сулустары тайахха холооннор өйдүүллэрэ". Б.Рыбаков итини өссө ааһа
түһэн: "...этническэй өттүнэн араас норуоттар фольклордара,
— диэн этэр, — ...халлаан табаларыгар сүгүрүйүү туһунан уопсай
боппуруоһу киһи аймах итэ элгэ өйдөбүлүн сайдыытын кэрдиис
кэмин боппуруоһун курдук туруорарга кыа ы үөскэтэллэр". Он~
тон салгыыр: "Ледник ууллуутуттан са а сирдэр босхолонуулара, табалары биитэр тайахтары эккирэтэн булчуттар ыраах сирдэриыэн ыырданыылара, сулустарынан сирдэтиигэ наадыйыы38
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лара — ити барылара мелозит үйэтигэр тайахха уонна таба а
сүгүрүйүүнү үөскэтиэх уонна ол сүгүрүйүүнү халлаа
а, хотугу
халлаан саамай сүрүн сулустарыгар көһөрүөх тустаар. Ол курдук,
Игзш Марг тыһы тайах Хэглэн буолар, оттон №$ш Мхпог —
кини кыыһа, ы аа а буолар".
Үһүйээннэр, итэ эллэр туоһулуулларынан хос өбүгэ киһи уонна олох былырш киһи ледниктэр уонна кинилэр илиилэрин
сабыдыалынан биир территорияны хотуттан со уруу уонна со^урууттан хоту хас эмэ төгүллээн туораабыттара. Үһүйээннэр маарыннаһыьшарын онон эрэ быһаарыахха сөп. Онтон атын хантан ылан, холобура, Пиренейгэ, аптаах киһи таба мааскатын
кэтиэ эй? Таба туһунан үһүйээннэринэн, номохторунан Нуучча сирин хоту өттө олус баай. Ону XIX үйэ этнографтара дьаныһан суруйбуттара. Олортон сорохторун а алабыт.
Вологодскай күбүөрүнэ: "...былыр кэпсиир буолаллара Ылдьыын күн икки тыһы таба кэлэр буолара диэн; онтон биирдэрэ өлөрөргө аналлаа а, иккиһэ сүтэн хаалара; билигин норуот
наһаа албын буолан, олор көстүбэт буоллулар".
Новгородскай уобалас: "Былыргы кэм э биһиги та арабыт
дьиэтигэр икки таба кэлэрэ эбитэ үһү, олортон биирдэрин эрэ
өлөрүллүөхтээх дииллэрэ, иккиһин кө үлгэ ыытыллыахтаар, Ону
баара биир сыл иккиэннэрин өлөрбүттэр. Кэриэс кэһиллэн, онтон ыла табалар кэлбэт буолбуттар".
Новгород сирин өссө биир үһүйээнэ баар, ол сюсе XI үйэ э
Хотугу муустаах акыйаантан а алыллыбыт: "Оиу истэн биһиги
бары сө үү бө өнү сөхпүппүт, соһуйуу бө онү соһуйбупнут, ол
да буоллар ол чахчы этэ. Биһиги эр дьоммут былыр Югория а
уонна Самоядка тиийтэлии сыдцьаллара, ол түүю-күнуһу биллибэт дойдуга көрөллөрө эбитэ үһү: хара былыт халыйан тахсан, тохтон курулаатадына, ол бьшыттан кырынаас кыыл ыамата, кыймалаһан түһэн, сир устун тар ыырын. Соро ор буолла^ына атын былыттан тунуй тугуттар таммалаан түһэн, торолуйа түһээт, сир-дойду устун тар ыыллара үһү".
Онон буолла ына, үйэлэр тухары бэйэ-бэйэлэриттэн тыһыынчанан биэрэстэнэн ыраах олорор норуоттар таба терүе э халлаа а, "Ара ас сулустарга", үөскүүрүн туһуиан биллибэт үөһ'>'.)
күускэ итэ эйэллэрэ.
Халлаан икки табатын уруһуйа Тринолье курдук сир оноһууга
культуралаах дойдуга көстүбүп оссе ордук дьиктилэ1)Х. ТаОанм
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скифтэр искусстволарыгар эмиэ булабыт, онно кинилэр халлаантан төрүттээхтэрин көтө сылдьар көтөрдөртөн үөһэ, ол аата,
халлаан хатта аһыгар ойууламмыттара туоһулуур. Нуучча киин
уобаластарыгар, Украина а көстүбүт илиинэн хатар массыына а,
сотгордорго, куопсукка икки таба уонна "аал луук" мас ойууламмыт сюжеттара үгүстэр. Сүүсчэкэ сыллаа ыта Калуга күбүөрүнэтигэр эдэр дьахталлар холустаттан тигиллибит икки муостаах...
бэргэһэни кэтэллэрэ.
Хотугу табаны сылгы, абыраллаах ынах сүөһү үтүрүйбүт буолуохтарын сөп курдук, ол эрээри, былыргы итэ эл киһиэхэ дири ник и мит буолан, онуоха суолта биэриминэ, үөрэммиччэ, дьон
удьуор хааннара тардан, былыргыны хатылыы турдахтара. Ити
бастакытынан. Оттон иккиһинэн, халлаан уонна халлаан табаларын уус-уран уобарастара, онуоха сүгүрүйүү эрэ буолбакка, ону
ааһан олору итэ эл о остуу араас норуоттарга бэйэ бэйэлэриттэн
тутулуга суох үөскээбитэ диэн өйдөөһүнү киһи итэ эйбэт. Итилэргэ оло уран биһиги билигин түмүк о орор кыахтаахпыт: ааспыт сүүһүнэн тыһыынча биитэр мөлүйүөн сыллар усталарыгар
биһиги удьуордарбыт түмсэннэр, булкуһаннар, хардарыта дьайсаннар биһиги билигин этэрбитинии "киһи аймах бүттүүн
сыаннастарын" и эриммиттэрэ, үөскэппиттэрэ. "Европа уонна
Азия саамай араас норуоттарын искусстволарыгар таас үйэ кэмиттэн Орто үйэ э тиийэ таба а уонна тайахха сүгүрүйүү уопсай көрү үн ыллахха киэ ник тыктарыллан көстүбүт. Оттон
халлаан икки табатыгар (биитэр тайа ар) сүгүрүйүү туһунан
анаан тохтуур буоллахха, ити түбэлтэтигэр биһиэхэ былыргы
аан дойду араас уһуктарыгар, араас этническэй эйгэлэргэ итинник халба наабат өйдөбүллэр баар холобурдарын элбэ и булуохпутун сөп. Бука итинник өйдөбүл дэлэччи тар ааһына халлаан
табаларыгар уонна тайахтарыгар сүгүрүйүү кыыл-сүөл эйгэтин
хостон хос өбүгэлэригэр сүгүрүйүү быһыытынан бары норуоттар мезолитическай-неолитическай кэмнэринээ и булдунан уонна таба иитиитинэн дьарыктаммыт олохторун дуорааиын туоһута буолуохтаах". (Б.Рыбаков)
Онон, киһи аймах үөскээбит биһигиы проблематын көрөрбүтүгэр биһиги хос өбүгэ киһи хотуттан төрүттээ ин бигэргэтэр
гипотеза баһыйарын кэнники холобуртан итэ эйдибит. Төһөтүн
да иһин, хотугу полушарие норуоттарыгар Африка материгыгган
тахсыбыттарыи саатар таайтаран ыйар биир да чахчы хаалбатах.
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Хотугу кээмэйинэн ыллахха балачча үгүс ахсааннаах саха
норуотугар таба а сүгүрүйүү сабыдыала суо а киһини ордук
дьиктиргэтэр курдук. Аан дойду айыллыытын туһунан өйдөбүллэрэ төһө да сүнньүнэн үөһэ а алыллыбыттарга сөп түбэстэллэр, сахалар, фольклордарыгар да, эпостарыгар да, үһүйээннэригэр да, итэ эллэригэр да Таба төрүттээхтэрин туһунан сибикини олох да булбаппыт.
Сахалар үһүйээннэригэр таба суо а туохтан төрүөттээ ий?
Ити боппуруоска эппиэттииргэ сорунуох иннинэ былыргы са~
халар сир-халлаан айыллыытын туһунан өйдөбүллэрин ырытыахха наада. Бэлиэтээн ааспыппыт курдук, сахалар бэйэлэрин
ыалларын курдук, Аан ийэ дойду үс дойдуттан турар диэн аацаллара: үөһээ дойду (халлаан), орто дойду (сир) уонна аллараа
дойщу (христианнар аат айа а, аат дойдута диэччилэрэ). Үөһээ
дойду бэйэтэ эмиэ хас да хаттыгастан турар — сорох түбэлтэ э
то ус хаттыгастаах дииллэр, сородор — сэттэ эбэтэр үс. Үөһээ
дойдуга айыы дьоно олороллор — үтүөнү түстүүр айылгылаах
дьон. Кинилэртэн саамай үрдүкүлэрэ — Үрү Айыы тойон.
Кини саамай үрдүкү хаттыгаска — тохсуска олорор. Кини —
Аан дойдуну айбыт а§а, Үрү Аар А§а тойон* Сахалар кэпсииллэриттэн Үрү Айыы тойону Серошевскай бу курдук бодолоон
өйдөөбүт: "...туохтан да ураты, модун күүетээх, тыйыс, сүрү
баттыыр көрү нээх: сайа ас да, ки иээх да буолбатах; киии
баара-суо а да көстүбэт, көннөрү — олоуу дьаһайар: торуонугар
халлаан сэттис хаттыгаһыгар олорон, аап шэ дойдуну анаарар,
ол да буоллар аан дойду оло ор соччо-бачча орооспот; еа арар
са ата — эти буолан ньириһийэр, ча ыл ан буолан күлүмнүүр;
хотой кыыл кини ата ын аггыгар нухарынар, дьаралыга — күн.
Кини бэйэтэ уйгу-быйа , ол эр^^ри кпшж) махтаиарга туох да
суох, то о диэтэххэ аан дойду баарыгар кими:>хэ махтаныаххыный, син ол кэриэтэ; кини барыны кыапар кыахтаах, ол ^р'лрн
тугу да гыиыан бацарбат, онон ктштгт кордоһор туһата суох,
киниэхэ тугу да кэрэх биэрбэттэр..."
Сахалар халлаа а олорор үнэр танаралара үгүс: Аныыһыт
— төрөөһүн-ууһааһын, төрүүр дьахтар таиарата; И^й'.>хсит -•
сиргэ-дойдуга киһини, сүеһүиү араначчылыыр; Цьытул гошт
— о оһуу, киһи кэскилин таиарата, кини таас ньуурга т*)рүүр
о о төлкөтүн суруйар, Аарыма бухатыырдар дьылцаларын
дьиэстииригэр "сир ыйааһынын түортчн биирнн тардар"
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кырыылаах сырдык таас (алмаас буолаарай?) остуолбалаах. Чыыс хаан — о оһуу, киһи дьыл атын өссө биир та арата, ону
таһынан кини уорааннаах тымныы тойоно. Сүгэ тойон, Сү
хаан, Сү кэн Эрилик — этинтгэ сыһыаннаах үрдүк айыылар.
Аан ийэ дойду айбыт а ата арыалдьыттардаах — "сорукка сылдьар уолаттардаах".
Былыргы сахалар өйдөбүллэринэн, үөһэ аан дойду купол курдук култа ар, сиргэ тиксэр эркиннэрэ үөһэ дэмдэһэн тураллар.
Халлаан тэллэ э сиргэ тиксиһэр сирин Оло хо о — сахалар героическай эпостарыгар — бу курдук ойуулаан көрдөрөллөр: "Ки киниир киэ халлаан кыыс-дьахтар сарыы та аһыныы лаглайан
түһэр, Үүтүгэн дойдутун киирэр аана эдэр киһи хайыһарын тумсунуу өрө ханарыйан тахсар".
Аллара аан дойдуга абааһы бииһин уустара олороллор, кинилэргэ туох баар куһадан барыта мустар, орто дойдуга уонна үрдүк
мэ э халлаавг а олорооччуларга кинилэр өрүүтүн өстүйэллэр.
Аллараа дойду а а баһылыга Арсан Дуолай (Буор Ма алай)
— абааһы бухатыырдарын удьуор уус а алара. Кини тас көрүүттэн киһи саллар, дьулайар: тыытыллыбыт тирии са ыйахтаах төрөөбүт, күн сырдыгар ата ар мас холуоккалаах, арсыын
са а ардьайбыт аһыылардаах көстүбүт. Аллараа аан дойду үс
сирдээх (Үүтүгэн), хас да муоралаах — Ар аа ы Муустаах, Хаан
олбохтоох, Уот Кудулу муора. Уот муора ортотутар Муус арыы
дьэндэйэн турар. Оло хо о ити сир бу курдук ойууланар:
"... үс сиринэн бо: уралаах, сэттэ сиринэн кудур аннаах, кутаа
Уот байхал ортотуттан үүнэн тахсыбыт, тодус халлаан оройугар
тиийэ Муус суорун булгунньах баар буолуо, ситии са а ситимэ
суох, сап са а тардылыга суох, тү нэри холоруктуу турар булгунньах буолуо". Кини күн эргиирин утары эргичи ниир, онно "барбыт кэлбэт, түспүт күөрэйбэт дойдута". Кини ар аһа халтырхай,
"чоху көхсүн салы ын курдук, икки киһи ата а эрэ батар уһуктаах төбөлөөх дойду".
Халлаан олохтоохторун таһынан орто дойдуга эмиэ олохсуйбут, сүнньүнэн үөһээ дойдуга, ол эрээри кини алын хартыгаһыгар ордууламмыт үгүс киһилээх биистэр бааллар — улуу тойон. Кинилэр баһылыктарынан Улуутуйар Улуу тойон буолар.
Ити биистэр орто дойду олохтоохторугар кырыктаахтык сыһыаннаһаллар. Улуу тойон халлаан абааһыларын удьуор-уус тойонноро буолар, кини ойууннары ара аччылыыр уонна сууттата42
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лыыр: суостаах, та ара а аардаах буолан кини дьону айыыларын, сыыһаларын иһин буруйдаталыыр; суору уонна хара
дьүһүннээх сылгылары ара аччылыыр, О ото суох төрөппүттэр
биитэр о олоро өлбүт төрөппүттэр ойууи нө үө киниттзн үнэнсүктэн о олор дууһаларын көрдөһүөхтээхтэр — оннук о олор
аны өлбөт аналланаллар.
Сахалар өйдөбүллэринэн аан дойду тутуллан турар дьоһун
сор отунан ытык Аар Кудук Мас буолар. Кини кээмэйэ сө үмэр
улахан. Кини орто дойдуга үүнэр, оттон лабаалара халлаан үөһээ
хартыгастарыгар тахсар, оттон силистэрэ — аллараа дойдуга тиийэллэр. Аар Кудук Мас — өйдөөх-санаалаах харамай, кини
бөлүһүөктүүр да дьо урдаах, холобура, бухатыыр ата киһилии
са арарын ааһан, бэйэтин иччитигэр сүбэлэри да биэрэрин курдук, оттон соро ор, нуучча Бөкчөгөркөөн Соно оһун курдук,
ыйыылары да о орор.
Былыргы сахалар бэйэлэрин олорор орто дойдуларыгар уйаннык, долгуйа, ону сэргэ хайдах баарынан сыһыаннаһаллар. Номохторго удьуордар төрөөбүт дойдулара — бу айыы бухатыырдарын сирэ. Онно сир хаһан да хагдарыйбат күөх отунан» тыргыл сыттаах сибэккинэн симэммит, то мот уулаах ерүстэрдээх.
Көтөрө-сүүрэрэ э ин-дьикти араастаах.
Кыһьшнары
Кыталык туойбут,
Күһүниэри
Күөрэгэй ыляаабыт,
Кэрээбэтэх
Кэ элээх,
Өрөөбөтөх
Өтөнноөх,
Барбатах
Бараахтаах,
Түүнэ суох
Түбүлээннаэх,
Күндүл күнүс,
Күлүм-чаран
Сандал-күлүм
Самааи сайын
Сир үтүотэ
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Сириэдийбит эбит,
Дойду долгуруута
Туругурбут эбит...
Былыргы сахалар олохсуйбут дойдулара сиһилиитэ маннык
көстүүлээх:
Тозус уон үрэх куугунан киирэн холбоммут
Холборо мадан хочолоох эбит;
А ыс уон үрэх араллааннаан айгыстан,
Айдааран-айманан киирэн
Аан ийэ дойду буолан,
Аатырбыт-аарыгырбыт эбит;
Сэттэ уон үрэх сиэлэн-хааман
Дьигиһийэн киирэн кэ ээн-уһаан,
Сир ийэ буолан, сириэдийбит эбит.
Орто аан дойду ити курдук ойууланар; саха өбүгэтэ кинини
ити курдук көрбүт уонна Оло хо о ити курдук дьүһүйбүт. Орто
аан дойдуга айыы айма ар киирэр отут үс биис ууһа олорор.
Кинилэр бары биир тылынан са араллар, кинилэр олохторун
о кула биир, кинилэр бэйэ бэйэлэригэр көмө ө кэлэргэ мэлдьитин бэлэмнэр, халлаан үөһээ хартыгаһыгар олорор та аралар
кинилэри ара аччылыыллар.
Аан дойду тутуллуутун таһынан, саха өбүгэтэ киһи ис тутулун
балачча ыпса ай систематын айбыт. Кини өйдөбүлүнэн, киһи
дууһалаах; онто, аан дойду курдук, үс кээмэйдээх. Киһи дууһата
(кута) үс чаастан турар: ийэ-кут, буор-кут, салгын-кут. Олоххо
тардыһар күүһэ, эрчимэ, дьулуура — бу сүрэ, эбэтэр сүр-кута, ол
сорохтор өйдүүллэринэн, киһи дууһатын-кутун сүрүн өттө буолар, биитэр атыттар саба алыылларынан, бэйэтэ туспа сылдьар,
атыннык эттэххэ, дууһаны-куту кытта сэргэ.
Орто аан дойдуга ону сэргэ иччилэр олохсуйбуттар.
Иччи — сир-дойду хотуна, ытык Аар Кудук Маска уйаланан
олорор, үтүө майгылаах кырдьарс дьахтар көрү нээх, дьо
о
сүөһүнү, дьолу талымнык куду анньан бэссэр, бухатыырдар өлөрхаалар күннэригэр туһалаах үтүе сүбэлэри биэрэттиир. Кини
сибэкки та астаах кыра о олордоох, кинилэр тыыннарыттан
сир-дойду кө өрөр; кинилэр от-мас иччилэрэ. Саха орто дойду
иччилэрин олус ытыктыыр, кинилэргэ уокка кутан үүт аһы,
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арыыны кэрэх биэрэр, сылгы сиэлин, та ас кырадаһынын ыйаталыыр, ытыктанар сирдэргэ атын овгоһуктары хааллартыыр.
Таба а сүгүрүйүү туһунан боппуруоска эргиллэбин: тар аан
олорор сиригэр-уотугар сүүрэр атахтаах ити көрү э баһылыырын үрдүнэн, таба а сүгүрүйүү тар аммата ын ааһан, то о олох
да ахтыллыбатый? Төһө да кыһаллыбытым үрдүнэн, ити боппуруоска эппиэти литератураттан булбатым. Бэйэм сылыктааһьшмын билиһиннэрэбин... Биһиги билбэт историческай быһыыбыт-майгыбыт сабьщыалынан, тү былыр сахалар өбүгэлэрэ сызарыйаннар, атын кыыллаах-сүөллээх дойдуга тиксибит буолуохтаахтар. Холобура, истиэп сиргэ. Биллэн турар, онно хотугу таба
туһунан өйдөбүл сай аммыт буолуохтаах. Атын үгүс биистэртэн
уратылара диэн сахалар сир үлэтинэн дьарыктамматахтар, соуруу сирдэргэ олохсуйан хаалбатахтар. Көс олох материальнай
культураны үөскэтиигэ, кылаабынайа, ону илдьэ хаалыыга,
көмөлөспөт, арай ол былыргы үйэтээ и өйдөбүллэри өйүүр буоларга эрэ дьо урдаах. Халлаан табаларыгар сүгүрүйүү бэл Европа үгүс били и кэминээ и историятын норуоттарыгар күттүөннээх быһаарыылаах өйдөбүлү ылбат этэ (сал аныытын туһунан
этэ да барыллыбат), ону материальнай культура предметтэригэр бол омто ууруллуо уттан уонна кинилэр суолталарын, итиэннэ үөскээһиннэрин быһаарыыга сорунуулар оноһуллуохтарыттан эрэ сэргиир буоллулар. Ол курдук ханна барытыгар бмы~
сапка ньыматынан, куопсукка, та ас орөр массыьшар о о быһыынан табаны ойуулааһын тар аабыта, ол орээри Полтава а да, Тамбовка да оһуордьутгар, холобура, то о ыиа ы, кулунчугу буолбакка, таба обраһын туһаналларын кыа^һш бы~
һаарбаттара. Ол курдук үерэнэм хаалбьишыт дгАгтлэр-х оһ'>;орбит, эбэлэрбит ити курдук он^орс^шоро, олор эми:> (гжипрпн
эһэлэрин, эбэлэрин үтүктэллэр:)... Ол -фээри дьоһупнаар днэн
бэлэм аһы хомуйууттан уонна бултааһынтаи киһюхэ наадалаах
бородуукталары о орон таһаарыыга коспүт олохсуйбут бпистэргэ уонна иоруоттарга материальнай культуралара чолун*»!
хаалан, кэлэр көлүенэлэргэ бэриллэру, оттон кос биисг>р ону
иччитэх истиэп киэ дуолугар сүтэроллэрэ. Бшшэн турар, схп
курдук тү былыргы туһунан ейдөбүл эмии умнуллара.
Биһиги өбүгэлэрбит итэ эллчрин туһуиан ордук сиһилии кэпсэтэргэ өссө кыахтаахпыт ди:>н тураммыт, билипш ма майгы
түмүгу он-оруохха син. Итиничхэ сыһыаштааи Ссрошсвскай тыл-
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ларын а алабын: "Бэйэм билэр сахалыы итэ эллэрбин, сиэритуому, үһүйээннэри уонна номохтору, олору хайдах ньымалаан
кэпсииллэригэр уонна дьүүллүүллэригэр, өйдөөбөт көстүүлэрин,
ону тэ э күннээ и олоххо тахсар түгэннэри быһаарар ньымаларыгар кинилэр өйдөрө-санаалара хайдах туруктанарын ырыта
санааммын, сахалар өйдөөһүннэригэр төһө да фетишизм сабыдыала күүстээ ин иһин, кинилэр өйдөөһүннэрэ хайыы-үйэ сайдыы үрдүкү кэрдииһигэр тахсыбытын уонна бэйэтэ туһунан
ордук ситэри, кэлим уонна аан дойду туһунан хатыламмат уратылаах өйдөөһүнү о орорун туһунан түмүккэ кэллим, ол ситиэин-хотуо ун арай христианствоны со нооһун харгыстаабыт".
Этиллибиккэ манныгы эбиллиэхтээх: XX үйэ са аланыар диэри христианскай итэ эл, биллэн турар (кэмэ-кэрдиитэ олус кылгаһа), сахалар өйдөрүн-санааларын, чувстволарын баһылыыр
кыа а суо а. Ол кэнниттэн кэлбит кимээһиннээх атеизм кэмэ
са а, өйдөммөт, таһыттан киирбит итэ эл араскыларын хам баттаабыта. Туһунаннаах өйү-санааны үөскэтэр тымырдар бүөлэнэн,
сабыллан биэрбиттэрэ. Ол түмүгэр биһиги норуоппут, холобура,
нуучча норуотуттан уратыта диэн, сэбиэскэй кэм э итэ элин
сүтэрбитэ буолбатах (букатын сүтэрэ кыаллыбат), ордук хомолтолоо о, ону булбата ар буолар.
Хотугу үгүс норуоттар итинник балаһыанньа а киирбиттэрэ.
Дьи инэн ыллахха, ол кинилэр улахан сүтүктэрэ. Биир бодолоох норуоту үөскэтиэхпит диэн суоттананнар, үйэлэр усталарыгар иитиэхтэнэн испит өйү-санааны харысхала, кэрээнэ суох
илдьи тэпсэннэр улахан айыыны о остуммуттара. Итинник
сыал-сорук турбута хайдахтаах курдук ынырыгын, кэскилэ, толкуйа суо ун биһиги бүгүн дьэ ситэн өйдөөтүбүт. Биир да та ара — христианскай да, мусульманскай да, буддийскай да, еврейскэй да — ити сыалы биһириир к ы а р суо а, то о диэтэххэ
оччо о кинилэр бэйэлэрин бэйэлэрэ мэлдьэһэргэ, бэйэлэрэ таараттан тутулуктаахтарын, бу араас бэйэлээх өйдөөх-төйдөөх
аан ийэ дойду кининэн айыллыбытын утарарга тиийиэх этилэрэ.
Ити туһунан санаан кэллэхпинэ, тыһыынчанан араас сибэккилээх киэ ходуһа өйбөр көстөн кэлэр. Сорох сибэккилэр олус
элбэхтэр, сорохтор сөбүгэрдэр, үһүстэр а ыйахтар, төрдүстэр
биирдээн эмэлэр. Ол сэдэхтэри ата ынан то о тэпсэн аастахха,
туох да уларыйыа суо ун курдук; ходуһа уруккутун курдук силигирээн көстүө, кэрэтийиэ. Ол эрээри, ол оннук буолбатах.
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Ходуһа аан бастакы көрү үн, ө үн, сытын сүтэриэ, ол аата
бэйэтин сор отуттан матыа. Өй-санаа үрдүк анала — оло у бэйэтин эрэ идцьэ хааларга буолбатах, ону тэ э кини э ин-дьиктитин чөлүнэн хаалларарга.
САХА ҮӨСКЭЭБИТ ТӨРДӨ,
Өлүөнэ сүнньүгэр европеец тиийэн кэллэ ин бастакы сылыттан сахалар хайа биис биитэр норуот сор ото буоллахтарай
диэн боппуруос үөскээбитэ. Атын бары хотуту норуоттартан —
таба иитээччилэртэн, булчуттартан, балыксыттартан — сахалар
уратылара: сүрүннээн сылгы иитэр, ынах сүөһүнү тутар дьарыктаахтара европеецтары дьиктиргэппитэ. Тыллара ыалларын тылларын кытта олох да маарыннаспат, ол оннугар "магометан татаардар тылларыгар" олус чугасаһара. Оло холоро киэ -кө үл
истиэп дойдутун ахтыл анын санатара.
Саха үөскээбит төрдүн туһунан мөккүөр бүгүн да сал анар.
Чахчыны көрдөөһүн, бастатан туран, Өлүөнэ сүниьүтэр нууччалар кэлиэхтэригэр диэри сахалар суруктара-бичиктэрэ суо унан,
ол аата, боппуруос быһаарыллыытыгар көмөлөһүөх бэйэлэрин
сурутунан докумуоннара суо унан уустугурар. Иккиһинэн, материальнай культура тобохторо, ол иһигэр көмүллүүлэр, олус кэмчилэрэ буолар. Үсүһүнэн, атын иоруоттар суру1унан докумуоинарыгар хайа эрэ норуот сор отун суолун буларга эрэнии олус
күчүмэ эй, онуоха эбии ол сор ото, быһа сэрэйд^ххэ, кос олохтоохтор сүрүн маассаларыттан Чингис кэмин быдан иниинэ
быстан, Азия материгын хайа эрэ уһугар сүттэтр,
Российскай Федерация сү кэн киэ хслугулуу-шштги еттүюр
тар аан олорор сахалар тустарынан саба алааһыннары уоина билиилэри ылар ордук кыаллар источниктарынан, уруккутун курдук, номохтор, эпостар уонна тыл бэйэтэ буолаллар. Ол источниктарынан сүрүннээн Саха сирин айанньыттара, чинчийээччилэрэ, тыл үөрэхтээхтэрэ уонна историктара туһаммыттара:
И.Идес, Ф.Страленберг, Г.Миллер, И.Фишер, Я.Л.Линдснау,
О.Бетлингк, Г.Вамбери, А.Ф.Миддендорф, Э.К.Пекарскай,
Р.К.Маак, Н.Н.Костров, И.А.Худяков, В.В.Радлов, В.Л.Серои1евскай, Н.ААристов, ДАКочнев, В.Ф.Трощанскай, В.И.Иохсльсон, Е.Д.Стрелов, Б.Э.Петри, В.И.Огородииков, НЛС.Козьмин,
Г. В. Ксенофонтов.
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Бу проблема а өйдөнүллэр биричиинэнэн уонна барыта төһө
да мөккүөрэ суох буолбатар, дьоһуннаах үлэни саха биллиилээх
историга, этнограба уонна норуот тылынан айымньытын билээччи Гавриил Васильевич Ксенофонтов хаалларбыта. Кини бэйэтэ да, кини "Ураа хай-сахалар" диэн монографията да ыарахан
дьыл аламмыттара. Г.В.Ксенофонтов 1888 сыллаахха кыанар саха
ыалыгар төрөөбүтэ. Томскайдаа ы университет юридическай
факультетын бүтэрбитэ, ол кэнниттэн 1917 сыллаахха диэри Дьокуускайга адвокатынан үлэлээбитэ. Сахалар былыргы историяларын үөрэтиинэн, норуот тылынан айымньытын хомуйуунан
Ксенофонтов 1920 сыллаахтан, Иркутскайдаа ы государственнай университет археология а уонна этнография а кафедратын
иһинэн общественнай наукалар факультеттарын ассистенынан
үлэлии сылдьан са алаабыта. 1925 сыллаахха кини Саха АССР
Совнаркомун стипендиатынан буолбута. Монографиятын ИлинСибиирдээ и издательство 1937 сыллаахха таһаарбыта. Ити сыл
кини кэргэттэринээн Москва уобалаһынаа ы Дмитров куоракка
көһөн тиийбитэ, сахалар тылынан айымнььшарын "Эллэйада".
Сахалар мифологияларыгар уонна үһүйээн историяларыгар матырыйааллар" диэн халы рукопиһын бэчээккэ бэлэмнээбитэ.
Ону баара саха бастакы интеллигенциятын биир ча ылхай бэрэстэбиитэлин научнай үлэнэн дьарыктаныыта тутуллан хаайыллыа ыттан тохтообута, онтон 1938 сыллаахха атырдьах ыйъвд 28
күнүнээ и ССРС Верховнай Суутун байыаннай коллегиятын
бириигэбэринэн бигэргээбитэ. Ол күн Гавриил Васильевич ытыллыбыта. 19 сыл буолан баран, 1957 сыллаахха атырдьах ыйыгар,
толору реабилитацияламмыта, Монографията өр кэмнэр усталарыгар дьи инэн бобуллубута, бэл специалистар да билбэттэрэ.
Үлэтэ ахтылларын цензура өр кэм устатыгар бобон сылдьыбыта.
Дьищгаэн, бэйэтин норуотун уола буоларынан уонна учуонай да быһыытынан Ксенофонтов хайа ба арар киһи сэргиир
боппуруоһунан интэриэһиргиирэ: кини норуота хантан төрүттээ ий? "Ыраахтаа ылаах Россия а научнай өй-санаа аан бастаан
уһуктуо уттан, — диэн са алыыр кини бэйэтин үлэтин, — А р р а
Азця уонна Или
и Европа еирдэригэр олохтоох сүнньүнэн
истиэп дойдулаах кинилэргэ уруулуу "татаар" (ол аата "түүр"
— М.Н.) норуоттарын уопсай маассаларыгар сахалар ураты балаһыанньалаахтарыгар бол омто ууруллубута. Хаан-уруу удьуордарыттан саха биистэрэ итинник тэйбиттэрииэн сибээстээн таай48
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тарыылаах "сахалар проблемалара" үөскээбитэ» бу бэйэтин
иһигэр кэккэ боппуруостардаах: хаһаи, хайдах уонна то|>о, ханнык историческай биричиинэлэр күһэйиилэринэн уонна ханнык географическай сиргэ-уокка бу "татаар хааннаах" иоруот
бэйэтин биир хааннаах удьуордарыттан арахта, хаһан айаннаан
кини тү бүтэй Өлүөнэ сүнньүн тай атыгар тиийэн кэллэ,
Өлуөнзни батан айанныырын устатыгар кини ханна эмэ уһуннук тохтообута дуо уонна да атыттар?.. Биллэн турар, сахалар
үөскээбит төрүттэрин уонна Өлүөнэ э көһөн кэлэн олохсуйууларын чинчийии бу норуот былыргы историятын бэрт кэмчи
боппуруостара буолаллара өйдөнүллэр, ити боппуруостары быһаарымына туран атыттарга ылсыһар сатаммат. Саха эпическэй
поэзиятын бүдүк-бадык көрү нэрин быһаараары соруннахпытына, мифологическай уобарастар, билиилэрин, өйдебүллэрин,
биитэр былыргы сахалар итэ эллэрин сиэрдэрин-туомнарын
ырытарга соруннахпытына, нууччалар кэлиилэригэр кинилэр
социальнай тэриллиилэрин уонна общественнай тутулларын
быһаараары ылыстахпытына, саха орнаментнай искусствотын
элеменнэрэ үөскээһиннэрин, ис хоһооннорун уонна суолталарын уо.д.а. үөрэтэр буоллахпытына, — саха киһитин саамай бигэ
үөрүйэхтэрэ, билиилэрэ уонна өйдөбүллэрэ ханна, ханнык географическай кэтирээһи э уонна усталааһы а уонна хайдах
тулалыыр быһыыга-майгыга үөскээбиттэрин билбэт буоллахпытына, ити темалары хайаларын да санаабыты хоту толорутук
уониа дьэ кэтик быһаарыа суо а,
Саха проблематыгар бол омтолорун уурбут бастакы этнографтарга уонна историктарга киллэриэххэ сөп Исбравдт Идеһи,
Филипп Стралеибергы, Герард Миллери, Иоганн Фишери.
Идес — атыыһыт, бука голландец буолуо а, — XVII үйэ
бүтуүтугэр Россия атьш дойдуларга дснартаменын сорудауынан
кыраныысса боппуруостарьш оннун буллара Сибири но1гүшг.г.)н
Китайга бара сылдьыбыта. Идсс 1692 сылтан 1695 сылга диэри
айаннаабыта. Саха сиригэр кини сылдьыбата а, Өлүоиэ дойдутун туһунан сибидиэнньэни бука Иркутскайтан ылбыта буолуо а. Идес дневыигин бастаан Берлинтгэ (1697--1699 сылларга), ол кэнниттэн голландскай тылынан Аметердам а (1704 сыл)
таһаартарбыта. БИЛЛУН турар, кинип о дьиы'н^'.>х матырыйаалынаауар сурах хоту суруйбута үтүс, ол да буоллар аан цоплут
биллэ-косто илик сахалар уонна кншипр гаруаан олорор сирд'>4 Заквз № 201
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рин туһунан аан бастаан сурукка киллэрбит автор хайа кэм э
уонна хайдах быһыыга-майгыга сылдьыбытын учуоттуур наада.
Идес Өлүөнэ салааларын туһунан иһитиннэрэр, Дьокуускайы
хотулуу-или
и Сибиир сүрүн куоратынан ааттыыр. "Ити куорат тулатыгар уонна Амма өрүһүн кытылларыгар олорор норуоттар сахалар диэн ааттаналлар, — диэн суруйар кини. — Кинилэр араас ө нөөх түүлээхтэн аттаран тигиллибит дьикти
көстүүлээх та аһы та наллар. Сииктэринэн уонна та аһы
бүтүннүүтүн тулалыы илии курдук кэтиттээх үрү таба тириитэ кыбытыылаах буолаллар; та астара икки өттүнэн арыллаллар, онон немецтии муода а маарынныыр курдуктар. Ити норуоттар санныларыгар олоро сылдьар уһун баттахтаахтар. Ырбаахыны кэтэр үгэһи кинилэр билбэттэр".
Этэллэрин курдук, атыыһыт ханна да сырыттар мэлдьитин
атыыһыт, онон Идес са а сиргэ тугу булуохха-талыахха сөптөө үн
туох-ханнык иннинэ интэриэһиргиир. Кэпсээччитин тылыттан
кини дневнигэр ымсыырбыттыы маннык суруйар: "хара кииһинэн уонна атын суортаах үтүөкэннээх түүлээ инэн Саха сирэ олус
баай, онно кыһын үс-түөрт солкуобайга элбэх тириини атыылаһыахха сөп".
Сахалар ыһыахтыыр бырааһынньыктарын автор балачча кырдьыктаахтык ойуулуур: "...ыһыа ы саас, улаханнык өрө көтө үллэн
бырааһынньыктыыллар. Сиэрэ-туома диэн улахан кутааны оттоллор уонна ону бырааһынньык былаһын тухары күөдьүтэн
биэрэллэр; ити кэм устатыгар кинилэр иһэртэн туттуналлар, ол
оннугар уоту аһаталларыгар кымыһы биитэр атыннык арыгы диэн
ааттааччыны илин өттүттэн утуу-субуу кэлэинэр куталлар. Ол
кымыстара диэн үүттэн о оһулар арыгы буолар, ону бэйэлэрэ
өрүүтүн тугталлар".
Идес кылаабынай арыйыыта диэн, мөккүөрэ суох, сахалар
түүрдэртэн төрүттээхтэрин ыйбытыгар буолар. "Сахалар тыллара, — диэн бигэргэтэр кини, — Тобольскай тулатынан олорор
бухардартан төрүттээх магометан татаардар тылларыгар олус чугас". Онтон салгыы суруйар: "Кинилэр монгол удьуордаахпыт
диэн кэпсиир үгэстээхтэр, урут хаһаа
ыта эрэ кинилэр калмыктар сирдэрин ылан олорбуттар, ону нууччалар бэйэлэрии
дьоннорун көһөрөн а алаарылар үүртэлээбиттэр".
Атыыһыт хантан истибит иһитиииэриитин кэпсиирин били
и кэм чинчийээччитэ эрэйдэммэккэ сэрэйиэн сөп. Бука
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киниэхэ сахалар тустарынан Саха сиригэр сылдьыбыт нуучча
киһитэ кэпсээбит буолуохтаах, билии хайа эмэ салаатыгар төһө
да учуонайа биллибэтэр, бу дойдуга уратылаах норуоту дьиктиргээбит буолуохтаах. Ол эрээри, Идес дневнигин сыыһалара
уонна көстөн турар ал астара бол омтону тардар буолбакка, сахалар уонна Саха сирин туһунан Европа суругунан докумуоинарыгар ахтыбытыгар, ону тэ э сахалар түүр омуктан терүттээхтэрин ыйбытыгар буолар. Бу түбэлтэ э биһиги учуонай, анал
вдэлээх киһи о орор түмүктэрин кытта буолбакка, баара эрэ
көннөрү билиэн-көрүөн ба алаах туора киһи сүрэ элдьээминэ
ыйыталаспытын уонна киниэхэ тугу иһитиннэрбиттэрин суруйбутун кытта билсэбит. Хайда ын да иһин "сахалар проблемалара" чуолаан Идестэн са аламмытыгар, ону быһаарарга үгүс учуонайдар үлэлээбиттэригэр уонна ол күн бүгү э диэри быһаарылла илигэр буолар.
Сахалар тустарынан суругунан докумуо а киирбнт иккис
ахтыыны аатырбыт Полтава аттынаа ы сэриигэ билиэ э түбэһэн, Сибииргэ көскө ыытыллан, онно 13 сылы атаарбыт шведскэй аармыйа эписиэрэ Страленберг үлэтигэр биһиги булабыт.
Эмиэ Идес курдук, табыллыбатах эписиэр Саха сиригэр сылдьыбатах, ол да буоллар онно сылдьыбыт дьоннортон истибит. Швед
туох диэн тойоннуурун кэпсии барбаппын, ону интэриэһиргээччилэр кини этнографическай үлэтин кытта бэйэлэрэ билсиһиэхтэрин сөп; арай Ф.Страленберг эмиэ Идес курдук түмүккэ кэлбитин эрэ бэлиэтиибин, ону кини тьш лингвистическэй бэлиэлэригэр оло уран о орор. Кини бүгүи урал-алтай бөла§өр киир~
сэр уруулуу тыллар бөлөхтөрүгэр бол^омтотун хатыыр: сахалыы
са а а Обь өрүскэ олорор татаардар уонна чуваштар диалектарын истибит.
Ол эрээри балаһыанньаиы туох баарынан кордорор туһуттан,
хотугу сирдэри уонна онно олохтоох норуоттары үорэтиини быһа
охсон сылдьар атыыһыттар уоныа билюшгэ түбэспит эписи:>рдэр дневниктэринэн уоина этнографическай бэлиэтээһшшэринэн кө үлээбиттэрэ диэн билиммэппит биллэи турар. Итинник
өйдүүр олус кэнэн быһыы буолуох этэ. Сибииргэ интэриэс торүтэ
Российскай государство Европа а билл^н-көстөн иһэр күүһүрүүтүн уонна аптарытыатын быһаччы наадыйыыларын К1атта сибээстээх. Петр I ыраахтаа ылыыр кэмнп^р Россня Европа а уонна Азия а ураты оруолу ыларга хайыы-үю сорунар буо-
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лан барбыта. Ол сорунууларга, биһиги бүгүн этэрбитинэн, "идеологическай хааччыйыылар" наада буолбуттара. Чуолаан ити
сылларга Россия наукатын эдэр Академията императортан Российскай государство историятын суруйарга сорудах ылбыта.
"Сибиир саарыстыбатын суруйуу" диэн үлэни Миллер профессор о орор. Петр I ити кэм э хайыы-үйэ өлөр, онон автор
бэйэтин үлэтин Елизавета императрица а аныыр. Миллер үлэтэ 1750 сыллаахха бэчээттэнэн тахсар. Атыыһыттан уонна эписиэртэн уратыта диэн, Миллер Саха сиригэр сылдьар, элбэх
матырыйаалы илдьэ барар, онто кини монографиятыгар барыта кыайан киирбэт. Хомуйбут матырыйаалын улахан өттүн кини
бэйэтин до оругар академик Фишергэ биэрэр, ону биирдэрэ бэйэтин үлэтигэр туһанар.
Ф.Страленберг үлэтин хатылаан кэпсээбэтэх курдук, идэтийбит историктар сочинениеларыгар сиһилии тохтуурга наада суох.
Үөһэ ааттаммыт автордартан уратылара диэн, Г.Миллер уонна
И.Фишер сахалар үөскээбит проблемаларын монголлар, татаардар, Китай норуоттарын историяларыгар киирбит биллэр суругунан источниктары тардан туран көрөллөрүн бэлиэтиир наадалаах. Ол түмүгэр чопчу сахалар историялара Азия бүттүүнүн
норуоттарын, чуолаан Сибиир историятын, сор отун курдук буолан биһиэхэ көстөр.
Хотуту норуоттар ортолоругар "татаар" норуота баар буолбутуттан Г.Миллер эмиэ олус дьиктиргээбит. "Сибиир бары инородецтарыттан, — диэн суруйар кини, — үөскээбит төрүттэрин
ылар буоллахха, Өлүөнэ алын тардыытыгар олорор сахалар курдук былыргы төрүттээхтэр суохтар, кинилэр тыллара уонна тас
көрү нэрэ былыргыта татаардары кытта биир норуот буолалларын биллэрдик туоһулууллар". Итинтэн салгыы кини сахалар
бэйэлэрин үһүйээн кэпсээннэрин а алар: "Былыргыта кинилэр
удьуордара мунгаллары (монголлары — М.Н.) уонна буряттары
кытта бииргэ олорбуттара үһү диэн кэпсииллэр, кинилэри ааттарынан эрэ билэттииллэрэ, ыаллыы олорбуттар, онтон сэрии
туран кинилэртэн үүрүллүбүттэр, ол кэнниттэн Өлүөнэ үеһээ
тардыытыттан сүөһүлэрин илдьэ болуокка олороннор, Өлүөхүмэ
уонна Дьокуускай аттыгар көһөн олохсуйбуттар, дьэ ол кэнниттэн билиган олорор атын да сирдэринэн таррабыттар".
Кини иннинээ и историктар былыргы үлэлэригэр тирэ ирэн, И.Фишер Киин Азия истиэптэриттэн көһөн кэлбит көс
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дьон уонна тай алаах Сибиир төрүт олохтоохторун олохторун
хартыынатын ойуулуур. Татаар биистэрэ, кини бигэргэтэринэн,
Монголияттан Чингисхан кэмигэр эрэ буолбакка, ол да кэнниттэн тэскилээн кэлбиттэр. Монгол-татаар империятын киининэн Онон (Чита уобалаһа) уонна Карелун (Монголия) кытыллара буолбуттара диэн аа ар. "...Ити сирдэргэ былыргы моголлар дьи нээх дьиэлэрэ-уоттара баарын ханна барытыгар уһун
үйэлэргэ сабардаан олорбут Китай историята туоһулуур". Киргиз, хара-киргиз, "үрү татаар", уйгур, саха биистэрин барыларын кини Монголия а олохтуур. Онуоха сахалары ааспыт кэмнэргэ Монголия а олорбут "татаардар" кэккэлэриттэн туораппатын ааһан, монголларга ыкса ыалларын курдук чорботон бэлиэтиир.
Саха проблематын быһаарыыга ьшар буоллахха, Г.Миллер уонна И.Фишер о орор түмүктэрэ маннык: сахалар былыргыларын Чингисхан сэриилээһиннэрин кэмигэр олорбут уонна дьылалара Монголия истиэптэринэн тар ааһыннарынан эрэ мунурдамматах "түүр-татаар" бары биистэрин историческай дьылаларын кытта сибээстиир сөптөөх.
Сахалар проблемаларын быһаарыыга поляк Вацлав Леопольдович Серошевскай, политическай сыылынай, элбэ и о орбута.
Кини 1858 сыллаахха (атын даннайынан 1859 биитэр 1860 сыллаахха) оччотоо уга Россия империятыгар киирэр Польшар
төрөөбүтэ. Айылгытынан бунтаар киһи, правительствоны утары куруһуоктарга кыттар, ол иһин 1880 сыллаахха Саха сиригэр
көскө утаарыллар, онно 12 сыл буолар. Олорор сиринэн Верхоянскайы быһаараллар, ону кини дойду устун айанныырын
сөбүлүүр. Верхоянскайга Серошевскай эдэр саха кыыһын кэргэн ылар, онто кинини сахалыы кэпсэтэргэ үөрэтэр. Ма найта
сылларыгар кинини күрүүр санаа тулуттпата, ол иһии кини тылы
үөрэтэн барбыта, сахалары кытга дөбө нүк билсиһэр буолбута,
онтон соһуччу бэйэтэ да билбэтинэн саха былыргы үһүйээннэринэн, иоруотунан бэйэтинэн умсугуйбута.
Сыылкатын болдьо о 1892 сыллаахха бүтэр, кини Саха сириттэн баран, өссө түөрт сыл Иркутскайга олорор, ол кэнниттэи төрөөбүт Полъшатыгар төш-юргө көнүлү ылар. 1900 сыллаахтан саха тематыгар кэпсээииэри бэчээпээһини са апыыр, 1905
сыллаахха "Саха кэпсээннэрэ1' хомуурунньугу таһаарар. Кинигэ
улаханнык биһирэнэр.-кэпсээннэрин элб-м издатсльстполар хат53
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таан таһаараллар. Чуолаан В.Серошевскай көмөтүнэн Россия
аа ааччылара Саха сирин уонна сахалары кытта дьи нээхтик
билсибиттэрэ. Кини сүрүн үлэтэ — "Сахалар. Этнографическай чинчийии уопута" — 1896 бэчээттэммитэ. Монография научнай общественность үрдүктэн үрдүк сыанатын ылбыта. Төһө да
ааспыт сүүс сыл устатыгар антропология, археология, лингвистика, этнография инники күүскэ сайынналлар, ол түмүгэр автор сорох тойоннооһуннара эргэрдэллэр, соро ор сыыһалара да
көһүннэр, итинник сыанабылы аныгы историктар, этнографтар, филологтар эмиэ үллэстэллэрин бэлиэтиир наадалаах.
В.Серошевскай мэлдьитин эпдитин этэ турар: сахалар төрүттэрэ со уруу дойдуну билэллэр этэ. Ол туоһутун кини кыыллар
ааттарыгар да булар, ону тэ э кинилэр эпостарыгар Саха сиригэр суох кыыллар ахтылларын ыйар. Холобура, хахай, эриэн
үөн, тэбиэн, кабан суохтар, оттон эпоска кинилэр көннөрү ах~
тыллар эрэ буолбатахтар, ону ааһан дьоһун оруолу оонньууллар. Верблюду сахалар тэбиэн, хоро-тэбиэн, тэбиэн кыыл (со уРУУ түүрдүү аата теве, тебе) диэн ааттыыллар. Тэбиэ
э олорон (эпоска) сахаларга өстөөх Аллараа дойду бухатыырдара айанныыллар; ол оннугар Орто аан дойду биистэрин көмүскэһэр Эр
хорсун бухатыырдар үтүө-мааны акка олорон охсуһууга киирэллэр. Хахайга эмиэ балачча чопчу өйдөбүл бэриллэр, үһүйээн
кэпсээннэргэ кини ••— күүстээх, сымса кыыл, модун сиэллээх.
В.Серошевскай суруйарынан, улуу ойууннартан биирдэстэрин
Хахаайар, ол "хахайдыы хаһыырар" диэн ааттаабыттар.
Европеецтар XVII үйэ э "арыйбыт" хотугу норуоттара хантан
ылан хахайы билиэхтээ ий диэн боппуруос үөскүүр? Бука, сахалар атын дойдулартан, ол иһигэр со уруу дойдуттан, хааччахтаммыттара кинилэр историяларыгар кылгас кэмнээх түгэн эрэ буолуохтаах.
Өлүөнэ сүнньүгэр көстөр үгүс үүнээйилэр ааттара үүт-үкчү
түүрдэргэ этиллэринии иһиллэр. "Тополь, — диэн бэлиэтиир
В.Серошевскай, — сахалар тирэх дииллэр, эмиэ ити курдук кинини перстэр, сартар, узбектар, калмыктар, киргизтэр, уряигайдар (тубалар) уонна да атын со уруу ыраах олорор норуоттар
ааттыыллар, кинилэртэн били
и сахалар... атын тыллаах, атын
биистэринэн быысаһан олороллор. Урукку төрөөбүт дойдуларынан бщгэр буолуохтаах бэстэрин, тииттэрин, үеттэрин уонна
да.атын үүнээйилэрин кинилэр эмиэ былырщ татаардыы аат54
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тарынан ааттыыллар, олоро атын тылларга үгүстэрэ хайыы-үйэ
сүтэн эрэллэр, холобура: бэс — "сосна". Ол оннугар сахалар
хоту кэлэннэр көрсүбүт үүнээйилэрин ааттарын төрүт олохтоохтортон ылбыттар.
Сахалар истиэп киэ дуолун олус күүскэ таптыылларын Се~
рошевскай бэлиэтиир; бука, тү былыргыны өйдүүр дьо ур "нэлэһийэр хонуулары, истиэп ийэ хотуну, ащс иилээх~саг;алаах
аан ийэ дойдуну" дуоһуйа ахтыыны хаалларда а. Истиэп сүөһү
иитээччитэ буолара саханы бэл балык булдунан дьарыктанааччыларга ахсарбаттык сыһыаннаһарыгар биллэр: "хаамаайы-бырадьаагы курдук, балыгынан аһылыктанар, балык сытынан
а ылыйар киһи — кэлэйии тыла".
Сахалар төрүттэрин туһунан В.Серошевскай очеркалыы бэлиэтээһиннэрин сыаннаһа кини уһулуччу бэлиэтии көрөөһүнүгэр,
быстахтан, кыраттан улахан түмүк о оһуллар кыахтаа ын таба
таайарыгар буолар. "...Сахаларга, — диэн суруйар кини, — абыычайщарыгар уонна аан дойду чаастарын ааттарыгар сорох дьиктилэр бааллар, олор кинилэр со урууттан хоту диэки эрэ буолбакка, ар ааттан хоту диэки уһуннук айаннаабыттарын таайтарар курдуктар. Холобура, кытыы сирдэргэ били з диэри олорор дьиэлэр ааннарын хайаатар да илин хайыһыннарар үгэс
тутуһуллар, "Былыр мэлдьитин маннык туталлара", — диэн быһаарбыттара миэхэ сахалар. То о маннык тута ыт диэн нэмийэн ыйыталастахпына хоруйдууллара: "Муммат туһутган, дьиэ
ханна баарын, илии хайа өттүгэр хаалбытын ерүү өйдүүрү
туһуттан!.." Тай а а суолу хайдах булар>щ хайа змэ ыалгатыгар, хайа эмэ сиргэ, түөлбэ э хайа хайысханан бара ныт мумҷ
макка тиийэргитин хайдах билэ итий диэн ыйытгахха... сахалар өрүүтүн "дьиэбит аана хайа диэки хайыһан турарын
өйдүүбүт", "онтон хайдах тахсыбыппытын" билэбит диэн этээччилэр.
В.Серошевскай сэрэйэринэн, ити өйдөбүд кинилэргэ айа а
туруммут кэмнэрии кытта саастыы буолуохтаах, кинилэр илин
диэки сы арыйаннар са аттан са а мэччирэниээх сирдэри бу~
лан, ар аа са атыгар тохтооннор, илин диэки ааннаах дьиэни
тутталлара, онон сүөһүлэрин үөрүн мэлдьитин харахтармн да~
лыттан сүтэрбэттэрэ. Итиниэхэ тастьпг туоһу быһыытыиан
"өлбүт ааттаах ойууннар дууһалара ар аа халлаан' а сылдьар,
тыынар тыыннаа ы барытын ара аччылааччы, ойууннар адалара
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уонна уһуйааччылара суостаах Улуу тойон эмиэ онно олорор
диэн итэ эл кэпсээни киллэриэххэ" диэн В.Серошевскай этэр.
Сахалар көһүүлэрэ, чинчийээччи саныырынан, уһуннук барбыт "бэл онноо ор бысталанан, хастыы да үйэлэргэ тохтоон
ыла-ыла, түмүкгэммит буолуон сөп". Кини тойоннуурунан, итилэр элбэх киһилээх уонна куйа бөлөхтөр буолуохтаахтар. Дьону
кытта бииргэ ынах, сылгы халы үөрдэрэ айаннаабыттар. Сүөһү
са а сиргэ олохсуйан үөскээһинэ бүтүн үйэлэр усталара барбыта. Серошевскай кэминээ и сахалар кэпсииллэринэн, кинилэр
өбүгэлэрэ содуруу олорбуттар. "Норуот барыта со урууттан тахсыбыта, — дииллэрэ кинилэр. — Норуоттар кииннэрэ со уруу
сытар. Дьон онтон таргыы илигинэ саха ыраахтаа ыта Дъицгис
кинилэргэ ыраахтаа ы этэ. Кини аһара модун кыахтаа а, бары
ыраахтаа ылары кыайбыта, бэл Үрү ыраахтаа ыны, сир-дойду бары норуоттарын бас бэриннэрбитэ..." Кини өлбүтүн кэнниттэн, диэн салгыыр кэпсээччи, "сахалартан дьоллоро күрэммитэ". Онтон Тыгын ыраахтаа ылаабыта, сахалары кини хоту
а алтаабыта. Манна кэлэн кэпсээнньит Метлямпарт (Бонапарт)
уонна Ликсандр Македонскай ааттарын а алтыыр; бастакытын,
Дыштиһи кытта сэргэ, аан дойдуга саамай улуу сэрииһит диэн
ааттыыр, оттон иккиһин — дьону өлөрөөччү, аан дойдуну баһылааччы диир". Дьинтис диэн аатынан кэпсээнньит кими этэрин сэрэйэр судургу... Кэнники дьаптал алар история иинин
бүрүйэллэр — киһи өйүн уратыта онуоха.
1896 сыллаахха Н.ААристов "Түүр биистэрин уонна народностарын этническэй састааптарын туһунан бэлиэтээһиннэрэ"
тахсар, кини онно сахалары "Енисейтэн Өлүөнэ сүнньүгэр көһөн
кэлбит уонна ол дойду төрүт олохтоохторун то устары кытта
итиэннэ кинилэргэ со^уруу өттүлэриттэн ыаллыы буряттардыын
күүскэ булкуспут сагай диэн түүр бииһин сор отунан буолаллара чахчылаах буолуо" диэн аа ар. Китай уонна, оитон да атын
источниктарга сигэнэн, кини, онтон да атын варианнар баар
буолуохтарын этэр. 1293 сыллаахха Хубилай император " ш р гызтар биистэрин" Енисейтэн Манчжурия а көһөрөн, Амуртан
чугас сиргэ олороллоругар ыйар: онно киргизтэртэн, ураа хайдартан уонна хакастартан турар түүр биистэрэ киирэллэр. Аристов көһөн кэлбиттэр сагайдартан уонна ураа хайдартан туруохтарын сөптөө үн, олору Китайтан монголлар династияларын
ҮҮрбүттэрин кэннэ монголлар ата астаабыттарын, ыкпыттарын
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түмугэр, түүр биистэрэ Амуртан тэскилээннэр, Өлүөнэ кытылларыгар тахсыахтарын сөбүн этэр. Ол иһин, диэн быһаарар Аристов, сахалар бэйэлэрин "ураацхай сахапарбыт " дииллэр. (Сахалар бэйэлэрин литература а итинник ааттаналларыгар аан бастаан В.Серошевскай бол омтотун хатаабыта. Кини бэйэтин үлэтигэр күүркэтиилээх тыл этиилэргэ, ырыа а, мэлииппэ э сахалар икки ааты тутталлар — ураа хай саха, "онуоха ураа хай
сахада уопсайтан чааһынайга курдук, биис ууска сыһыаньш курдук туттуллар диэн быһаарар. Кинилэри өстөөх абааһылар эмиэ
"ураацхай ошг"диэн ааттыыллар (М.Щ.
Сахалар төрүттэрин туһунан Аристов өссө биир сэрэйэн
көрүүнү о орор: сахалар хаһаа ыта эрэ сака диэн түүр модун
бииһин тобохторо, быста астара буолуохтарын сөп, ол биис хаһаа ыта эрэ "са", "се" диэн аатынан Ар аа ы Тянь-Шань а
олорбута уонна Индия а тиийэн симэлийбитэ, бэйэтин кэнниттэн хаалларбыт суола диэн Ар аа ы Тянь-Шань а саяк диэн
кара-киргизскэй көлүөнэ уонна Енисейгэ сагай ууһа буолаллар".
Сахалар төрүттэрин туһунан теория салгыы сайдыытын Д.А.
Кочнев "Сахалар олохторун юрвдическай очеркалара" диэн үлэтигэр ылбыта. Кочнев — Бүлүү бааһынайа, ийэтэ саха, онон кини
саха тылын үчүгэйдик билэр, Бэйэтин монографиятыгар кини
сахалар Урянхайдар кыраайдарыттан төрүттээхтэрин туһунан гипотезаны эппитэ, өссө иннигэр — Туркестатга олорбуттар; саха
бииһин ууһа — ураацхайдар сор олоро. Чингис-хан кэлэн монгол уоина түүр биистэрии бас бэриннэрбитигэр ураа хай норуотун сордото, чуолкайа сахалар, хотулуу-илин, Байкал кытылын
диэки түспүттэр, онтон кинилэри аны буряттар кыһарыйбьптар.
Кочнев бигэргэтэринэн, сахалар үрдүк культуралаахтар, суруктаахтар эбит, ону сүүһүнэн сыллар усталарыгар кеһүүлуригэр
сүтэрбиттэр. Кини этэринэн, ураа хайдар бэйэлэрин кэмнэригэр "Чингис-Хан монголларын культуриай учууталлара эбиггэр",
улуу сэрииһит олбуоругар "суругу-бичиги билэр, салайарга дьоурдаах дуоһунастары" ылаллара үһү.
Чинчийээччи Г.Н.Потанин кэнниттэн Кочнев "урааихай" уонна "уйгур" диэн ааттар үкчүлэр, дьүөрэлиилэр диэн аарр, атыннык эттэххэ, урааюсай норуота уйгурдар удьуордара буолаллар,
ол туһунаи суругунан источниктар балачча элбэхтик кэпсииллэр.
Суругунаи источниктара, археологическай туоһулвра суох но57
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руот үөскээбитин туһунан чопчу түмүктэргэ кэлэр уустуга биллэн турар. Эпос, төһө да элбэх сонуну түмнэр, син биир дьи нээх
чахчыларга холонор кыа а суох, киниэхэ эмиэ атыттар курдук,
кэм-кэрдии, са а абыычайдар, сир-доцду, хаһаайыстыба укулаата
сабыдыаллыыллар. Кэли
и толорооччулар былиналары, үһүйээннэри билишги кэм наадыйыыларыгар уонна көрдөбүллэригэр сөп түбэһиннэрэн өрүүтүн уларыталлар.
Былыргыны билии дири уонна мунура биллибэт источнигынан, биллэн турар, тыл буолар. Саха тылын үөрэтиигэ академик О.Бетлингк, Г.Вамбери, академик В.Раддов, саха бастакы
тылдьытын онгорбут Э.Пекарскай курдук тыл үөрэхтээхтэрэ боломтолорун уурбуттара көмөлөөх буолла.
Бетлингк Отто Николаевич уһун оло у олорбута — 1815 сыллаахха төрөөбүтэ, 1904 сыллаахха өлбүтэ. Нуучча филолога, академик, наука Петербургдаа ы академиятын бочуотунай чилиэнэ,
кини уһулуччулаах лингвист этэ, востоковедение историятыгар
элбэх томнаах Санскритскай тылдьыт биир авторын быһыытынан киирбитэ. Дэгиттэр билиилээх тюрколог буоларынан, түүр
тыллаах со уруу норуоттартан территория өттүнэн ойдон ыраах
олорор "саха проблематыгар" уонна саха тылыгар кини бэйэтин
интэриэһин уурбакка хаалыан сатаммата. Бетлингк саха тьшьш
фонетическай уонна грамматическай тутулун, словарнай састаабын научнайдык үөрэтии төрүттэрин уурбута, бастакы научнай
грамматикатын о орбута. Кини саха тылын иһиллиитин уонна
суолтатын олохтообута, транскрипциятын ырыппыта. Уруулуу
тыллары кытта тэ нээн көрбүтэ. Тылдьыкка монголлууттан
төрүттээх тыллар туспа араарыллыбыттара. Учуонай грамматиката сахалыы этиилэринэн до уһуолланар; тылдьыт саха тылын
матырыйаалыгар бастакы лексикографическай уопутунан буолар.
"Түүр тылларын бөлө үн дьи нээх научнай чинчийии төрүтэ
академик Отто Бетлингк саха тылын грамматикатыгар үлэтинэн
ууруллубута" диэн өйдөбүл олохсуйбута.
Саха тыла түүрдэр, быстахтык ыллахха, со уруу-сибиир түүрдэрин тылларын кытта атылыытыгар тохтоон, академик түмүктүүр:
"...сахалыыттан ураты, биллэр түүрдүү тыллар кэккэлэригэр
киирсээччилэр бэйэ бэйэлэриттэн уратылаһыылара, кинилэр
биирдиилэрэ сахалыытган уратыларынаа ар биллэр кыра. Сибиир языческай татаардарын тыллара... христианскай сахалар
тылларынаа ар мугаметан татаардар тылларыгар чугас курдук.
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Өскө сахалар, кырдьык, мин тойоннуурбунан, ким-хайа иннинэ бэйэлэрин биир уустаахтарыттан арахсыбыт буоллахтарына,
оччо о, барр, ити элбэх ахсааннаах уруулуу тыллары туроксаха тыла диэн ааттыахха сөбө.
Академик оигорор бу түмүгэр оло уран, ПВ.Ксенофонтов саха
тыла уонна саха народноһа, Бетлингк кэмигэр диэри аа ылларынаа ар бьщан былыргы буолуохтарын сөп дизн санааца кэлэр. "Кини (Бетлингк — М.Н.) тылларын биир кэлим "Өбүгэ
түүр" тыла бастаан икки салаа а •— түүрдүү уонна сахалыы —
арахсыбыта диэн өйдүөххэ сөп диэн аа ар Ксенофонтов. Онтон
балачча хойутуу түүрдүү салаа тыллар хас да кэккэ уруулуу тылларга арахпыт буолуохтаахтар, олор били э диэри бары биллэр түүрдүү диалектар быһыыларынан сылдьаллар, арай сахалыы тыл, эволюционнай уларыйыы процеһыгар соччо бэриниминэ (ойуччута биричиинз буолан — М.Н.), били э диэри
былыргы түүрдүү икки салаа силлиспит тыл туспа ута ын быһыытынан сылдьар. Атыннык эттэххэ, сахалар уонна кинилэр
тылларын туһунан былыргы түүрдэр курдук, онтон атын түүр
биистэрин уонна диалектарын туһунан эдэр түүрдэр курдук этиллиэх тустаахтар".
Научнай тюркология а атын лингвистическэй уопутутган туох
түмүк үөскээн тахсарый? Тү былыргы эпохаларга сахалыы
тыллаахтарынан Азия материгын хотугулуу-или
и муннугар
ханнык эрэ биричиинэнэн хааччахтанан олорбут арыйах ахсааннаах быстах биистэр буолбакка, хос өбүгэ түүр норуотун баһыйар маассата этилэрэ.
Ол эрээри академик быһаччы литературовсдческай үтүеяэригэр уониа саха бастакы научнай алфавитын о оһуутун историятыгар эргиллиэ и . Бу үлэтигэр киниэхэ улахан кемөнү ураты
төлкөлөөх киһи, сахалыы тылынан аан бастакы уус-уран айымньы автора Афанасий Яковлевич Уваровскай о орбута, Уваровскай "Ахтыылара" 1848 сыллаахха тахсыбытгара. Литературнай
үлэнэн дьарыктаныан уонна ону бэчээттэтиэн икнииэ Уваровскай Бетлинныын билсибитэ.
Уваровскай 1800 сыллаахха Саха сиригэр Эдьигээн куоратыгар обер-офицер чыыныгар тиийэ үүммүт чиновник кэргэнигэр төрөөбүтэ, ийэтэ олохтоох нуучча этэ. А1>ата олбү^үн кэнн^
14 саастаа ыттан кэнсэлээрийэ э көмө үлэһитинэн киирбиг.),
17 чаас уһуннаах үлэ күнүгэр "биир-икки солкуобай алтан хар-
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чыны" аахсара. Олус толоругас чиновник буолан, 22 саастаа ар
ыйга биэс солкуобай хамнастаах күбүөрүнэ сэкиритээригэр өрө
таһаарыллыбыта. Администрацияларга уонна кэнсэлээрийэлэргэ
ол кэмнэргэ иирсээннэр хойуутук тахсаллара, олор түмүктэригэр Уваровскай дьыалатын быра арга, Иркутскайга барарга
күһэллибитэ, онтон Дьокуускайга төттөрү эргиллибитэ, ол кэнниттэн Санкт-Петербурга тиийбитэ, онно моряктар уонна
айанньыттар ортолоругар үгүстүк сылдьара, чуолаан А.Ф.Миддендорфы кытта до ордоспута, кинилиин өссө Саха сиригэр
эрдэ инэ билсибитэ уонна өссө оччолорго "сахалыы суругун"
биэрбитэ. Миддендорф аны Уваровскай суругун О.Бетли
э
тиэрдибитэ, кини саха тылын грамматикатыгар үлэлээн барбытыгар Петербурга саха тылын "быһаччы билэр" киһи олорор
диэн киниэхэ иһитиннэрбитэ.
1846 сыллаа ы саас академик Уваровскайдыын көрсүбүттэрэ.
Кинилэр бииргэ сэттэ ый үлэлээбиттэрэ; бастаан быһаччы биирдии тыллары, кинилэр транскрипцияларын, ол кэнниттэн Уваровскай рукопиһын лексикатын уонна синтаксиһын ырыппыттара. Кэлин академик бэйэтин коллегатын "күндү үөрэтээччим
уонна учууталым", "учуонай үөрэ э да суох буоллар, дьэ кэ
өйдөөх" киһи диэн ааттаабыта. Уваровскай бэйэтин "Ахтыыларын" киирии тылыгар Миддендорфка туһаайан маннык диир:
"Араас норуоттар тылларын кытта билсиһиэххин ба ара
ын
ааспыт сыл кулун тутарга дьиэбэр сыддьа
ын сахалар кэпсэтэр
тылларын сурукка киллэрэр ба алааххын миэхэ кэпсээбити . Ол
үлэ эр көмөлөһөрбөр көрдөспүтү . Сахалар дойдулара — мин
төрөөбүт довдум, сахалар тыллара ~ мин төрөөбүт тылым, онон
эйиэхэ аккаастыыр, эн үтүөкэннээх уонна наадалаах үлэ эр
көмөлөспөт буолар туһум кэлиэ дуо? Суруга-бичигэ суох буолан
саха тыла өлбүт тылынан аа ыллар: ону аны сотору кэм иһинэн
эн тилиннэриэ . Соторунан үрдүк үөрэхтээх дьон хай алларын,
ол курдук саха норуотун мунура суох махталын ылыа ".
Академик уонна бастакы литературнай айымньы автора "туох
да кэмэ-кэрдиитэ суох" ыраах сытар дойдуларын туһунан, кинилэр кэлбит ханна эрэ сытар сирдэрин туһунан, тыллара баайын туһунан, ол тыллара хаһаа
ыта эрэ суруктаах-бичиктээх
эбитин, ону ыар уонна сындал аннаах уһун айаннар кэмнэригэр сүтзрбиттэрин туһунан кэпсэппит буолуохтаахтар. Уваровскай академикка суругар ити хал буолбут боплуруоһун ыйытар:
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"Үйэлэрин тухары кинилэр туох да суруктара-бичиктэрэ суо а
дуу биитэр ону кэлин сүтэрбиттэрэ дуу?"
Ити боппуруос күн бүгү э диэри хардаиы эрэйэр.
Сахалар төрүттэрин проблематыгар академик Бетлиигк тылыөһү чинчийиигэ олодурар позицията үөһэ ахтыллыбыт нуучча
айыл аны үөрэтээччитин уонна айанньытын, О.Бетлингк саастыылаа ын уонна до орун академик Александр Федорович Миддендорф позициятын кытта сөп түбэсиһэр. "Сибиир хоту уонна илин диэки өттүлэригэр айаннааһыннар" диэн 1878 сыллаахха
Санкт-Петербурга тахсыбыт үлэтигэр Миддендорф суруйар: "Са-1
халар бастакы олохсуйа сьшдьыбыт сирдэринэн ыллахха сылгы
дьарыктаахтара. Хас да тыһыынчанан сылгыны тутар үтүөкэннээх сылгыһыттара, Витцен о онньор кинилэри хайыы-үйэ
итинник дьарыктарынан билэрэ, кинилэр сүрүннээн олохсуйан олорор сирдэринэн (Өлүөнэ били и хочолоро ахтыллаллар — М.Н.) билигин да итинник идэлээхтэр. Бастакы тохтотолообут сирдэригэр кинилэр бараан үөрдээхтэрэ саарба а суох,
олоро хотугу дойду ойуурдаах балаһатыгар букатын эстибитгэрэ".
Үгүс учуонайдар уонна чинчийээччилэр сыаналыылларынан,
чуолаан Миддендорф сахалар олохторун-дьаһахтарын дьоһуинаахтык үөрэтиини са алаабыта. Саха сэһэнньиттэрин тылларыттан норуот айымньытын тиэкистэрин суруйууну бастаан кини
са алаабыта; В.Серошевскай киниэхэ үгүстүк сигэнэр.
1870 сыллаахха айанньыт, түүр тьшларын билээччи Герман
Вамбери монографията бэчээттэнэр. Кини онно уйгур тыла сахалыыны кытта уруулууларыгар болуомтотун уурар. Кини санмырынан, "Или и (эбэтэр Китайдаады) Турксстан" н^һилиэнҷ
ньэтин са арар тыла, олору кини былыргы уйгурдар удьуордарыгар киллэрэр, өссо ХШ уонна XIV үйэл^ргэ "муустаах уулаах
Өлүөнэ кытылларыгар кэпсэтэр сахалар диалсктарьшааг^ар былыргы уйгурдар тылларыттан быдан ыраах турара". Кини ги
арыйыыта специалистарынан ойоммото о.
ХШ үйэ бүтүүтүгэр Монголияда былырпл түүр суругун пааматынньыктара арыллыбьптара. Ити кж ) тыһыынча саастаах
суруктары аахпыттарын кэнниттэн Моиголия^а олорор биистэр "кэпсэтэн барбыт тыллара" уһулуччулаах атын лингвист —
академик Радлов саха тылым туһунан Бетлингк он-орбут түмүюпригэр критическэйдик сыһыаннаһарыгар торүотү үөсюнпил.
Радлов саха тылын былыргы түүр тылыгар еыһыаннаа ын
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көннөрү билиммэт эрэ буолбатах, ону ааһан кини кэминээ и
"түүрдүү тыллаахтар кэккэлэригэр" киирсэрин утарар. Саха
тыла, кини быһаарарынан, түүрдүү төрүтэ суох, көннөрү
"түүрдүү сабыдыалламмыт" эрэ. Кини ырытыытын сүнньэ саха
тыла өтөрдөө үтэ, Радлов иннинээ§и үгүс учуонайдар ыйар территорияларыттан хотугулуу диэки, түүрдүү тыллар күүстээх сабыдыалларынан үөскээбитэ диэ
э тиэрдэр. Академик саха
тылын оло ун үс гыммыттан биирэ эрэ түүрдүү төрүттээ ин,
онтон үстэн биирэ монгол төрүттээ ин быһаарбыт, онтон ордуга хантан төрүттээ ин лингвист быһаарбатах. Итиниэхэ оло§уран кини саха тылын хойукку түүрдүү тылларга киллэрэр.
Саха тылын сайдыытыгар В.Радлов үс кэрдиис кэм баарын
саба алыыр: саха тыла түүр да, монгол да тыла буолбата ын, чөл
бэйэтинэнин; еаха өбүгэ тыла монгол тылын сабыдыалыгар күүскэ
ылларан, кини биир диалега буолбутун; сахалыы-монголлуу
диалект түүр тылын күүстээх сабыдыалыгар о устаран, били
и
саха тыла үөскүүр, сүүһүнэн сыллар усталарыгар ойдом быһыыга-майгыга сайдар.
Г.В.Ксенофонтов, икки биллиилээх академиктар, Бетлингк
уонна Радлов түмүктэригэр тирэ ирэн, "сахалар төһө да түүрдүү
са ардаллар, олус уратылаах буолан, кинилэр чугастаа ы уруулуу тыллара били
и тыыннаах түүрдүү са арар норуоттар да,
наука а литературнай пааматынньыктарга эрэ ордубут олох былыргы тыллар да ортолоруттан кыайан көстүбэт. Саха диалегын
ити со отох, ойдом балаһыанньата сахалар бэйэлэрэ тыллаахөстөөх уонна кырата суох уратылаах духовнай культуралаах биистэрэ тү былыргыта ханнык эрэ тасты быһылаа
а хаптаран
олох эрдэ үрэллибит түүр дойдутун тобохторо буолалларын сабаалааһын ордук оруннаа ар тиэрдэллэр" диэн аа ар.
Специалистар кыһаллыбыттарын үрдүнэн сүрүн проблемалар
— сахалар уонна кинилэр тэйбит норуоттарын этническэй
удьуордаһыыларын чопчулааһын, кинилэр үөскээбит. дойдуларын быһаарыы — сүүрбэ биирис үйэ садаламмытын да үрдүнэн
быһаарыллыбакка хаалбыттарын билинэргэ тиийэбит. Сахалар
удьуордарынан гуннар буолаллар диэн өйдөбүл баар. Историческай өттүнэн тү былыргыттан туспа дьыл аламмыт сахалар,
1Ситай хроникатыгар биллэр уонна гуннар өбүгэлэринэн буолар
былыргы хуннулар тылларын илдьэ хаалбыттар. Ол эрззри, соурууттан хоту сыдарыйалларыгар сахалар терүттэрэ булкуспут62
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тар, онон били и сахалары булкаастаах төрүттээх норуотунан
билиниэххэ сөп. Ити бигэргэтиини утарыахтаа ар, ылынар ордук буолуо^а. Биллэн турар, көс дьон сы арыйыылара эмискэччи буолбата а, хас эмэ сүүһүнэи сылларга тэнийбитэ. Айаннааһын устатыгар, Моисей биистэриттэн уратыта диэн, хас да
көлүөнэ солбуспута. Ынах, сылгы үөрүн илдьэ бытааннык сы~
арыйыы кэмигэр инникилээн иһэр чу нааччылар сайы ы
мэччирэ э табыгастаах сирдэри, кыстыктары булаттыыллара,
онно биир эрэ сыл тардыллыбыттара буолуохтаах, ол кэнниттэн олохсуйбут сирдэргэ хаалбыт бөлөхтөр кэлэн түһэллэрэ, оттон инникилээн иһэр этэрээттэр улам салгыы сы арыйаллара.
Кэлии уонна олохтоох биистэр булкуһуулара, кинилэр хардарыта симэлийиилэрэ, үгэс буолбут үөрүйэхтэрин умнуулара,
са аны булуулара, тыллар хардарыта булкуһуулара үйэлэр усталарыгар сал анан барбыта биллэр суол.
Били и лингвистика аа ан таһаарда: саха тыла түүр тылыгар киирэрэ көстөн турарын үрдүнэн, киниэхэ түөрт гыммыттан
биирэ монгол төрүттээх, 4 бырыһыана — тунгус-маньчжур тыла,
тылын словарнай саппааһын 10 бырыһыанын кэри э — тердө
биллибэтч Ити кэнники түгзн былыргы лингвистэр уонна
Г.В.Ксенофонтов саха тыла былыргытын туһунан, кини үөскээбит төрдө түүр өбүгэ тьшлара буоларын туһунан үксүгэр сэрэйэн
саба алааһыннара чахчылаа ын лоп-курдук бигэргэтэр.
Били и наука сахалар (ол курдук, Со уруу Сибиир түүр
тыллаах норуоттарыгар) этногснсзтэригэр скиф-хунл торүтТЭЭХТЭрИН ЫЙар. БИҺИЭХЭ б ү г ү и билЛЭрИНЭН, ЭрД'УГЭЭ И — СК11ф«
ТЭр үЙЭЛЭрИГЭр (б.Э. ИННИНЭЭ И У П — У үЙ')ЛГфП)) КИИН АЗИЯ

хоту өттүгэр икки этно-ареала үөсюобит: или1гн*и (Байкал бассейна, Или и уоина Киин Монголия — (баһыйар оттүлор'>
монголовднайдар; ар аа ы (Ар ааны Монголия, Тыва, Алгай)
— европеиднайдар. Ар аа, б.э. ишшн икки тыһыынча сылыттан садалаан, индоариецтар олорбуттар. Архиологическай даннайдар туоһулуулларынан индоиранскай бииспр Ар^аа Монголия а, билинтги Тывар уонна Алтайга б.э. шитпэщп V ү лр
тиийэ киирэттээбиттэр. Горнай Алтайга б.-.>. иннинээуи V—III
үйэлэр саастаах археологическай булуулар сак биистэрип>р сыһыаннаахтарын көрдерөялөр. Горпай Алтай топонимиката ->ми'.>
хаһан эрэ маина сак биистэр:) олоро сылдьыбыттарын туоһулууллар.
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Саха тылыгар, сүрүннээн, итэ эл өйдөбүллэрин, мифологияны көрдөрөр ара аларыгар, индоарийскай тылга эмиэ оннук
уонна онно маарынныыр өйдөбүллэргэ туттуллар тыллары үгүһү
булабыт. Холобура, былыргы Иран тылыгар сур — "күүстээх"
диэн суолталаах, сахалыы сүр — "киһи духовнай күүһүн"
көрдөрөр. Аар тойон диэни, аа ааччы өйдүүр буолла ына, саха
та аратын аата, аг£а былыргы индийскэй тылга — "сэттээх тылөс", та ара анал аата. Айар — (сахалыы) — ытык ыраас, үтүө
быһыы, аш (былыргы иранныы) — ыраас, үтүө-мааны, апа (былыргы индийскэй) — хаһаайын, тойон, та ара (эпитет быһыытынан), мантан — арий, ариец тахсар.
Итиниэхэ дьүөрэлээх итинник сөп түбэһиилэртэн туох түмүк
тахсарый? Бука, диэн түмүктүүллэр лингвистэр, Алтай хотугулуу-илин өттүн сактарын тыллара эргэрбит тыл буолуо, онон
арийскай тыл бүттүүнүн элеменнэрин, бэл ведическэй арийдар
тылларыттан кытта, и эриммиттэр.
Итинэн сибээстээн саха тылын этногенезиһин төрүтүгэр былыргы, хайыы-үйэ түүрдүү сабыдыалланан бүппүт индосакстартан төрүттээх биистэр буолуохтарын саба алыахха сөп буолбатах дуо? Ити боппуруоска ылыннарыылаах харданы сорох автордар генетическэй чинчийиилэрэ биэрэллэр. Кинилэр сахалары
монголоидтарынан буолбакка, европеидтарынан аарллар, саха
этноһын төрүтэ — арийдар. Нууччалар, индиецтэр, сахалар хааинара биирдэрэ билиннэ.
Скифо-сибиирскэй эпоха гунно-сарматскай эпохаиан солбуллубута биллэр. Ити кэрдиис кэм э, биллибитин курдук, хуннар
уонна сахалар материальнай культураларыгар, итэ эллэрин
өйдөбүллэригэр хоһулаһыылар бааллара биллибтэ, онуоха өссө
XIX үйэ учуоыайдара бол омтолорун уурбуттарын хатылаан этэбит. Скифо-сибирскэй кэм, диэн аа аллар А.Н.Алексеев, А.И.Гоголев, И.Е.Зыков (Саха сирин археологията. — Дьокуускай: СГУ
изд-та, 1991. — 112 с), былыргы түүр эпохатын, бьшыргы көс
дьон эпохатын са а этнокультурнай дьиэтин тутуу площадкатын бэлэмнээбит курдуга. Автордар суруйаллар: "Киин Азия
Ар аа оройуоннара, Алтай сор ото түүр биистэрин түмсэн үөскээбит сирдэринэн буолбуттара. Былыргы түүрдэр этническэй
историяларын эрдэтээ и кэмэ б.э. III үйэтиттэн са аланар уонна Илин Туркестан иранныы тыллаах, тохарскай эйгэтигэр ааһар.
Ол иһин суйскай династиялар (581—618 сс.) летопистара түүрдэ64
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ри, кинилэр удьуордарын ахсааныгар хуннулары эмиз киллэрэн
туран, булкаас төрүттээх норуоттарынан быһаарар".
Өйдөтөбүн: 460 сыл кэнниттэн түүрдэр Со уруу Алтайга көһөн
кэлэллэр уонна олохтоох биистэри бэйэлэригэр холбууллар, олор
ортолоругар иранныы тыллаах нэһилиэнньэ баара. Ол кэнниттэн түүрдэр жужаннары үлтү охсоллор, итиэныэ 552 сыллаахха
бастакы түүр каганатын үөскэтэллэр. Былыргы түүр эпохата
са§аланар. Этностар булкуһуулара киэ ник барар, тыл са*са эйгэтэ үөскүүр, били и Сибиир түүр тыллаах норуоттарын
төрүтэ ууруллар. Итинник түгэ э саха тылын былыргы түүр
тылыгар кшшэрэр оруннаах. Үгүс "дьиэ эргиннээ и былыргы
түүр тыллара саха тылыгар дьи эр лексика-фонетическай
өттүнэн уларыйыыта суох хаалбыттарын итэ эйэр дөбө . Ити
саха тылын түүр төрүтэ "халыып буодбут" түүр тылыгар, атыннык эттэххэ, былыргы түүрдүү диалектар или и бөлөхтөрүгэр
сөп түбэспитин кэрэһилиир. Ону сэргэ саха тылын индоиранскай булкааһыннаах төрүтэ былыр атын түүрдүү тыллартан арахсар уонна сайдыы уһун кэмнээх туспа суолун ааһар".
Чинчийээччилэр тылы сэргэ Прибайкалье түүр тыллаах гпеле-

лэрин, динлиннэрин, курыканнарын холбоһуктарын, Селенга уй-

гурдарын (Амур үөһээ салаата) кытта сахалар үгэс буолбут культураларын тэ нээн көрүүлэри ыыталлар. Ити тэ нээһиннэр
сиэргэ-туом а, ойууннааһы а, сири-дойщуну быһаарар тылларга көстөллөр. Ол курдук сахаларга (былыр да» билигин да)
харгаластар удьуордара чорбойор, бьшыр Сыр-Дарья сүнньүгэр
олорбут канглылар биистэрин түмсүүлэрин туһунан история§а
биллэр. Кинилэри чинчийээччилэр индоариецтары кытта сибээстииллэр; канглылар казахтар үөскүүллэригэр кыттыбыттар,
кинилэр тыллара кыпчактар тылларыгар чугас, кыпчактар састааптарыгар кинилэр XI үйэ§э киирбитгэр. Саха тыяыгар кыпчактыыны кытта биир терү-гтээх сүүһүнэн тыл көһүннэ. Сахалар уониа кыпчактар сылгы унуо ун кытта көмүллэр сиэрдэрэ
дьүөрэлиилэр. Итини таһынан, сахалыы-казахтыы уопсай этнонимнар бааллара биллэр.
Онон саха культурата үөскээһииипф түүр икки компонена
кыгтыыны ылбыт. Бастакыта: Байкал тулатынаа ы курыканнар
тыллара, ол сайдыытыгар, быһа сабауалаатахха, улахан оруолу
кыргызтар, бастатаи туран, уйгурдар оонньообуттар. Иккиһэ;
кыпчактар тыллара. Онтоы сахалар б^й^л*>рин аатгарын ылО г-
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тар, ха алас диэн этноним үөскээбит. Тылга иккистээн орооһуу
XII—XIV үйэлэргэ тахсыбыт, оччолорго кыпчактар Сибииргэ
сабыдыалларын күүһүрдүбүттэр.
Специалистар чинчийиилэриттэн и эриммит сорох билиибитинэн кынаттанаммыт кэпсээммит са аланыытыгар төннөр буоллахпытына, киһи өйө тупса айыттан уонна дири иттэн сө өргө
уонна дьиктиргииргэ эрэ тиийэ ин. тылынан үһүйээ
э сахалар хос өбүгэлэринэн Омо ой баайы, Эллэйи, Улуу Хорону ааттыыллар. Үһүйээн быһыытынан кинилэр со уруу олорбуттар.
Ол иһигэр Омо ойу үһүйээннэргэ "бэйэ" киһитинэн ааттыыллар, Эллэйи — татарин, ардыгар кыргыз дииллэрэ. Омо ой —
Моисей баһылыктаах этно бөлө ү — түүр тылын огузскай бөлө өр
киирсэр, ол эрээри кэнники кэмнэргэ Байкал аттынаа ы олохтоох уонна монгол тыллаах кэлии эйгэ өттүттэн тыл сойуотугар
түбэспит эрдэтээ и орто үйэтээ и курыканнар удьуордара диэн
саба алыахха сөп. Ону "омбгой" диэн монголлуу "онохуй" —
өйдөһөр — диэнтэн төрүттээх тыл бэйэтин этимологията да бигэргэтэр.
"Эллэй" диэн тыл силиһэ уйгурдуу а11а диэн тылга тиэрдэр.
Ол аата "уустар удьуордаһыылара" диэн суолталаах, а.э. Эллэй
"са а биистэр а алара буолууну" көрдөрөр. Улуу Хоро о тохтуур
буоллахха, бу монгол тыллаах этно бөлөх Омо ой уониа Эллэй
этно бөлөхтөрүн кытта силбэһиилэрэ буолар, кэлин хойукка диэри уонна уһуннук уһуллан олорбута.
Үһүйээннэргэ Эллэйи чорбото тутуу биллэр: киии бары
өттүнэн Омо ойдоо ор уонна Улуу Хоротоодор уратылаах. Эллэй иһити-хомуоһу о оруу маастара да, уус да (былыргы саха а
басты хай ал), үтүөкэннээх сүөсүһүт да. Кини бастакынан сааскы ыһыах бырааһынньыгын төрүттүүр, Аан дойдуну Айбыты
кытта ытыктабыллаахтык, ол эрээри ону сэргэ итэ эйсиилээхтик кэпсэтэр. Эллэй соргулаах уонна баай. Кэпсээнньиттэр "татаар" Эллэйи, ол аата, онон нө үөлээн кини ууһугар, түмүгэр
тиийэн, түүр төрүттээ эр сүгүрүйэллэрэ саарба а суох.
Үөһэ этиллибити барытын түмүктүүр буоллахха, монголоиднай булкааһыннар төһө да биллэллэрин үрдүнэн, төһөтүн да
иһин көннөрү булкааһыннар эрэ буоллахтара, олор, биллэн турар, тылга да, культурар да, антропологияр да оруолламмыттарын үрдүнэн, ордук орто Өлүөнэ сахаларын түүр төрүттэрин
айгыраппата а.
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Сахалыы үһүйээннэри ылар буоллахха, үгүс атын норуоттар
номохторуттан уонна үһүйэээннэриттэн уратылара онно а алыллар чахчылара уонна событиелара олохтоохтор, соруйан үлүннэриитэ уонна өйтөн о оһуллубут сюжеттара суохтарын кэриэтэ.
Сахалыы үһүйээннэр уонна номохтор персонажтара көннөрү дьон
курдук сылдьаллар, өйдүүллэр, са араллар, кинилэргэ бэйэтэ
кэлэн тэлгэнэр-хомуллар ыскаатар биитэр хамсаан барар оһох
суох, кубалар эр бэртэрэ бухатыырдар, ба алар сарыабына буола
дьиктитик кубулуйбаттар. Саха кэпсээнньиттэрэ бэйэлэрин нуучча коллегаларынаа ар ордук судургулар. Онуоха уус-ураннык
дьүһүйэн өйдөөһүн ситэтэ суо ун көрүөххэ сөп эбитэ буолуо да,
биһиги иннибитигэр героическай эпос "Олонхо" баар, онно уобарастааһын да, гипербола да, уус-уран дьүһүйүү да, өйтөн айыллыбыт сюжеттар да толору бааллар. Ол, бука, сурук суох кэминээ$и культура усулуобуйатыгар кэпсээччилэр уонна истээччилэр иннилэригэр үһүйээннэргэ историческай чахчылар курдук
төһө кыалларынан туох баарынан сыһыаннар көрдөбүллэрэ турара эбитэ буолуо, онон кэпсээччилэртэн бэйэлэрэ истибит дьонноруттан билбиттэрин эппэккэ-саплакка тиэрдэллэрин эрэйэр
буолуохтаахтар. Атын өттүттэн ыллахха, — онуоха бол^омто эмиэ
ууруллара, — кэпсээнньит, холобура» кини кэминээ и билиигэ,
сиэргэ-майгыга уонна тулалыыр эйгэни өйдөөһүтнгэ тоспу-толоостук иһиллэр сүөргүнү биитэр хаһан эрэ баар буола сьшдьыбыт сиэр-майгы чахчыларын тус бэйэтэ тиэрдэр юыар суоца*
Бука, үһүйээннэри кэлинч и кэпсээччилэр хайа эмэ өттүнэн
"редакциялыыр" уонна "рсцензиялыыр" буолбуттара буолуо|>1.
Ол "көннөрүү" чахчыга төһө сабыдыаялаабытыгар эрэ боппуруос үөскүүр. Саха үһүйээннэригэр сыһыаннаан ити орооһуулар күттүөннэрэ суо ар эрэнэргэ төрүөттэр бааллар.
Үгүс үһүйээннэртэн көстөрүиэн, киин оройуон сахалара өр
кэм устатыгар Өлүөнэ орто сүүрүгүттэн тэйбэтэхтэр. Бүлүү сир
ыраах уһугун курдук көстөрө, онно ускул-тэскил сылдьар булчуттар — тонустар (эбэ килэр, эбээннэр), туматгар, ньырбараттар олороллоро, Киин оройуоннар сахалара били нэ диэри
"Үс Бүлүү" диэн өйдөбүлү тутуһаллар, ол өрүскэ быһаччы сыһыана суох, оннооду нэһилиэнньэ үс суол араас чаастан турарын кэрзһилиир.
Сахалар Бүлүүгэ олохсуйуулара, үһүйг>эн быһыытынан, Тыгын кэмигэр сарламмыт, киии быһа холуйдахха XVI үйЬ бүтүү-
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_ XVII үйэ са аланыытыгар олорбут. Итцнник эбитэ дуу
уонна Бүлүүгэ маассабайдык көһөн олохсуйуу чахчы ити сыллартан са аламмыта дуу, итиниэхэ тус туһунан санаалар бааллар. Сахалар уонна эбэ килэр булкуһа кэргэн буолуулара былыр да толооһо суох буоларын бэлиэтиэх тустаахпыт: хайда ын
да иһин нуучча дьоно манна кэлэр кэмнэригэр казактар бэйэлэрин суруктарыгар ити түгэни үгүстүк бэлиэтииллэр. Итиниэхэ,
үгэс курдук, булкуһууга булчут биистэрэ түбэһэллэрэ: кинилэр
сахалар культураларын уонна тылларын ылыналлара.
Сахалар к ин оройуоннартан Бүлүүгэ көһүүлэрин сүрүн биричиинэтинэн экономическай боппуруостар буолалларын билинэргэ тиийиллэр. Бүлүү кылааннаах түүлээ инэн баайа, үгүс ахсааннаах күөллэригэр балык элбэх сыаналаах көрү нэрэ үөскүүллэрэ, сүөһүнү иитэргэ ходуһатынан да дэлэйэ. Бүлүү диэки
сы арыйалларыгар сахалар олохтоох нэһилиэнньэни үтүрүйэллэрэ, ол эрээри, сүнньүнэн дьон бэйэ-бэйэлэрин кытта "өйдөһөллөрө". Улам хойуутук булкуһа эр-ойох буолан барбыттара.
XVII үйэ үһүс а аарыттан сахалар Бүлүү сирин-уотун баһылыылларыгар ыраахтаа ы дьаһаахха бэлиитикэтэ биллэр-көстөр
сабыдыалы о орбута.
Саха сирин билишги территориятыгар сахалар тар аан олохсуйуулара бүтүн уустарынан барбыта. Хас биирдии уус бэйэтин
территориятын ылара: тустаах а а ууһугар киирэр дьиэ кэргэттэр, тус туһунан алааһы ылан, бэйэ бэйэлэриттэн чугас-чугас
олохсуйаллара. Көһөллөрүгэр эмиэ, биллэн турар, бииргэ хамсыыллара.
Дьоннор араастаһан барыыларыгар улахан оруолу тойоттор
— а а ууһун баһылыктара оонньообуттара. Кинилэр икки ардыларыгар мэлдьитин сэбилэниилээх киирсиилэр буолуталыыллара. Кыайбыттар сүөһүнү, ардыгар дьахтары, о ону да илдьэллэрэ. Булумньу, сүнньүнэн, тойотторго хаалара, албан аат эмиэ
кинилэргэ тиксэрэ.
Уһулуччулаах тойонунан Тыгын этэ. Кини төрөөһүнүн уонна
еырыыларын туһунан үһүйээ нгэ бу курдук кэпсэнэр. Биирдз
илин диэкиттэн то ус бухатыыра сэриинэн кэлбит уонна кырдьаае Дойдуһа Дархан уолун өлөрбүт, киниитии билиэн ылан илдьэ барбыт. Тонус "кинини ойох о остон олорон баран, хатын
билэн, сиргэнэн, хааллара барбыт". О онньор уордайан турбут,
ол эрээри то устан буолбакка, кийиититтэн: " 0 , ньыламан ма18
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ан! Эйигиттэн биһиги уолбутун өлөрдүлэр". Ол кэннэ өлөрөргө
соруммут, ону муударай ойо о тохтоппут: кийииппитин ыарахан
буолбутун кэннэ илдьибиттэрэ, онон сиэн туһугар кыһаллыахха наада. О онньор кийиитин а албыт, оито уол о ону төрөппүт,
ону о онньор "киһи о орбут". Ол киһи аата — Тыгын Тойон.
Үгүс үһүйээннэргэ Тыгын, дэлэй сиргэ-уокка байан-тайан,
бэйэтин баайынан сөп буолбакка, "ааттаах-суоллаах дьоннордуун күөн көрсүбүт, кинилэр албан ааттарын сиргэ-буорга тэпсибит, халаабыт, сүөһүлэрин илдьэ барбыт, билиэн ылбыт дьоннорун бэйэ дьонугар, буойуннарга уонна үлэһиттэргэ кубулуталаабыт. Сахаларга кини ыраахтаа ы буолбут, тойор ообут уонна баайдык олорбут".
Бары уустартан кини күүһүрэн тахсыытыгар ө буордаах Туймаада хочотугар табыгастаахтык түһүлгэлэммитэ көмөлөспүт.
Өлгөм мэччирэ э сүөһүтэ дэлэччи үөскээбит, ону Тыгын кыайбыт уустарын сүөһүтүнэн ха аппыт. Билиэ э кэлбиттэр үлэһит ахсаанын үксэппиттэр.
Саха фольклоругар Тыгын уобараһа остуоруйа геройдарыныы
ойууланар, кини күүһэ-уо а сө үмэрдик дарбатыллар (аарыма
улахан унуохтаах, а ар хара а "отут муунта ыйааһыннаах")» ол
да буоллар кини уобараһа чахчылаах: Тыгын сорох үһүйээннэргэ
былааһынан өттөйөрө, уодаһыннаар, кыайтарбыттарыгар хабыр, сыһыа а күүстээх өстөехтөн куттанара ахтьшлар,
Үһүйээннэри уонна номохтору суруйууга уонна үөрэтиигэ
оло ун уон сыльш анаабыт Г.В.Ксенофонтов ордук чорботок
Тыгын уобараһыгар тохтуур. Дьи э да9 Омо§ой уониа ЭллэЙ кэнниттэи Тыгын саха фольклорун саамай киэ ник биллибит персоиаһа.
Манна үһүйээннэр икки салаада арахсалларын Г>:)лиотиг?хтустаахпыт: саха бүттүүнүн үрдүиои уонна улуустарынаи (уустарынан). Уус уонна бэл улуус үһүйээнии ол чопчу ууска киирсэр
уонна ол сиргэ олорор сахалар эрэ билэллэр. Ити үһүйоэшпр,
судургутук эттэххэ, дьиэ иһигэр эрэ тутгуллар аналлаахтар. Атын
үһүйээннэр сэһэргээччилэргэ ханнык ууска киирс^ллэритн
уонна ханна олороллоругтан тутатына биллэллэр.
Тыгын туһунан сооуруу уонна хоту да, сүоһү да, таба да дьарыктаахтар билэллэр. Онуоха номоххо киирбит геройга сыһмап,
хайыы-үйэ этиллибитин курдук, эриэ-д'>хси буолбатах. Итин ник тус-туһунан сыһыаны Ксенофонтов Вүлүү уонпа таба иит-
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тэр сахаларга Тыгын, киин оройуонтан тахсыбыт буолан, ыалларын интэриэһин намтатан туран, тус бэйэтин интэриэһин
көмүскүүрүнэн быһаарар, ыаллара Өлүөнэ орто сүүрүгүн хаалларан, Бүлүүгэ көһөргө күһэллибиттэрэ. Итинэн сибээстээн историк бэлиэтиир: "...Дьокуускай уонна Бүлүү уокуруктарын сахалара бэйэлэрин мифологическай концепцияларынан былыргы еврейдэр уонна арабтар библейскэй үһүйээннэргэ ахтыллар
хардарыта сыһыаннаһыыларыгар хабаатталлар".
Сахалар барыларын ыраахтаа ыларын Тыгын обраһын үгүс
чинчийээччилэр түмүллүбүт уобарас дииллэр, атыннык эттэххэ,
кинилэр өйдүүллэринэн үһүйээннэргэ чахчы баар буола сылдьыбыт личность туһунан буолбакка, Өлүөнэ орто сүүрүгэр уонна
Бүлүүгэ тойонат былаас быһыытынан үйэлэр усталарыгар олохтонуутун, Саха сиригэр феодальнай сыһыаннаһыылар үөскээһиннэрин, государственность олохтонуутун туһунан кэпсэнэр
дииллэр.
Атын историктар түмүктүүллэринэн, Тыгын — историческай личность. Онуоха кинилэр казак атамана Иван Галкин челобитнай суругар сигэнэллэр, онно кини 1631 сыллаахха саха
тойонун кытта киирсибитин суруйар: "Эмиэ ол саха дьонун
кинээһэ Тынин (табатык суруллуута — Тыгын, Дыгын), эмиэ
Бойдон кинээс Өлүөнэ өрүскэ олороллор, ол кэннэ биһигини,
эн кулуттаргын кытга элбэх күн устата охсустулар уонна эйиэхэ
барар дьаһаа ы биэрбэтилэр итиэннэ биһищни, күн судаар, эи
кулуттаргын бэйэлэрин сирдэриттэн таһаарыахтарын баррбатылар". Сотник Петр Бекетов, 1632 сыллаахха саха кинээстэригэр дьаһаах түһэрээри, нуу^гаа ыраахтаа ытыгар ыыппыт челобитнайыгар Тыгыны бэйэтин ааттаабакка туран, ол да буоллар
Ха алас волоһынаа ы саха кинээстэрин Тыгын о олорун бырааттыы Бозеканы, Откурайы, Чаллаайыны биллэрэр. Үһүйээ
э, кырдьык, Тыгын ол уолаттарын — Бөдөкө, Елкерее
(Оккурай), Чаллаайы туһунан ахтыллар.
Аны киэ нэлэмэн Хотугулуу-или
и Сибиир устун ускултэскил сылдьар биис уустарын — юкагирдар, эбэ килэр уонна
эбээннэр тустарынан, тугу билэрбитин барытын киллэрэн туран,
ахтыа ы , Кинилэр төрүт олохтоохтор дуо, биитэр атын сирдэртэн кэлбиттэрэ дуу? Өскө кэлбит буоллахтарына — хантан?
Биир билгэлээһин быһыытынан юкагирдары, урал тыллаах
норуоттар саамай или
и салааларын, былыыр-былыр исто70
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рия силлиэтэ ытыйан ыраах кыйдаабыт. Сорох чиичийээччилэр быһааралларынан кинилэр неолитическай кэм са ана били и Саха сирин территориятын сор отугар олорбуттар. Лингвистэр юкагирскай тылы, фиино-угорскайы уонна самодийскайы сэргэ, урал тыллаахтар кэргэттэригэр киллэриэхтэрин саныыллар. Ба ар, хаһаа ыта эрэ былыргы урал тыллаахтар сомо о холбоһуктара үөскээн сылдьыбыта буолуо, ол тылынан
Приполярье уонна Арваа ы Евразия олохтоохторо, ол иһигэр
били и саамилар, ненецтэр, энцилэр, нганасаннар кытта, кэпсэппитэрэ буолуо.
Билигин юкагардар тыллара атын урал тыллаахтартан букатын туспа, ол кинилэр олох эрдэ, былыргы урал тыллаахтар
холбоһуктара финно-угорскайга уонна самодийскайга арахсыбыт кэмнэрин иннинэ, туспа барбыттарын туоһута буолуо а (А.Н.

Алексеев, А.И.Гоголев, И.Е.Зыков, Саха сирин археологията.
Дьокуускай: СГУизд-та, 1991 — 112 с).
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Арай Или и Сибиири Ар аа ы Евразияны сабардаабыт уонна то о хаспыт модун ледниктэр таарыйбатахтара диир буоллахпытына, оччо о юкагирдары бэйэлэрин кииннэритгэн атыттардаа ар эрдэ арахпыттарын уонна Өлүөнэ икки Енисей икки ардыларыгар олохсуйбуттарын ылыныахпытын сөя. Алексеев, Гоголев, Зыков суруйаллар: "Неолит са ана Илин Сибиирдээ и
Заполярье§а дьон олохсуйуута ордук тэтимнээхтик барбыта уонна
б.э. буолуон икки тыһыынча сылын са§аланыытыгар манна,
Евразия бары циркумполярнай зонатыгар курдук, хотугу дьиикэй таба булчуттарын культуратын уратылаах бэлиэлэрэ үөдуйбүттэрэ, ол туундара а олохтоох бары норуоттарга кинилэргз
таба иитиитэ үөскүөр дюри хаһаайыстыбаларын сайдыытын
быһаарбыта".
Фольклордарынаы тойонноотоххо, ол юмнэргэ юкагирдар
ордук ыкса нганасаннары кытга бодоруслуггар, онтои б.э. иннинээ и икки тыһыыича сыл ортотугар бу сирдэргэ тонустар
хотугу бөлөхтөро (анаабыр-олоөн) кгмит)лэ'зннэр, кжагирдары
илин диэки үтэйбиттэр. Ол курдук, урал тыллаах моруот, Евразия Заполярьетыттан тахсан, чукчалардыыи ыалласпыттар. Юкагирдар антропологическай тутуллара ити саба алааһыны бигэргэтэллэр. ЧИНЧИЙУЭЧЧИ И.М.Золотарева нганасаниар уопна кжагирдар антронологичсскай б'.ши'.)Л'.)рг) маарыннаһалларын туһунан түмүккэ кэлбиту, отгон юкагирдар уонна чукчалар антро71
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пологическай тииптэрин тэ нээн көрүү биллэр уратылаахтарын көрдөрбүтэ. Юкагирдар кэли
и этническэй историялара
— бу күүстээх сай аныы историята, ол түмүгэр кинилэр баһыйар өттүлэрэ эбээннэр састааптарыгар ^иирдилэр.
Чугас уруулуу эбэ килэри уонна эбээннэри то ус-маньчжур
тыллаахтар кэргэттэрин хотугу бөлөхтөрүгэр киллэрэллэр. Ити
норуоттар үөскээһиннэригэр уонунан монографиялар сурулуннулар, ол эрээри ити боппуруоска, сахалар курдук, толору быһаарыы эмиэ суох. Кэккэ учуонайдар тонустар хос өбүгэ дойдуларынан Хуанхэ (Ара ас) уонна Янцзы (Халлаан күөх) өрүстэр тулаларын аа аллар. Кинилэр манна б.э. буолуон икки тыһыынча
сылын са аланыытыгар диэри олорбуттар, онтон китайдар
удьуордара, Маньчжурияны уонна Амуру нө үөлээн, Сибииргэ
үтэйбиттэр.
Атын чинчийээччилэр то устар төрөөбүт дойдуларынан
Маньчжурияны, биитэр Улахан Хинганы, биитэр Байкал со уруу
өттүн истиэптээх оройуоннарын ааттыыллар. Миллер, Миддендорф, Ксенофонтов, Окладников кинилэр түүр-монгол норуоттарын үөскээһиннэрэ барбыт Байкалтан со уруулуу-ар аа сытар
ойуур быыстаах истиэптэригэр сылдьыбыттарын билинэллэр.
Онон (Г.М.Василевич саба алааһынынан), тонустар хотугулуу-или
и Сибииргэ икхи хал аһанан кимэн испиттэрэ: со уруу Прибайкальеттан быһа холуйан биһиги эрабыт бастакы тыһыынча сылын са аланыытыгар уонна Приамурьеттан X—XII
үйэлэргэ монгол биистэрин ыгааһыннарынан. Кэлии то устар
олохтоох биистэри чукчалары, коряктары уонна ительменнэри
(хотугулуу-илин Азия палеоазиатскай норуоттарыныын) кытта
булкуһуулара уруулуу этностар — эбэ килэр уонна эбээннэр
үөскээһиннэригэр тиэрдибитэ.
Онон, били
и историко-этнографическай наука сахалар республика били
и территориятын хотугу оройуоннарыгар олохсуйууларын бириэмэтин туһунан балачча биир санаалаах түмүккэ
кэллэ: ол Өлүөнэ сиригэр нууччалар кэлбиттэрин кэннэ, а.э.
XVII үйэттэн, буолбута диэн. Итиниэхэ Ксеиофонтов ураты мнениелээх. Сүрүннээн фольклорга тирэ ирэн, кини саха иоруота
икки ара алаа ын, "хотугу эбэтэр табалаах сахалар историческай дьыл алара туһунан суоллааргн" бигэргэтэр. Ити, кырата
буолла ына, мөккүөрдээх боппуруос бары дакаастабылларын
а алары наадалаа ынан аахпаппын, ону иитэриэһиргиир аадаач72
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чы историк уонна этнограф үлэтин кытта бэйэтэ билсиһэр кыахтаах. Арай автор түмүктэрин эрэ а алабын.
Бастакытынан, кини сахалары икки чааска араарар: ураа хайдарга уонна сахаларга. Ураа хайдар диэн, кини мнениетинэн, хаһаа ыта эрэ Маньчжурия а, Амур үөһээ тардыытыгар
уонна Прибайкалье а олорбут тонустар, түүрдэр уонна монголлар булкааһыктара буолаллар. "маньчжуро-то уе төрүттээх"
биистэр былыргыта түүр төрүттээх истиэп норуоттарыгар хабалар олорбуттара, Истиэп олохтоох-дьаһахтаах былыргы түүр
феодаллара баттаан-үктээн олорбут ити тонус биистэрэ бастаан
кинилэргэ күндү түүлээршэн хааччыйар булчуттар быһыыларынан, онтон кэлин дьиэ иһинээ и илии-атах үлэһит, буойун
уонна кулут быһыытынан сылдьыаннар олох эрдэ тылларын
уонна урукку үөрэммит олохторун-дьаһахтарын туругун сүтэрэннэр, төһө да түүр буолбаталлар, бары тас бэлиэлэринэн букатын түүрдүү сабыдыалламмыт норуокка кубулуйуохтаахтара".
Историк салгыы аттаран таһаарар түмүгэ итинник. Түүрдүү
сабьщыалламмыт то ус биистэрэ хаан сэрииһиттэрин быһыытынан туһаныллаллар, бэйэлэрин ортолоруттан феодальнай баайдар байыаннай чөмчөкөлөрүн таһаараллар. "Сахалар "ураа хай"
диэн ааты туттууларын таайтарыыта" диэн бэлиэтиир гипотеза
автора, ити түгэнтэн үөскээбит» кинилэр дьону түүрдэргэ араарбакка тутталлар, оттон монгол биистэрэ түүрдүү са апаах норуоттар тобохторун ураа хайыиаи ааттыыр үгэстээхтэр.
Монголия истиэптэригэр түүр баһылыктарга экономическай,
политическай уонна кулыурнай тутулукка киирэн олороинор,
ураа хайдар, ол да буоллар, былыргы түүр биистэриншш биир
дьыл аиы үллэстэллэру. Политическай сабыдыаллара түһэр усулуобуйатыгар, Монголияттан ыгыллан тахсымларыгар, Китай,
Тибет, Илиитги 'Гуркестан о;гохтоох норуоггарыгар симэлийэр,
кырыы монголлар ортолоругар сайоанар ыар дьыл а түүрдэрг^
тирээбитэ. Түүр;г>р уонна ураанхайдар бултуур уонна таба ииттэр культураны ылыммыт ыраас хааннаах тонустар ылан олорор сирдэр т н сыыйа, ол да буолар мүччүргою суох үтүрүллэн
тахсан испитт^ро. Ону кьггга с^ргэ, дьыл алара ыараан нстщпп
ахсын, ураан^хайдар ойдөро-салаалара үүнэн м с ш т уонна Байкал аггыгар тар аан олорор юмнг^риг^р бүт')1шк'пэхтик ситшитэ. Эмиэ ити кэмиэрп, түүр уонна уйгур норуоттарын ипнилэринээ и биллибэт-коетүбэт былыргы түүр биисг)ригг>н ураан*73
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хайдар и эринэн хаалбыт культуралара уонна тыллара оннунан
хаалбыта диир историк.
Былыргыны илдьэ сылдьааччыларынан, диэн салгыы бэлиэтиир автор, сүрүннээн сахалар ураа хай хааннаах өттүлэрэ буолуохтаахтар. Амур-маньчжур тонустарын түүрдүү сабыдыалланыыларын сахалар түүр удьуордарыгар обществолара күүскэ сайдыбыт кылаассабай тэриллиилээ инэн кини быһаарар. Баттананүкгэнэн олорооччулары Прибайкальеттан уһук кырыы сирдэргэ
күрэнэллэригэр буряттар да, монголлар да буолбакка, бастатан
туран, чуолаан "уустарыдьаһайааччылар" батталлара күһэйбитэ.
"Уустар дьаһайааччыларын" туһунан боппуруос күөрэйиэ ин
чинчийээччи урутаан көрөр: кинилэр хайдах буолбуттарай, иччитэхсийбит сиргэ кинилэр тугу гыммыттарай? Кинилэр "бэйэлэрин кылаассабай кырыктарын күрүөйэхтэртэн иэстэһээрилэр"
эккирэппиттэрэ. Дьэ ол иһин, диэн түмүктүүр Г.В.Ксенофонтов, Заполярье а урутаан тиийбит табаһыт сахалар ортолоругар
сахалыы са алаах норуот састаабыгар чахчы монгол уонна маньчжур-то ус чаастарын биһиги булабыт. Биир тылынан араас булкаас биистэр күрээбиттэрэ, оттон саха тыгыннара бэйэлэрин
арыалдьыттарынаан бары бүттүүн күрэниини туһата суох тохтото сатааннар, дьон хал аһатын инники күөнүгэр сылдьаллара. Итиниэхэ чинчийээччи саха маассаларын историческай ахтыыларыгар сигэнэр, онно кинилэр Тыгын ыраахтаа ыларый
уобараһа, бэйэтин норуотун кырбаан туран ыраах, биллибэт
дойдуларга сир уларыйалларыгар күһэйэр евангелия Иродын
майгытыгар маарынныыр. Хотугу Муустаах акыйаан кытылларыгар тиийэ хоту сы арыйыы са аланыытын историк биһиги
эрабыт бастакы сүүс сылын бүтүүтүн диэкинэн быһаарар, оттон
ол сал анан барыытын үгүс сүү1аүнэн сылларынан кээмэйдиир.
Сир уларыйарга күһэйбит иккис түгэнинэн Хотугу хуннар
ханстволара сууллуута буолар, ол түмүгэр хуннар биистэрэ истиэптэн Прибайкалье а то о аа ныыллар. Билигин аны инникилэр кэннилэриттэн олохтоох тонустар уонна монголлар т о
бохторо куоталлар, ол дьи э бастакы күрэнии кэнниттэн быһа
холуйдахха биэс үйэ буолан баран хатыланар. Түмүктүүр кэрдиис — IX үйэ, бу кэм э Монголия а уйгурдар ханстволара
сууллар. Ити түүрдүү сабыдыалламмыт маньчжуро-амурскай
то устар удьуордарын — ураа хайдары Ксенофонтов Бүлүү сахаларын төрүттэринэн аа ар,
74
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Приангарье дойдутугар кинилэр миэстэлэрин "саха" диэн норуот ылар, "маннык аатынан аан бастаан Саха уокуругун сахалара эрэ биллэллэрэ, саха тыгыннарын ыкса чугас норуоттара".
Чинчийээччи сахалары Монголия истиэптэригэр олохтуур, кинилэр кырыы уустара Приангарье ураа хайдарын кытта ыаллыы
олороллор. "Ити сахалар, ураа хайдар эйгэлэригэр сыыйа киирэннэр, кинилэр тылларын ылыммыттара биитэр, ба ар, төрүт
да бэйэлэрэ былыргы хуннар тобохторо эбиттэрэ буолуо" диэн
сабарлыыр кини. Күүһүрэн, модун кыа ыран эрэр монголлар
эпохаларыгар, ол эрээри Чингисхан тахсыан иннинэ, сахаларякуттар Приангарскай кыраайтан барбыттара. Итинтэн салгыы
историк сьшыктыырыттан көрдөххө (кырата буолла ына, кини
итини билинэр), "саха феодальнай монархията Монголия а уйгурдар ханстволара суулбутун кэннэ IX үйэ ортотугар үөскээбитэ". Саха тыгыннарын династиятын кини уйгурдар тиһэх ханнарын Энень-Тегин кэнниттэн садалыыр, китайдар источникгара
этэринэн кини "сура а суох сүппүт".
Саха тыгыннара, кинилэр иннилэринэ ураа хайдар, чугастыы истиэп сирдээх уонна ордук табыгастаах климатическай
усулуобуйалаах Со уруу Енисейгэ буолбакка, то о хоту диэки
түстүлэр? Г.В.Ксенофонтов быһаарарынан, Енисей истиэптэрин диэки тэйэри буряттар бүөлээн олороллоро. Күүһүрэн иһэр
монголлар ыгааһыннарынан Прибайкальс а олорор кэмнэринээ и сахалар, кинилэр ишшлэринэ көснүт бэйэлэрии удьуордарьш тилэх баггаһаи, хоту диэки тэйб т р э , "Өлүөиэ сүнньүн
түгэх өттүгэр билинтги Саха уокуру^н чорчитигэр сүөһү иитиитиыэн дьарыктанар хаһаайыстмбаны тутар кыахтаах сан*а конүл
сирдэр арыллыбьптарыгар... Прибайкалье сахаларын сирдьиттэрэ, бэйэлэрии историяларын биир ыксшшаах түг^нигэр, бэйэлэрии со урууяу бас бшшилурин коһерер санааны тутуһаннар, күргүомүнин Өлүеыпу) коһөргө судургугук быһаарыммыт
буолуохтаахтар". Саха-якуттар бастаан Өлүонэ үоһээ тардыытыгар көспүттэру, омтои Ньүуйэни нөпүолээн, Бүлүүп) тахсаинар, манна урут коһон кздбит таба!1ыт сахалары Өлоон сүнньүгэр
уонна Өлүөнэ алыи сүүрүгэр үтэйэшпр, Бүлүү уокуругун
бүтүннүү баһылаабьптара. Бүлүү уокуругун баһылаан :>ргэ бараннар, ынах сүоһү дьарыктаах сахалар, сүөһү иитиитигур толору табыгастаах Амма — Өлүшг.) хаитал сирин таба тайаммыттара,
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Үөһэ бэлиэтээн ааспыппыт курдук, сүнньүнэн эпоска уонна
фольклорга тирэ ирэр саха историгын уонна этнограбын ситэрэн-хоторон аттаран о орбут санаалара итинниктэр. Хатылааи
бэлиэтиибит: били
и историктар уонна этнографтар, документальнай матырыйаалларга оло ураннар, ити гипотезаны утараллар, кинилэр сахалары Бүлүү орто уонна үөһээ сүүрүгэр XVII
үйэ бастакы үстэн биирин са аланыытыгар эрэ, ол аата Өлүөнэ
сүнньүгэр нууччалар кэлбиттэрин эрэ кэннэ, Саха сирин киин
оройуоннарыттан тиийбиттэрэ диэн аа аллар. Ити балаһыанньа,
биллэнтурар, Г.В.Ксенофонтов о орбут конструкциятын олоччу
үрэйэр, ол иһигэр Ксенофонтовка ордук сыаналаах хотугу сахалар "ураа хавдар сор олоро" буолалларын уонна саха норуота
икки ара алаа ын туһунан бигэргэтиилэрин утарар. Ол эрээри
биһиги "саха проблематыгар" баар бары сыаналааһыннары, ол
иһигэр биливг и учуонайдарга хайыы-үйэ мөккүөрү үөскэппэт
предметтэргэ тиийэ, ураты мнениелэри билэр бырааптаахпыт.
НУУЧЧАЛАР ӨЛҮӨНЭ Э КЭЛИИЛЭРЭ
Мангазея воеводата Андрей Палицын ыраах сирдэринэн тэлэһийэн Москва а тиийбит уонна, быстахтык ыллахха, "улуу
Өлүөнэ өрүс туһунан" иһитиннэрии о орбут. Ол туһунан "Нуучча историческай библиотеката" хомуурунньукка бу курдук этиллэр: "былырыын 141 сыллаахха (1633 — М.Н.) Палицын Сибииртэн кэлэн баран, Москва а Казанскай дыбарыас прикаһыгар
улуу Өлүөнэ өрүс туһунан сэһэргээбит... Ол өрүстэр устун Чуонанан уонна Бүлүүнэн үгүс дьон олороллор: синягардар, нанагирдар; киис уонна саһыл, кырынаае уонна буобура, онтон да
араас кыыл уонна балык кинилэргэ дэлэй... Оттон улуу Өлүөнэ
өрүс икки өттүнэн, хоту акыйаан төрдүгэр тиийэ сахалар, тонустар, маядтар, нанагирдар, кояттар, карагиллар уонна да атын
үгүс көс уонна олохтоох дьон олороллор. Эмиэ ол улуу өрүскэ
.Өлүөнэ э Бүлүү төрдүттэн үөһээ Байкал улуу боротуохаларыгар
тиийэ элбэх улуу өрүстэр түһэллэр: Ичора, Чая, Чичуя, Поледуй, Олекна, Витим, Киренга, Таюра, Камета, Бранта; ити
өрүстэринэн барыларыиан якольскай уонна якуцкай уонна-брацкай тайшилар, аттаахтар уонна сатыылар олохтоох үгүс дьон
олороллор: то устар, налякигирдар, камчюгирдар, сучигардар
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уонна когирдар, мильжигирдэр, нанагирдар, шамагирдар, синегирдэр, долганнар, орда кулуттара уонна да атын үгүс дьон".
Элбэ и тү -та булкуйбут воеводаны сэмэлии барымыа ын,
— бэл бүгүн киэ нэлэмэн кыраайы уһугун булар кытаанах, от~
тон былыргыны этэ да барыллыбат. Онуоха эбии ити иһитиннэриилэри кини барытын бэйэтин казактарын кэпсээннэриттэн
ылбыт буолуохтаах, олоро, биллэн турар, география а уонна этнография а улахан сыһыаннара суохтара биллэр.
Өлүөнэ туһунан ма найгы сура ы Мангазея казакгара 1620
сыллаахха Аллараа Тунгуска тай атыгар бултуур тонустартан дьаһаах хомуйа сылдьан истибит буолуохтаахтар. Аллараа Тунгусканы кытта сэргэлэһэ Чона сүүрдэр; казактар дьаһаах ирдээннэр, бада а, Чуонанан аллараа ыраах, Бүлүү үөһээ баһыгар тиийэ
түспүттэр. Кинилэр манна, биллэн турар, улахан өрүс Өлүөнэ
туһунан истибит буолуохтаахтар. Ону а ыйах ахсааннаахтарыттан уонна чинчийиллибэтэх дойдуга айан кутталыттан казактар
Бүлүү төрдүгэр уонна Өлүөнэ э тахсаллара уон сыл харгыстаммыта. Ол курдук кинилэр Бүлүүгэ Чуона төрдүн алын өттүнэн
элбэх кутталлаах харгылар баалларын билбэт буолуох тустара суо а.
Онуоха эбии кинилэр хайыы-үйэ булбут сирдэрин ордук сиһилии билиэхтэригэр-көрүөхтэригэр эмиэ наада этэ, онон са а
сирдэри баһылааһын быстахтык атахтаммыта.
Чуона тулатыиан, оччолорго а аардас булчут тонустар эрэ
олохсуйан олороллоро, ол курдук Бүлүү үөһээ өттө змиэ тонустар сирдэрэ этэ. Дьоно манна сэдэ э, бэл 1917 сьшлаа ы бизрэпис быһыытынан, ол аата Мангазея дьоно кэлбиттэрин кэнниттэн үс үйэ ааспытын кэннэ, Чуона нэһилиэгэ баара эрэ 546
киһилээ э. Казактар а аардас тонустары керсөр буоланнар, биллэн турар, бэйэлэрин челобитнайдарыгар кинилэр эрэ тустарынан иһитиннэрэллэрэ. Отгон "улуу өрүскэ Өлүөнэ э" аата-ахса
биллибэт яколецтар (эбэнхилэр сахалары ити курдук ааттыыллара) олороллоруи туһунан сурах-садьык толорута. Тиһэ эр Мангазе^! дьоно, Г.В.Ксенофонтов уобарастаан эппитинии, "тонустар хааччахтарын кө ү көтөннөр", Бүлүүнэн Өлүөнэ э тахсыбыттара. Ол эрээри бу да сырыыларыгар кинилэр сахалары кыпа
көрсүбэтэхтэрэ. Ксенофонтов быһаарарынан ол, ма найгытынан, сырыылара кьшгаһыиан, иккиһинэн, Мангазея дьонун
кытта илин былдьаһааччылар көстүбүттэриттэн буолбута, ол
Енисей казактара этилур, кииилэр Өлүонэ сирин киинигэр бэ77
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йэлэрин дойдуларыттан ордук табыгастаах суолунан киирбиттэрэ (1632 сыл). Ол кэнниттэн Енисей уонна Мангазея казактарын икки ардыларыгар хааннаах хапсыһыылар тахсыбыттара,
ол түмүгэр бу дойдуну дьаһайар быраап Енисей дьонугар бэриллибитэ, оттон Мангазея дьоно Өлүөнэ э сырыыларын тохтоторго уонна Аллараа Тунгусканан дуоһуйарга күһэллибиттэрэ. Итини сэргэ маннык түгэни эмиэ өйдүөх тустаахпыт: сахалар ити да кэм кэнниттэн балачча хойукка диэри быһаччы Бүлүү
кытылларыгар олорботохторо, кинилэр ордук табыгастаах туора үрэхтэри, ырааһыйалары уонна күөллэр тулаларын ордороллоро. Онон Мангазея казактара, Бүлүү алын тардыытын көтүмэхтик билсиһэннэр, иһирдьэ өтөн киириминэлэр, сахалары кыайан көрсүбэтэхтэр, оттон Ксенофонтов, нуучча казактара билиммэттэрин үрдүнэн, кинилэр онно баалларын бигэргэтэр.
Казактар са а сирдэри үксүн биирдиилэрэ 30—40 киһилээх
дьо ус этэрээтинэн сылдьан баһылыыллара. 1628 сыллаахха Илим
төрдүттэн Өлүөнэ э 30 киһилээх этэрээт аттанар; икки сыл буолан баран, Мангазея киһитэ Мартын Васильев баһылыктаах,
эмиэ 30 киһилээх этэрээт Бүлүүнэн Өлүөнэ э тахсар; 1631 сыллаахха Енисейскэйтэн Ипат Галкин баһылыктаах 30 казак
Өлүөнэ э барар, онтон үс сыл буолан баран, 1634 сыллаахха,
Галкин 29 казагы Алдан төрдүгэр ыытар. Кинилэр бары, ону
тэ э Воин Шахов, Петр Бекетов эмиэ бэйэлэрин иһитиннэриилэригэр ("ыйытыьшарга эппиэттээһиннэригэр") са а кыраайга
сүнньүнэн тонустар олохсуйбуттарын, сахалары казактар Өлүөнэ
уонна Алдан алын сүүрүгүн уонна ха ас салаатын Амма икки
ардыларыгар кыбыллан сытар Амма-Өлүөнэ хаптал хайалаах
сиригэр, Саха уокуруга, Саха сирин киинэ диэн ааттанааччы
С
°5УРУУ сырыынньа сиргэ эрэ керсөллөрүн биллэрэллэр. Оттон
Б Л
Ү ҮҮГЭ 1636—1639 сылларга дьаһаах хомуйбут Воин Шахов Бүлүү
өрүһүттэн, Мургат уонна Боягир уустарыттан, ону кытта Тамтакулейтан... итиэннэ Бүлүү өрүс төрдүттэн то устартан уонна
аттаах да, сатыы да сахалартан {М.Н. бэлиэтээһинэ) киис түһээнин хомуйбутун иһитиннэрэр. Аттаах сахалары кини тагус ууһугар
киллэртиир. 1641 сыллаахха Головин уонна Глебов воеводалар
иннилэригэр отчуоттууругар Шахов "Бүлүү устун 7 сыл сырыттым, ол устата араас сирдэргэ араас туора дьону көрөттөөтүм,
Бүлүү өрүс төрдүттэн Бүлүү өрүһү өксөйө дьаһаахтаах уониа
дьаһаахтана илик сахалары уонна тонустары 5000 кэри ин
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көрдүм..." Итинтэн салгыыр: "...оттон судаарга дьаһаа ы а ыйах дьон биэрэр. Дьаһаа ы төлөөбөт сахалары уонна тонустары
түргэнник судаар ыраахтаады үрдүк илиитигэр туттарар туһуттан, Бүлүү өрүскэ балтараа сүүс сулууспа дьонун а алар буоллар, судаар туһугар дьаһаах хомуура улахан барыыһы киллэриэх
этэ, сылга 100 сорогы (40 киис тириитэ сорок буолар — тылб.)
уонна онтон элбэ и да хомуйуохха сөп, оттон билигин Бүлүү
өрүс төрдүгэр уонна Бүлүү устун үөһээ, итиэннэ Варка устун
туора урдустар сахалар уонна то устар промышленнай дьону
кырбыыллар". 7 аманат-тонуска кини со отох аманат-саханы
а алла (аманат — солуок барбыт киһи. Хайалаах тай аны кэрийэ сылдьар булчуттары көрсөр кыахтара суох буолан, казактар дьону солуок ылаллара, онон бэйэлэрин дьоннорун толуйан
ылаарылар булчуттар түүлээхтэрин а алан туттарарга күһэллэллэрэ). Сэттэ тонуска биир эрэ саха диэн тэ нэбилтэн үгүс чинчийээччилэр Бүлүүгэ саха уонна тонус нэһилиэнньэтин дьүөрэлэһиилэрэ быһа холуйдахха итинник буоллаца диэн түмүккэ
тиийэллэр, ол, биллэн турар, ал аһааһын, Ксенофонтов итини
атын төрүөтүнэн быһаарар: збэ килэр биир сиргэ тохтоон олорботторо, өлгөм бултаах сири көрдөөннөр мэлдьитин көһө сылдьаллара, онон дьаһаахтан хайа ба арар куотунар кыахтаахтара;
оттон сахалар, төттөрүтүн, түөлбэлээн олороллоро, онон оччотоо у нолуок полициятын илиитэ биир сиргэ олорор дьо нго
дөбөнгнүк тиийэрэ, ол иһин сахалартан солуок ылар наада суо а.
Нууччалар Саха сирин арыйар кэмнэригэр сахалар тар аан
олорор кыраныыссаларын туһунан бүгү
ү кү
э диэри
мөккүһэллэр. Мөюкүөр сүрүннээн дьи нээх сахалар төһө киэ
территорияны ылан олорбуттарай диэнтэн тахсар. Үгүс чинчийээччилэр сырыыга сылдьыбыт казактар "ыйытыыларга эппиэттээһиннэригэр" уонна воеводалар отчуоттуур суруктарыгар олоураннар, кыраныыссаны сүрүннээн сүөһү иитиитигэр басты
усулуобуйалаах, — сыһыылаах, ходуһалаах Амма-Өлүөнэ хаптал
хайалаах сиринэн хааччахтыыллар. Чинчийээччилэр ити бөлөхтөрө сахалар Саха сирин хоту өттүгэр, Бүлүүгэ, Өлүөхүмэ э
тиийбит чахчыларын бигэргэтэллэр, ол эрээри ону нууччалар
кэлиэхтэригэр диэритин улахана суо унан аа аллар; ити ааттанар территориялары киэ ник уонна тэтимиээхтик баһылааһын,
кинилэр миениелэринэи, Өлүөнэ сирин бүтүннүүтүн нууччалар колониялааһыннарын кэмигэр тахсыбыта дииллэр.
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Серошевскай иһитиннэрэринэн XIX үйэ тиһэх чиэппэригэр
200-тэн тахса тыһыынча саха баара. Дьокуускай уокуругар 131080
саха олороро, Бүлүүгэ — 66475, Верхоянскайга — 10685, Өлүөхүмэ э — 9662, Халыма а — 3293, Туруханскайга — 573 саха. Итиниэхэ кини "туруханскай сахаларын туһунан, долганнар, Дьэһиэй уонна Шорохан сахаларын, ону тэ э Приморье уобалаһыгар уонна Амурга олохсуйбут сахалар тустарынан чуолкай аныгылыы сведениелэри кыайан булбатым" диэн бэлиэтиир. Нэһилиэнньэ ордук хойуутук олоруута Өлүөнэ уонна Алдан тардыытын уонна Алдан ха ас салаатын Амма икки ардыларынаа ы
со урууну хаптал хайалаах сиргэ бэлиэтэммит. Манна 91 ты~
һыынча саханы аахпыттар. Саамай хойуу нэһилиэнньэлээх сирдэр Орто Өлүөнэ э сыстан сыталлар.
Амма-Өлүөнэ хаптал хайатын аннараа өттүгэр, хоту диэки,
киһитэ-сүөһүтэ суох сүүһүнэн километр кэтиттээх хайалаах сир
тэнийэн сытар. Ити сир 76 тыһыынчаттан ордук киһилээх Бүлүү
уонна Өлүөхүмэ уокуруктарын Саха сирин кииниттэн араарар.
Өлүөхүмэ нэһилиэнньэтин сүрүн маассата Өлүөнэ ха ас кытылынан Өлүөхүмэ куоратын тула түмүллүбүт, дьон олорор сирдэрэ биирдиилээн Өлүөхүмэ, Чара уонна Витим өрүстэрин сүнньүнэн көстөллөр. Витим э түһэр Мууйа төрдүгэр а ыйах бала ан
баарын Кропоткин табан көрбүт. Түөрт километр үрдүктзэх хайалар ыкпыт, кылаабынайа хотугу тымныыттан хаххалаабыт, намыһах толоонноругар сахалар ыспыт "ньэчимиэннэрэ балачча
үчүгэйдик үүммүт; о уруот астара олус хойутаан олордуллубуттар. Ол эрээри Мууйа а биһиги сылдьарбытыгар өссө олус кыра
этилэрэ, ол да буоллар, бу дойду климатын туһунан сахалар кэп~
сииллэринэн буолла ына, о уруот үүннэриитэ да ситиһиилээх
буолуо диэн эрэниэххэ сөбө". Миэстэтэ, чахчы, үтүөкэннээх сири
булбуттар — бэйэтин туһугар Санников Сирэ. Микроклиматтаах
толоо нго бэл арбузка маарынныыры, баара-суо а эр киһи сутуругун са аны, үүннэрбиттэр. Байкал-Амур тимир суолун үөрэтэр
уонна тутар кэмнэригэр Мууйа сыһыытын тыа хаһаайыстыбатын олохтоох бородууксуйатын о орон таһаарар сүрүн тыа-хаһаайыстыбаннай оазис курдук о орорго былаанныы сылдьыбыттара, ону Чита медицинскэй институтун чинчийиилэрэ кө үллэнэр нуорматтан сорох микроэлеменнэр (алтан, молибдеы уонна
да атыттар) биллэр туорааһыннаахтарын билбитэ. Олохсуйа кэлбит бастакы дьон ити сиһилиитин, биллэи турар, билбэтэхтарэ.
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Серошевскай бэлиэтииринэн, Бүлүүгэ саамай хойуу нэһилиэнньэлээ инэн буолаллара: Сунтаар — эр киһитин, дьахтарын холбуу ыллахха 24564 киһилээх, Марха — 20360, Үөһээ Бүлүү
— 12612, Орто Бүлүү — 7939 киһилээх. "Бүлүү сахалара, ыалдьыт курдук, атыыһыт уонна промышленник быһыытынан,
Өлөө ө уонна Анаабырга киирэ сылдьаллара, ол кэннэ ити
икки өрүскэ, Өлөөн, Болколаах уонна атыттар төрдүлэригэр,
нуучча а аардаах бөһүөлэктэртэн ураты, түстээн олорор саха
нэһилиэнньэтэ суох. кинилэр сис хайаны туораабыт кэннз хаптал хайалаах сир хоту өттүн ар аа э ээригэр мэлдьитин олорор
сирдэрэ Хаатанга, Богадин, Дудынте устун, Норильскай күөллэригэр уонна кэлин Енисейгэ эрэ көстүтэлииллэр. Кинилэр олох
адыйах ахсааннаахтар уонна онноо у нуучча нэһилиэнньэтин
кытта булкуспут буоланнар, олохторун майгытынан уонна
үөрүйэхтэринэн кинилэртэн соччо туспалара суох; кинилэр балыктыыллар уонна адыйах сүөһүнү туталлар.
Хаатанга, Анаабыр өрүһүнэн, Норильскай уонна Дьэһиэй
күөллэрин икки ардыларынаа ы иччитэх сирдэринэн көһө сылдьар долганнар таба иитиитинэн уонна ойуур түүлээ ин бултааһынынан дьарыктаналлар".
Өлүөнэ аллараа сүүрүгэр табыгастаах уонна балыктаах сирдэри Эдьигээн улууһун олохтоохторо ылан олороллоро (2045 киһи);
Верхоянскай улууһун со^уруу өттүгэр, сүрүннээн Дьааны өрүс
устун, 5550 киһи баара. Аан дойдуга ханна барытыгар курдук,
онно кыах эрэ баар буоллар, дьоннор өрүскэ чугаһыы сатыьшлар; сахалар да ол үгэстэн туора турбаттар.
Сахалар тарран олорууларын ырытыы Ремезев 1701 сыллаады
картатыгар уонна нэһилиэнньэ 1750 сыллаа ы биэрэпиһигэр олоурар (Георги иһитиииэриитэ). "Сахалар" диэн бзлиэтээн суруйуулар Ремезовка Амма уонна Өлүөнэ икки ардыларынаа ы
сирдэргэ көстүтэлииллэр; Сиинэ өрүс төрдүгэр ("араас волостар то устара уонна сахалара олороллор"); "араас волостартан
кэлбит Эдьигээн сахалара" олорор сирдэрэ диэн Алдан те)рдүн
у а кытыла бэлиэтэммит. "Верхоянскай сахаларын" олорор
сирдэрэ диэи "Омолой өрүһүн" устун ыйыллыбыт, ол кэннэ
карта а "туора дойдулаахтар ырааһыйаларынан Верхоянскай
тонустара уонна сахалара" ДИУН бэли^ Дуол^алаах хоту отгтүнан
турар; "Лмолосв орүһ^, бу сүшшүнэн Лмолой кинэ^с дэп:тш
улууһун дьониорунаан олорор" диэн (тш.) Амолой у^га кыты6 Зокю Ш 201
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лынан кини Өлүөнэ э түһэр сиринэн о оһуллубут. Өлүөнэттэн
ар аа диэки Ремезов саха дьонун түөлбэлэрин "Молодой үөһээ
өтгүгэр уонна Өлөөн төрдүгэр итиэннэ хоту муора диэки" ыйаттаабыт. Сахалар тар аан олорууларын туһунан Өлүөнэ сиригэр
нууччалар кэлбиттэрэ үйэ а аара ааспытын кэннэ итинник кэмчи
чахчылары булар кыахтаахпыт.
Өссө үйэ а аара ааһар, онтон Георги, 1750 сыллаа ы биэрэпискэ оло уран, улуустары уонна волостары аа аттыыр уонна
олорго нолуок төлүүр сахалар ахсааннарын ыйар. Серошевскай
саарбахтыыр уонна дьиктиргиир: "Кини көрдөрөрүнэн сахалар
ханна барытыгар бааллар: со уруу да, хоту да уһук сирдэргэ,
Бүлүүгэ уонна Өлүөхүмэ э. Онон буолла ына, чахчы киһи дьиктиргиир хамсааһына тахсыбыт, ханнык эрэ 50—60 сыл икки ардыгар баһаам элбэх дъон киэц нэлэмэн сиргэ тар^аабыттар (М.Н. —
бэлиэтээһинэ). Сэрэйдэххэ, биитэр урукку сведениелэри өрүүтүн
уонна дьоһуннаан токуруппуттар, оннук саныа ы аны Енисей
уонна Мангазея казактарын икки ардыларыгар тахса турбут ол
кэмнээ и донуостаһыы, иирсээн, охсуһуу кэмигэр ол табыллыа
суо ун курдук (кинилэр икки өттүттэн түүлээ инэн баай кыраайы
салайар быраап иһин күрэстэһэллэрэ — М.Н.), биитэр кэли
и
көрдөрүу ордук олохтоох буолуода, нууччалар аа наан кэлиэхтэригэр диэри сахалары Амма-Өлүөнэ хаптал хайатын кыара ас
ыырыгар хааччахтыыр о оһуу биричиинэлэр бааллара буолуо а".
Нууччалар кэлиэхтэрин иннигэр сахалар тар ааһыннарын тоустар у арыталлара диэн мнениени сорох чинчийээччилэр тутуһаллар; саха-то ус сыһыаннаһыыларын, сахалар уонна тоустар булкуһуохтарыгар уонна хотугу "табалаах" сахалар
үөскүөхтэригэр диэритин, кинилэр олус ты ааһыннаах курдук
көрдөрөллөр. Ол туһунан хайаларын да үгүс ахсааннаах үһүйээннэрэ кэпсииллэр. Сэриитимсэх уонна уол амдьы тонустар сахаларга кэм эйэ дэмнээхтэрэ: бастакы утаа сахалар бултуур сиргэ наадыйбаттара, кинилэр со уруу үйэлэрин тухары дьарыктарынан — сүөһү иитиитинэн дьарыктаналлара. Булчут тонустар
сыһыьшары, ходуһалары, "уолан баранар уулаах" күөллэр тулаларын улахан дьаалы курдук көрбөтөх буолуохтаахтар. Ол эрээри сотору сахалар — элбэх ахсааннаах уонна улахан тэриллиилээх, ордук үрдүк культуралаах норуот ~ бэйэлэрин сабыдыалларын кэ этэн барбыттара, мэччирз нэрин дэлэтэр сыалтан
өртөөһүиү ыыппыттара, онон кыылы-сүөлү аймаабыттара, бу
82
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сири бэйэбит сирбит дии үөрзммит то устар ону, биллэн турар, сөбүлээбэтэхтэрэ. Илин Сибииргэ эрдэ сылдьыбыт айанньыттар бэйэлэрин бэлиэтээһиннэригэр то устар нууччаларга
өстүйэллэрин хайаатар да ыйаллара, онон кинилэри сахаларга
сыһыаннаан атыннык быһыыламмыттара диэн бигэргэтэргэ
төрүөт суох. Ленскэй то устарын үһүйэзннэригэр олощэан,
Миллер кэпсиир: "...сахалар ол сиргэ кэлбиттэригэр, кинилэр
(тонустар) ол туора ыалдьыттары мэнээктэтимээри туох баар
күүстэринэн утарыласпыттар, ол эрээри кинилэргэ кыайтарбыттар, быһаарыылаах охсуһуу Патом өрүс төрдүттэн чугас,
Хаастаах хайата диэн ааттанар түөлбэ э буолбут, билигин да
Витим, Патом, Өлүөхүмэ өрүстэригэр тонустар итиннээди сирдэргэ сахалары бэйэлэрин бултуур сирдэригэр буллахтарына,
кинилэр икки ардыларыгар дуолан охсуһуулар тахсааччылар".
Бука, эбэ килэр уонна сахалар майгылара тус-туһунаннара
күөттүүр оруолу оонньуур буолуохтаах. Серошевскай бэлиэтээн
турар: то устар уол амдьылар, онон сахалар көннөрү тылларынан
үөхсэр эрэ түгэннэригэр, кинилэр быһахтарын үрдүгэр түһэллэр.
Көннөрү олохторугар көнө майгылаахтар, кырдьыксыттар, өстөө ү кытта киирсиигэ уодаһыннаахтар, хабырдар, чугуйбаттар".
Серошевскай саха кзпсээбитин тиэрдэр: тонус хааман иһэн, хайыһардаах иһэн, о очо о сыддьан, табаны миинэн иһэн, сытан,
туран эрэн, ойон иһэн... ытыалыыр уонна сыалын табар кыахтаах; биирдэ да тохтоон тыын ылбакка үрдүк хайа а сүүрэн тахсар кыахтаах, хас да хонук аһаабат да, уу испэт да, утуйбат да
кыахтаах... Ол да буоллар, диир Серошевскайга кэпсээччи саха,
"биһиги то устары акаарыларынан вдайбьшпыт... Чуол аннаах
мас дьиэлэри тутарбыт уонна онно олорон тэһиргэтэлиирбит".
Серошевскай этэринэн, бастакы утаа нууччаларга эрчимнээх
уонна уһун утарсыыны уол амдъы то устар о орбуттар, сахалар буолла ына кэлии, "сэриилээн ылааччылар кинилзргэ олус
хабырдык уонна ата астабыллаахтык сыһыаннаһалларыгтан өрө
турбуттар". Ол эрээри нууччалар тот-густары кытта охсуһууларыгар сахалар, үгэс курдук, бастакылар оттүлэригэр охтубуттар.
1883 сыллаахха Халыма а, Серошевскай бэйэтэ билинэринэн,
кинини улахаинык соһуппут кэпсэтиини эт кулгаа ынан истибит. Бэйэтин моиографиятын хос быһаарыыларыттан биирдэстэригэр кэпсэтиини киии бэйэтинэн бу курдук тиэрдэр: "Сахаларга кылгас кэмн'э дьукаах олорбут тонус ханнык эрэ дьикти
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түстээһин туһунан кэпсээбит, ону лөчүөк... эргэ кинигэттэн аа ан
билбит курдук: "То устар нууччалары утары эмиэ өрө турар
күннэрэ үүнүө, оччо о сахалар кинилэргэ холбоһуохтара, ол
кэннэ кинилэр бары бырааттыы курдук өлүөхтэрэ". О онньор
өрө көтө§үллэн кэпсээбит, ону сахалар элэктээн хардарбыттар,
онтон кинилэртэн биирдэстэрэ кэпсээччини толоостук быһа
түһэн тохтоппут: "Ону-маны лахсыйыма, эһиэхэ биһиги ханан
быраат буолабыт!.. Биһиги нууччалары хаһан да эһиэхэ атастаһыахпыт суо а!"
Быһыыта, нууччалар кэлиэхтэригэр диэри сахалар уонна тонустар сыһыаннаһыылара, бастатан туран, экономическай биричиинэлэртэн сытыырхайбыт (саха нэһилиэнньэтин үүнүүтэ,
са а сирдэргэ наадыйыылар). Оттон сахалар хоту сы арыйыылара эбэшвдлэр уонна эбээннэр утарсыыларыттан атахтанара.
Аны нууччалар кэлиилэрэ, тонустар са а кэлээччилэри сөбүлээбэтэхтэрэ уруккуттан билэ үөрэммит сахаларын кытта төһөтүн
да иһин эйэлэһэргэ күһэйбитэ. Оттон сахалар нууччаларынан
сирэйдээн соһуччу уонна дьоһуннаах өйөбүлү ылбыттара уонна
онон туһаммыттара. Сахалар хотугу оройуоннарга көһүүлэрэ
күүһүрэн барбыта.
Үһүйзэннэринэн тойонноотоххо, сахалар, эбэ килэр уонна
кэлии үрү дьоннор икки ардыларыгар сэбилэниилээх хапсыһыылар а ыйа а суохтук тахсыталыыллара. Сүрүннээн, бултуур
уонна балыктыыр сирдэри былдьаһан. Олохтоох дьон, аан бастаан үрдүк унуохтаах, бытыктаах дьон кинилэр өйдөрө да тиийбэт
уотунан өлөрөр сэптээхтэрин көрөннөр төһөлөөх соһуйбуттарын
киһи өйдүүр. То устар нууччалары "нууччалар" диэн ааттаабыттар, ол "абааһы, илиэһэй" диэн өйдөбүлгэ чугасаһар. Сахаларга
кинилэр абааһы бииһин уустара биитэр улуу дьаалылар ~ аллараа дойду уонна аллараа халлаан олохтоохторо буолан көстүөхтэрин сөп.
Ол эрээри бастакы казакгар уонна кинилэр атамааннара, туспа
дойдулаах уонунан норуоттары бас бэриннэрбит уоина Енисей
курдук сирдэр биис уустарын кытта бодоруһар уопуту муныьуммут буоланнар, ону сэргэ бэйэлэрэ а ыйах ахсааннаахтарыттан,
айдааны тардарга быһаччы төрүөтү үөскэппэккэ кыһаллаллара;
сыаналаах түүлээ и солуута суохха атастаһарга этэллэрэ, олоро
олохтоох дьо
о көрбөтөх маллара уонна предметтэрэ буолаллара. Онуоха эбии казактар сотору буолаат, сахалар уонна тоиус84
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тар икки ардыларыгар өстөһүү баарын бэлиэтин көрбүттэрэ уонна ону бэйэлэрин интэриэстэригэр "араартаа уонна дьаһайтаа"
диэн биллэр принцибинэн туһаммыттара. Атын өттүттэн ыллахха, бастакы суолу тобулааччылар, биллэн турар, солуута суох
баарыһыналар буолбатахтара, түүлээх симиллибит ампаарын
көрдөхтөрүнэ, ааттаһа-көрдөһө барбаттара чахчы. Дьи инэн ыллахха, аналлаах правительственнай инструкциялар нуучча сулууспа а сылдьар дьонун бэйэлэрин хабыр уонна баттыгастаах сыһыаннарынан туора урдустары кыынньаабаттарыгар ы ыралларын бэлиэтиир наадалаах. Ол эрээри ыраахтаа ы ыраа а, оттон "маллаах-саллаах" ампаар субу турара... Онуоха эбии аан
дойдуга тахсыбыт хабыр холобур дэлэйэ. Өлүөнэ сиригэр нуучча дьоно кэлбиттэрэ үйэ буолбутун кэннэ Англия, Франция,
Испания дойдуларын сайдыылаах европеецтара Америка а индеецтэри кыыл курдук сойуолууллара, кинилэри резервацияларга үүрэн киллэртииллэрэ, негрдэри тутан ыланнар, трюм а
симэттээн, бэйэлэрин плантацияларыгар тиэйэллэрэ.
Үһүйээннэргэ олохтоох дьоннор нууччалары кытта көрсүһүүлэрэ ойууланар. Олортон сорохторун а алабыт. Саха бэйэтин
удьуордарын туһунан кэпсиир, Саха сирин со уруу өттүттэн
кинилэр то о Верхоянскайга көспүт биричиинэлэрин быһаарар

(Серошевскай, "Сахалар", кылгатан а^апылпар): "Нууччалар Ты-

гын сэриитин үлтүрүппүттэригэр, дьон соро о хоту диэки,
Өлүөнэни та нары күрээбиттэрэ. Нууччалар... кинилэри ситэн
ылбыттара, ...ампаар туппуттара, билиэн ылбыттарын онно хаайталаабыттара. Онтон нууччалар хоту бараллара кэлбитигэр, ол
дьонноох ампаары уоттаабыттара. Сахалары сойуолаан тутан,
кинияэртэн түһээн ылаллара. Билигин Маншс диэн ааттанар
сиргэ ол кэм э Альчардыыр диэн боотур олорбут, Нууччалар
боотуру дьиэтитгэн чугас көрсүбүггэр, бука сэрэйдэххэ, кинилэр мөккүспүттэр, онон кинини тута сонно ыйаан кэбиспиттэр". Өлүөн иннинэ боотур тыл этитэллэригэр көрдөспүт: "Мин
түөрт ампаардааэтын: биигрдэрэ хара саһшынан толору, атына
— кыһыл саһылынан, үсүһэ — тии тйриитинэн толору, төрдүһэ
— куобах тириитинэн. Ону барытын эһиэхэ биэрэбим. Эмээхсиммэр ТИЙЙЭ ЙГИТ, бу тылларбын тиэрди , ону эттэххитинэ
кинй эһишни билиэр "Содуруу диэки баран, улахан маска тиий,
онно ол мастан ияин диэки мин дьылрм (сорум), үс тон4 харыйата^турар. Олортон өлөн эрэбин... Олору эи кэрдитэлээ... Ол
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кэннэ үс куорсуннаах оно осторбун ыла
ын, Дьаа ы сыгынньах хайаларын диэки ыыталаа..." Дьэ, нууччалар, этэр тылым
бүттэ, өлөрүөххүтүн син..." Альчардыыры ыйаабыттар, кини
сототун быһан ыланнар Тыгын хара ын кытта бииргэ ыраахтаадыга ыыппыттар. Бэйэлэрэ эмээхси
э тиийэннэр, эппитгэр:
"Биһиги эн эргин ойуурга өлөөрү сытарын буллубут, кини алтан у уо ун харайдыбыт, кини көмүс унуо ун ытыктааммыт
ара астаатыбыт; ол туһугар кини биһиэхэ баайдаах түөрт ампаарын анаата; эйиэхэ илдьиттээбитэ... (ол кэннэ боотур өлүөн
иннинээ и тылларын тиэрдибиттэр). Ойо о сэрэйдэр да, саарбатах. Түүлээхтээх ампаардарын көрдөртөөбүт. Ону кинилэр
барытын мунньаннар, түрбэлии баайталаабыттар, оттон бэйэлэрэ ол түрбэлэр быыстарыгар утуйардыы сыппыттар. Түүн
Альчардыыр ойо$о сүгэлээх кэлэн... утуйа сытааччылары барыларын өлөртөөбүт, арай үс киһи уһуктан куоппут. Ол кэнниттэн үс уолаттарын, Альчардыыр үс куорсуннаах оног,осторун ылан
(бука кубулдьутан этии буолуо а: үс куорсуннаах оно ос — өлбүт
боотур үс уола — М.Н.), Дьаа ы хайаларыгар барбыт. Кинилэртэн Верхоянскай сахалара үөскээбиттэр".
Киһи олус кырдьыктаныан курдук. Ол курдук бу дойщуга нууччалар а албыт уоспаларын утары... Ү кээбил боотур охсуспутун туһунан үһүйээн чахчы буолбут түбэлтэттэн төрүөттээх курдук. Уоспа, чахчы, олохтоох нэһилиэнньэни, чуолаан былыргы
төрүт-уус олохтоохтору, улаханнык сотон барбыта, со уруу сахалар күргүөмнээн көһүүлэрэ, чуолаан Бүлүүгэ, дьа -дьаһах тур~
бутун кэнниттэн ити сирдэр иччитэхсийбиттэриттэн диэн быһаараллар сорохтор. Үһүйээннэргэ ол дьангььдьаһавы кырдьа§ас, арба^ар баттахтаах, дьонтон чиэски олорор ма ан дьахтар
курдук дьүһүннээн-бодолоон кэпсииллэр (бука, казактар, Европа ыарыытын билэр буоланнар, ыарыһа ы туспа араарбыт
буолуохтаахтар да, ылыллыбыт дьаһал ыарыы күөдьүйүүтүн
кыайан тохтоппотох буолуохтаах).
Ол курдук, кэпсиир киһибит "Өлөөн өрүһүн үөһээ тардыытыгар олорбут. Онтон кини хайыһарыиан Өлүөнэ э ээринээ и
Сииктээх түөлбэтигэр үгүстүк тиэстэр эбит. Кини хайыһарынан сымсатык сүүрэрэ, бэл табанан кинини кыайан сиппэттэр
эбнт. Биирдэ кини Сииктээххэ уоспа кэлбит диэн истибит. Кини
иһигэр санаабыт: "Ол уоспалара диэн туох буошга ай? Өрүскэ
(Өлүөнэвэ) киирэн, ону көрүөх баар эбит". Ол курдук кини о ос86
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тон хайыһарынан суолга туруммут. Суолга аара биир сиргэ хонордуу тохтообут, кутаа оттон, сүөгүлээн о остубут. Былыр тиит
мас лабаатын хомуйаннар, ону тэллэх о остон сыталлара, үрдүлэринэн эмиэ лабаанан бүрүнэллэрэ. Дьэ ону сүөгүлээн диэн ааттыыллара. Үшсээбил төбөтүн аттынан батыйатын (болот курдук эрээри, биир өттө эрэ биилээх — М.Н.) батары анньан баран
сыппыт. Уота сө үрүйэн, барбах кытарар эрэ буолбут. Түүн кини
ну арыйан иһэн көрбүтэ, арай уот иннигэр нуучча дьахтара турар үһү, Икки илиитин быластаабытынан, арай киниэхэ саба
түһэн эрэр үһү. Ону хара ын симириктээн көрө сыппыт Ү кэзбил сонно батыйатын хаба тардан ылбыт, ойон туран, кзрдэн
барбыт. Арай са а иһиллибит: "Эй, Ү кээбил, тохтоо!" Ону
кини истэ барбакка кэрдэ турбут. Дьахтар үс төгүл кыламмыт.
Ү кээбил дьэ тохтообут. "Көр бу, ылгыммын тута быһа о усту !" — инньэ диэт, дьахтар киниэхэ хаан буолбут тарба ын
көрдөрбүт, Онуоха Ү кээбил киниттэн ыйыппыт: "Хантан иһэр
ким диэн дьахтаргыный?" "Миигин Уоспа диэн ааттыыллар.
Мин эн Өлөө ө олорору туһунан истибитим уонна эйигинниин биир-бииргэ күөн көрсөөрү баран испитим. Айаннаан
иһэммин эн уоккун көрөммүн кэллим. Бэйэбин кыайтарбытынан билинэбин, эн мин ааппын алдьатты . Билигин биһиги
эйэлэһиэхпитин уонна быысаһар саппытын тардыахлытын сөп".
Уоспа Ү кээбил бэйэтин норуотунаан олорор сирдэригэр
сылдьыа суох уонна кинилэргз туох да алдьархайы а алыа суох
буолан эрэннэрбит, Кини эппит: "Бу сиртэн төттөрү барабын,
Өлөөшгө барбаппын". Дьэ ол иһин уоспа, теһө да кзлин биллэн ааһарын иһин, биһигини таарыйбат буолбута". (Ш.ПЖадрин, саха; суруйда Ксенофонтов 1924 сыллаахха.)

Нууччалар кэлиилэрин туһунан элбэх үһүйээн эбэ килэргз
ордубут, кинилэр, үөһэ бэлиэтэммитин курдук, кэлиилэри бастакынан көрсүбүттэрэ уонна түүлээ и бултааччылар быһыыларынан, казактар кинилэринэн ким-хайа иннинэ интэриэһиргээбиттэрэ. Олортон сорохторо бу бааллар...
Кэпсиир Николай Каплин (Ксенофонтов кинини монгол
төрүттээх тоиус диэн ааттыыр; сурук 1925 сыллаахха о оһуллубут): "Нууччалар кэлэннэр тонустары кыайан барбыттарыгар,
Нургаабыл биир ойо$унаан уонна икки табаарыһынаан, сиртэн
сиргэ көһө сылдьан, Йормо диэн сиргэ баар нууччаларга барбыт. Кини ону арыаллаан иһэр тонустара кэпсииллэриттэн ис»
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тибит. Кинилэр... нууччалар тустарынан куртуйах түөһүгэр (биитэр түөһүн унуорр?) маарынныыр муруннаах дьоннор кэллилэр, оттон баттахтара мастар төбөлөрүгэр тыал уйаламмытыныы арба ардар диэн кэпсээбиттэр. Ону тэ э кинилэр о унан,
көмөрүнэн суруйан эрэр курдук, уруһууйдууллар. Айаннаан истэхтэринэ кинилэргэ (Нургаабылга уонна кини табаарыстарыгар) буулдьа сааны сүгэн иһэр то ус көрсө түепүт. Нургаабылы
билэн, то ус олоро түһээт, кинини кы аабытынан барбыт.
Нургаабыл хаһыытаабыт: "Бу туох буолбут киһигиний, то о
миигин ытаары гына ыный?" Онуоха биирдэрэ хардарар: "Хата
биһигиттэн хайабыт урут ытыахтаа ын эт?" Нургаабыл кини
тимир турба курдугун дьиктиргээбиттии одуулаһар уонна ыйытар: "Бу туох тэрилгиний?" "Бу мин саам дии". "Чэ эрэ, ыл
көрдөр хайдах ытарын?" То ус маһы ытар. "То о ити үлүгэр
хаһытыыгыный?! — ыйытар Нургаабыл (кини саа тыаһаабытын, өстөө ө үөгүлээтэ дии санаабыт быһыылаах). Уһугар тиийэн
Нургаабыл кинини ытарыгар көрдөспүт. Тонус ыппыт, онуоха
Нургаабыл туора ойон биэрбит. Онтон бэйэтин табаарыһын
ытарыгар көрдөспүт. Биирдэрэ ытан, то уһу сонно өлөрбүт.
Көмөрүнэн уруһууйдуур дьон эмиэ үкчү итинник саалаахтар
диэн кэпсээбит то ус (саалаах). Нургаабыл Йормо о барбыт.
Нууччалар утары тахсаннар, кинини ытыалаан барбыттар. Нургаабыл аһаран биэрэ сылдьыбыт. Онтон нууччалар кинини бэйэлэригэр ынырбыттар. Туустаан буһарыллыбыт астарынан
күндүлээбиттэр. Оччотооду то устар тууһу билбэттэрэ. Онон
нууччалар астара аһара минньигэс курдута. Нууччалар киниттэн бэринэригэр, олус киэбирбэтигэр этэ сатаабыттар. Нургаабыл онуоха онно баар нууччалары кыргыталаан баран, ыраах
күрээбитэ. Онно кини Соболто диэн ааттаах аатырбыт то уһу
булбута. Нургаабыл кырдьыбытын кэннэ, кинилэр иккиэн бииргэ
нууччалары кытта сэриилэһэн барбыттара, ол эрээри Нургаабыл туттуута-хаптыыта мөлтөөн, кинини нууччалар өлөрбүттэр.
Кэпсээнньит Нургаабылы то устар бары билэллэрэ диэн быһаарар; кини монгол хааннаа а. Николай Хоойного диэн то уһу
ааттыыр,"кини то устар сахалары кытта сэриилэспиттэрин туһунан кэпсээннэри билэр."
88-с саастаах Николай Данилов диэн то ус кэпсээиэ өссө
ордук чахчылаах курдук (Гавриил Васильевич Ксенофонтов 1924
сыллаахха суруйбут): "Икки одонньор... элбэх дьон мустарын
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сөбүлээбэт буоланнар, туспа олороллоро. Биирдэ (о онньоттортон биирдэстэригэр) ханнык эрэ туһунан уустан икки киһи хайыһарынан кэлбиттэр уонна бу курдук кэпсээбиттэр: "Ааспыт сыллаахха хаинык эрэ киһи харахтаабатах дьоно, барыта 19 киһи,
Енисей өрүһү туорааннар, кытыл эмпэ сыырын үрдүгэр олохсуйбуттар. Тас көрү нэрэ дьикти үһү: улахан муруннаахтар, баттахтара куудара, дьиэни ампаардыы (охсуу) моһуоннаан туталлар, кумаа ылаахтар, онно туох эрэ ойуутун түһэрэн суруйаллар.
Иһиттэрэ таастан о оһуллубут, та астара лаа ынан сотуллубут
курдук (бу түбэлтэдэ ытыктабыллаах Гавриил Васильевич "лаахтаммыт" диэни солбуйар ордук табыгастаах тылы кыайан булбатах; то устар удьуордара лаа ы билбиттэрэ саарбах — М.Н.),
кинилэр тылларын биһиги өйдөөбөппүт. Ыраахтаа ы туһунан
уонна та ара туһунан кинилэр кэпсииллэр. Кинилэр эйиэхэ
бара ын кинилэри кытта көрсүһэргэр этэрбитигэр көрдөспүттэрэ".
Ити кэпсээни истэн, о онньоттор олус куттаммыттар. Икки
боотурдара-начаалынньыктара (кинилэр уолаттара) ити кэм э
дьиэ э суох эбиттэр. Онтон кэлэннэр, ким да билбэт кэлии дьоннорун туһунан кэпсээни истээт, сонно тута барардыы хомуммуттар, тыл бырахсыбыттар: "итинник дьыаланы истэн баран, хайдах дьиэбитигэр тэһийэн олоруохпутуй". Айаннаан тиийбиттэр. Кинилэри дьиэлэригэр киллэрэн, бочуоттаах сиргэ бэйэлэрин кытта сэргэ олорбуттар. Тылбаасчыт көмөтүнэн кэпсэтэн
барбыттар... Боотурдары минньигэс (быһата күвдү) аһынан уонна таба ынан күндүлээбиттэр. Ону кинилэр олус сөбүлээбиттэр. Кэлии начаалынньыктара, ыепырааиньык, боотурдарга бэйэтин итэ элин, сиэрин-майгытын туһунан кэпсээбит, ол кэннэ
ыйыппыт: "Оттои эһиги абыычайгыт хайда ый"? Онуоха эгшиэттээн, боотурдар кэпсээбитаэр: "Бу хайыы-үйэ үс сыл буолла,
биһиги норуоту батаһынан (енчөх өттүнэн) таһыйан тураммыт,
былыргы суута-сокуоиа суох бэйэ-бэйэни өлөрсөр үгэһи хаалларары ситистибит. Ону таһынан,..,хоргуйууну тохтоттубут (бултаабыт кыыл табаларбытын у уохтары, и иирдэри хатаран,
оннук ньыманан аһыыр ас хаһааһыи мунньунарга бирикээстииллэрэ)".
Боотурдар биирдэрин ыспырааиньык кинээһинэн анаабыт,
атыныи киниэхэ ыстаарыһанан о орбут, бэйэлэрин истэриттэн түөрт хаппараалы (дэһээтинньиги) талалларыгар»-ол кэмнэ
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саас, Хаар уулуутун са аланыыта, норуоту бүтүннүүтүн кытта
эмпэ сыыр үрдүгэр кэлэллэригэр бирикээстээбит. Кэпсээн итинэн түмүктэнэр. "Болдьоммут кэм э тонустар көһөн кэлбиттэр. Сүүрбэ ураһа дьоно сүрэхтэниини барбыттар, 296 киһиэхэ
түһээн түһэрбиттэр".
Өлүөнэ сирин норуоттара кэлии дьон туох интэриэстээхтэрин
быһааралларыгар өр кэм наада буолбата а. Түүлээх булда а ыйыырын кэрэйиминэ, ыраахтаа ы хааһынатын дохуотун улаатыннарар сыалтан Улахан Россия сылын ахсын улам элбээтиннэрэн манна бэйэтин бэрэстэбиитэллэрин ыыталыыра. Кэлээччилэр күүстэрэ уонна эрэмньилэрэ үүнэн иһэрэ, олохтоох нэһилиэнньэ онно хардаран утарсара, ол эрээри, ханнык эрэ дьоһуннаах, ону ааһан тэрээһиннээх харда о оһулларын туһунан
этэ да барыллыбат. Кырдьык, обургу, элбэх киһи сүтүктээх хапсыһыылар буолуталыыллара, ол эрээри, уопсайынан, үчүгэй тэриллиилээх уонна үчүгэй сэбилэниилээх, үгүс үйэлэргэ байыаннай дьайыылары ыытарга уоппутурбут нуучча этэрээттэрэ эйэ
нэмнээх, сүүһүнэн сылларга сэрии диэни билбэтэх норуоту соччо
эрэйэ суох бас бэриннэрбиттэрэ.
Онтон кэлэр сылларга сахаларга улахан алдьархайы "хаайыылаахтар" диэн ааттанааччылар а албыттара — хаатырга үлэтин
кэнниттэн Саха сиригэр күүс өттүнэн тар атыллан олохсутуллар
холуобунай буруйдаахтар. Россия обществота бэйэтэ дьон ньэгэйдэриттэн ыраастанан, Сибиир олохтоох нэһилиэнньэтин
аһара хабыр майгылаах, кэрээнэ суох, күүстэринэн өттөйөн сылдьар дьону кытта олорорго күһэйэрэ. Өлөрүү, халааһын, күүһүлээһин са аламмыта. Ити холуобунай дьон быһыыта-майгыта
эйэ нэмнээх дьон, урут хаһан да итинник буруйу-айыыны билбэтэх, утары тугунан да хардарар дьо ура суох дьо
о со номмута. Бастаан хаатыр аттан кэлбит дьону алы гына сатаабыттара: сүөһү биэрэллэрэ, үлэлиэхтэрэ, дьиэ-уот тэриниэхтэрэ диэннэр ойох булан биэрэллэрэ, Ол көмөлөспөтө ө. Сахалар ортолоругар ыксааһын тахсыбыта; сыылынайдары аһатарга анаан былаастар бастаан утаа соигнообут үгүс ыаллара, дьиэлэрии-уоттарын, өлбүгэ сирдэрин бырарннар, атын сирдэргэ күрэнэллэрэ,
Онтон киин былаас дьиксиммэт буолуон сатаммата. 1835 сыллаахха Николай I Сибииргэ көскө ыытыыны трхтотор кыа§ы
көрөллөрүгэр бирикээстээбитэ, онтои биэс сыл буолан баран,
сокуон бырайыагын бэлэмнээбиттэрэ, онуоха министрдэр Даш90
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ков уонна Блудов туһааннаах көннөрүүлэри киллэрбиттэрэ. Ол
эрээри сокуон бырайыагын кытта Государственнай Сэбиэт
сөбүлэспэтэ э. 1879 сыллаахха эрэ Госсовет сыылканы буруйдааһын быһыытынан көтүрэр уураа ы ылыммыта, ол да буоллар
көһөрөн олохтооһун быһыытынан сыылканы хаалларбыта. Ол
аата, сахаларга туһааннаах туох да уларыйыы тахсыбата а.
1882 сыллаахха генерал-губернатор Анучии "Сибиири бас билиннэрии" 300 сылын бэлиэтиир туһунан, ыытыллара бэлиэтэнэр реформалар, ол иһигэр сири атыылааһын туһунан, правительство уураа ын иһитиннэрбитэ, Саха интеллигенцията ити
датаны, ону сэргэ буолаары турар Алексавдр III коронациятын
"хаайыылаахтартан" босхолонор сыалга туһанар кыахтары
дьүүллэспитэ. Саха сирин губернатора тиэтэлинэн улуустар бэрэстэбиитэллэрин муспута, кинилэр сахалартан Петербурга боломуочуйалаах бэрэстэбиитэл быһыытынан ыытарга балачча
үөрэхтээх Таатта улууһун суруксутун Егор Николаевы ааттаабыттара. Көрдөһүүлэр уонна хадатаайыстыбалар, олор ортолоругар
кылаабынайа кыраайга холуобунай буруйдаахтары олохтооһуну
тохтотор туһунан көрдөһүү киирбит саппыыскаларын политическай сыылынайдар Шаганов, Загибалов уонна кэлин саха тылын хатыламмат словарын автора буолбут Пекарскай көмөлөһөн
о орбуттара. Саппнысканы Николаев ис дьыала министригэр
граф А.Д.Толстойга сирэй тиксэрбитэ. Тутатына туох да дьаһал
ылыллыбата а, ол эрээри 1886 сыллаахха Саха сиригэр улуустарга
дьыала хайдах туруктаадын миэстэтигэр быһа быһаарсар
сыаллаах Илин Сибиир генерал-губернатора кэлбитэ, 1891 сыллаахха ыраахтаа ы ыйаа ынан Саха сиригэр холуобунай буруйдаахтары олохтооһун, "холуобунай буруйдаахтар уһук сирдэргэ
сиэрэ суох быһыыланалларын, онон олохтоох дьон майгыларыгар уонна абыычайдарыгар сатарытардыы дьайалларын иһин",
тохтотуллубута.
XVII үйэ бастакы үс гыммыт биириттэн ыла Өлүонэ сиригэр
нууччалар баар буолбуттарын туһунан боппуруоска туох баарынан сыһыаннаһыах тустаахпыт. Биллэн турар, олохтоох нэһилиэнньэ үгэс буолбут шю ун укулаата кэһиллибитэ, онон сахалар, хотугу народностар кэлии дьон үгүс мөлтөх хаачыстыбаларын ылыммыттара. Дойду хамсыыра-харамайа, ордук кылааннаах түүлээдэ, харса-хабыра суох бултаиара. Са а ыарыылар
а алыллыбытгара. Экономическай баттал, түһээннэр, тепөбүрдэр
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хоргуйууга тиэрдэллэрэ, сорох дьиэ кэргэттэр, а а уустара өлөн
бысталлара. Ол эрээри, атын өттүн билиммэт буолуохха эмиэ
сатаммат: сахалар улахан норуоттан сири туһаныы ньымаларын, культураларын, дьаһалта көрү нэрин ылыналлара. Саха
норуотун сайдыытыгар са а кэрдииһи арыйбыт сурук-бичик
үөскээһинэ — Өлүөнэ дойдутун нууччалар баһылааһыннарын
түмүгэ.
Уопсайынан, история а уонна историческай чахчыларга, бэл
онноо ор бэйэлэрин кырыктаахтарынан уонна баттыгастаахтарынан үйэлэр тухары ата астабыллаах өйдөбүлү хаалларбыттарга
кытта, тулуурдаахтык уонна били
и удьуордара бэйэлэрин
өбүгэлэрин о орбут дьыалаларынан, ол төһө да сааттаа ын
үрдүнэн, киэн тутталларын, ол туһугар кинилэр эппиэтинэһи
сүгүөх тустара суо ун өйдөөн тураммыт, сыһыаннаһыахтаахпыт.
Итинтэн атыннык саныыр буоллахпытына, ол аата, а аларын
уонна эһэлэрин буруйдарын кинилэр о олорун уонна сиэннэрин төбөлөрүгэр түһэрэбит. Ол хаһан да үчүгэйгэ тиэрдибэтэ э
уонна тиэрдиэ да суо а.
Нууччалар Сибиири бас бэриннэрбит кэмнэрин Американы,
Индияны, Африканы баһылааһын дьүөрэлээх кэмин кытта тэ нии тутарга сорунар буоллахпытына, нуучча характера уонна
нуучча дууһата манна эмиэ көстөн ааспытын билиммэт буолуохпутун сатаммат: казактар, сулууспа дьонун уонна кэлин көһөн
кэлээччилэр, холуобунай буруйдаах бөх дьонтон уратылара, бэйэлэрин сүрүн маассалара кинилэр ол дойдуларга дьаабыламмыттарын курдугу таһаарбатахтара. Биһиги, онон буолла ына, ити
суолу талбытын иһин Тангарада махтаныахтаахпыт. Урут дуу,
хойут дуу хотугулуу-или
и Сибиир мөһөөччүгүн түгэдэ син
биир хайа тардыллыахтаах этэ, Өлүөнэ сирэ арылларга аналлаа а. Кинилэр кэлбэтэхтэрэ буоллар, атыттар кэлиэхтэр этэ.
Онон, бэйэ историятын билэн туран, кини уопутун болдомто о
ылан, норуоттары кытта еыһыаннаһыыны эйэлээхтик ыаллыы
уонна хардарыта барыстаах буолууга олодуран ыытыллыахтаах.
Национальнай ө -санаа норуоту үрдэтэр, кини басты өрүттэрин иитиэхтииргэ ө кырыһынан буолар; национализм куһаан өттүн ылар буоллахха, мэлдьитин бэйэни түһэн биэрии суолугар үтэйээччи, бэйэ эстиитигэр тиэрдээччи.
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Солуута суох түбэлтэ да буоллар, умнуллубат. Өрдөөг^үтэ,
суурбэччэ сыллааг^ыта, Россия Европатааг^ы өттунэн поеһынан
айаннаан истим; аргыстарым студент кыргыттар буолан биэрдшэр, кинилэртэн бшрдэстэрэ хайа сиртэн сылдьарбын ыйыталаста. Этэн биэрдим — Саха сириттэн. "0, — диэн омуннура түстэ,
— биир дойдулаах эбиппит, былырыын практикабын Новосибирскайга барбытым". Мин куллүм: "Арай Парижтан сылдъар буолуум, оччоф биир дойдулааххынан билиниэц этэ дуо?" Онуоха аргыһым бэйэтэ соһуйар киһи буолла: ыраа^а бэрт эбит. Дьүөгэлэрэ
оскуолаг,а үөрэпшт географияларын өйдөөн кэллилэр: Уралтан Москваг^а диэри икки чаас уратылаах, Уралтан Новосибирскайга диэри биир чаас, онтон аны — Красноярскай, Иркутскай, Байкал
күөл, онтон Бапкалтан антах, хотулуу-илин, өссө тыһыынчанан
километр... "Айыы тацара, — студентка сааппыттыы уөһэ тыынна, — итиччэ улугэр киэц дойдулаах буолар толоос курдук ". Бу да
сырыыга кини сэмэттэн куоппата — дъүөгэлэрэ кинини патриотичнайа суо^ар буруйдаатылар.
Кэлин ити түбэлтэни поездка буолбакка, географияг,а мөлтөхтүк уөрэнэр кыысчаантан буолбакка, дъоһун-мааны кабинеттарга улахан былаастаах дъоннорго сылдъан злбэхтик өйдөөн кэ~
лэрим, ол — кинилэр Россия чахчы космическай киэц иэнин, Россия
үгүс араас норуоттааг^ын, олог,о элбэх укулааттааг,ын, киһи ааг,ан
сиппэт үгүс националънай бэлиэлэрдээг^ин, көстүүлэрдээ^ин
өйдөрүнэн-санааларынан кыайан таба таайар дьогурдара суогуттан. Онуоха сытар быһыылаах дъицнээх патриотичнайа суох буолуубут.
Билищини туох баар кэрэтинэн уонна туох баар бодоцнору,
кэлэр кэскили улуу эрэлинэн уонна ыар мунаарыынан өцөйөн көрөр
туһуттан ааспыт кэммит дириц дьуо^аларын хаттаан сэгэтиэг^иц.
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ВОСТРЯКОВ БУЛТУЙУУТА
Тай а олохтоо о эрэ буолбакка, Сибиир киэ иэнин халлаанынан аан бастаан быһа көтөн ааһар авиалайнер пассажира кытта (ону кини хас эмэ чааһы быһа айанныыр) дойду уйааракуйаара суо ун сө өр. Син эмиэ ол курдук, ааспыт үйэлэри анааран көрөр историк, үгүс ахсааннаах түүр биистэрин кыракый
лабаата, история дьикти дьыл алаабытын түмүгэр, кый бырах
быра ыллан, материк саамай хотугулуу-или и уһугар баар буолбутуттан дьиктиргээбэт буолуох туһа суох. Ити тема а сүүһүнэн
монографиялар сурулуннулар, ол туһунан "Былыргы үйэлэр мындааларыгар" кинигэбэр кэпсээбитим. Ол эрээри эмиэ чинчийээччилэр, учуонайдар курдук, норуотум "биографиятын" билиим
ситэтэ суо уттан санаам астьшмат. Сайдыылаах аан дойдуттан
үйэлэр тухары хааччахтанан биһиги өбүгэлэрбит мүччүргэннээх усулуобуйада хайдах олорбуттарай: хоту штүттэн уулбат мууһунаи симиллэн, илин оттуттэн — муоранан быысаһан, ар аа
өттүттэи — бардар бараммат тайцанан, со уруу оттүттэн — иччитэх кэриэтэ тыһыынчанан бюрэстэ кэтиттээх ойуур уонна
истиэп балаһатьшан? Үһүйээннэртзн, героическай эпостан, оттон XVII үйэ бастакы үһүс кэрчигитюн ыла суругунан источниктартаи үгүһү сомсуохха соп. Ол курдук, Мангазея бастакы
казактара кордороллөрүнэн билишги Саха сирин хотугу еттүгэр
сүрүимээн то устар (аныгылыы ааггара •— эбэ килэр уонна
эбээннэр) олороллоро, кинилэр үксүн булдунан уонна таба
иитиитинэн дьарыктаналлара. Кэлин, Өлүөнэ орто сүүрүгэр өтөн
киирэинэр, сылгыга үорүйэх, ынах сүөһүнү ииттинэр норуоту
көрсөннөр казактар улаханнык дьиктиргээбиттэрэ. Тонустар ити
норуоту "скугтар" диэи ааттыыллара. Саха норуотун оло^ун экономическай торүтүнэн былыр-былыргыттан сылгыны иитии
уон а ынах сүоһүнү үекжэтии буолара, оттон бултааһыи уоина
балыктааһын :>бии дьарык буолара билигин бүтэһиктээхтик да95
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каастанна. Ол да буоллар кэпсээммин бултааһынтан са алыыбын, то о диэтэххэ, кэлин, сүрүннээн бу дойдуга нууччалар кэлиэхтэритгэн, дьон бол§омтотун тардар бородууксуйалаах түүлээх
бултааһына ыраах сытар кыраайга Россия а ыраабат интэриэһин тардара, сахаларга уонна да атын хотугу норуоттарга са алыы общественнай сыһыаннаһыылар үөскээһиннэригэр биллэр сабыдыалы о орбут дьарыгынан буолбута.
Кыраайга балачча туруктаах ис рыногы уонна табаар-харчы
сыһыаннаһыытын түүлээх үөскэппитэ, ол иннинэ манна XVII
үйэ ортотугар диэри бүүс-бүтүннүү натуральнай хаһаайыстыба
сабардыыра уонна, билишги тылынан эттэххэ, бартернай ылсыынан-бэрсиинэн олорбуттара. Натуральнай хаһаайыстыба
киһи наадыйыыларын толуйар сыаннастаах бородууксуйа олох
а ыйах көрү үн о орон таһаарар буолан, ылсыы-бэрсии кээмэйэ да букатын дуона суода. Оннук хас биирдии бородууктаны
(аһы, имиллибит тирииттэн та аһы, булт тэрилин, судургу
о оһуулаах тутуулары) биис (уус) атын чилиэннэриттэн соччобачча тутулуга суох хайа ба арар киһи о орор дьо урдаа а, онуоха "сырьевой" төрүт (дьиикэй кыыллаах тайкд, сылгы уонна
ынах сүөһү мэччирэ э, күөллэргэ уонна өрүстэргэ балык саппааһа) сахаларга уонна тонустарга общественнай (а а, ийэ уустарын) бас билиигэ баара. Онон сүрэ элдьээбэт, үлэлиир буоллу да — кыһал ата суох олох олоруохха сөптөө^ө.
Ол эрээри, биллэн турар, Хотугу сиргэ киһи оло ун усулуобуйатыгар уонна тэрээһинигэр итинник сыһыан букатын оло о
суох. Киһи, дьиэ-кэргэн, а а, ийэ ууһун олохторугар дьайар олус
үгүс объективнай уонна субъективнай түгэннэр достойнайдык
олорору харгыстыыллара. Өлүү-сүтүү уонна ыарыы, кураан уонна
халаан, халы хаар уонна уот алдьархайа, дьиэ кэргэн уонна
дьоннор төбүрүөннээн олорор сирдэрэ бэйэ-бэйэлэриттэн ыраахтара, онон сибээстээн общественнай сыһыаннаһыылар сайдыыларыгар үөскүүр хааччахтар — итилэр уонна итинтэн да үгүс
атын биричиинэлэр этэ
э олорор ой-бото ыалы, а$а, ийэ ууһун
эмискэччи өлөр өлүү иэдээнигэр умса анньар кыахтаахтара, Феодальнай сыһыаннаһыылар сайдыыларын түмүгэр аны айылца
алдьархайдарыгар киһи бэйэтэ үөскэппит уонна дьоннор икки
ардыларыгар сыһыаннаһыыларыгар баар буолбут система дьайыылара эбиллибиттэрэ. Үһүйээннэртэн көстерүнэн, ессө нууччалар кэлиэхтэрин иннинэ сахаларга кыахтаа ынан уонна
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суовунан көрөн араастаһыы үөскээбитэ, тыгыннар (тойоттор,
кинээстэр) саба түһэн халааһыннар түмүктэригэр ыалларыттан
сүөһүлэрин эрэ буолбакка, ону ааһан дьахталлары, о олору, үлэһиттэри илдьэ баран, са а хаһаайыттарга айахтарын, олороллорун иһин үлэлииргэ күһэйэллэрэ. Хайыы-үйэ былыр Өлүөнэ э
ким-хайа иннинэ көһөн кэлэн олохсуйбут Омо ой уонна Эллэй
туһунан үһүйээн кэпсээ э тэ э суох буолуу бэлиэлэрэ биллэллэр. Омо ой үлэһиттэрэ кини күтүөтэ Эллэйгэ, олус и сэтэ
уонна ымсыыта суо ун, үлэһиттэрин ортотуттан ыал буолааччыларга көмөлөһөрүн, кинилэргэ сүөһү уонна мэччирэ сирэ
биэрэрин иһин күрүүллэр. Ол аата, төһө да көлөһүннүүрүн
иһин, Омо ой курдук сирэйэ-хара а суох буолбатах.
Көлөһүннээһин туһунан уонна табаарынан тэ э суох эргинии төһөтүн-хаччатын маннык ча ылхай холобурунан сыаналыахпытын сөп... Республика национальнай архыыбыгар биир
булчут — юкагир Востряков бултуйуутун туһунан докумуон
көстүбүт. Кини XIX үйэ бүтүүтүн диэки Аллараа Халыма а олорбут, биэс уон сыл кэри э бултаабыт. Ол сыллар усталарыгар
552 тайа ы, 15 тыһыынча кэри э табаны, 107 кииһи, 497 саһылы, ол иһиттэн 7 хара саһылы уонна 60 кэрэмэһи, 59 бөрөнү, 46
бэдэри, 36 эһэни, 30 тыһыынча хааһы, куһу, 6 тыһыынча кэри э тии и уонна 1200 кырынааһы бултаабыт. Ол да буоллар,
архыып докумуона кэпсииринэн, олус дьада ы эбит. Дьада ытын сүрүн биричиинэтэ — түүлээх тириитигэр сыананы соруйан намтатыыттан, ону олохтоох атыылаһааччылар уонна кууһунан ылааччы атыыһыттар олохтообуттар. Итини тэ э булчут
булдун кээмэйэ бу дойду баайдаа ын туоһулуур, ол харса-хабыра суох бултааһын түмүгэр быста эстибит.
Өссө төгүл этэбин: Саха сирэ 3,2 мөлүйүөн квадратиай километр кэри э сири ьшар, онтон 80 бырыһыана ойуурунан» ыар анан бүрүллүбүт. Тиит, хаты , харыйа, бэс, тирэх, пихта уонна
сыалаах мас — Саха сирин тыатыгар үгүстүк көрсөр мастары .
Күндү түүлээх кыылга аһылык дэлэй; отон, эриэхэ, тэллэй, кутуйах э ин элбэхтэр. Тай а^а киис, саһыл, шрынаас, тии ,
соло до, хагда эһэ, сиэгэн, бэдэр, бөрө, куобах, мунур хойуутук үөскүүрэ, Туувдара а шрсаны, үрүнг эһзни бултууллара.
Киистэн Саха сирин кииһэ, Яблоновай уонна Становой сис
хайалар ылан сытар сирдэринэн таррабыт киис, уруккуттан ордук сыаналанар. Тириитэ улаханын, түүтэ квбүн, хойуутун уон7 Закаа М 201
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на ө ө үчүгэйин иһин күндүргэтэллэр. Өлүөхүмэ, Алдан киистэрэ толбоннурар кылааннарынан, нарын, кө өрүмтүйэр
ө нөрүнэн уратылаһаллар. Дьи инэн Саха сирин бары кэтирээһиннэригэр, туундара а тиийэ, үксэ кыһыл саһыл үөскүүр. Дэ
курдук кэрэмэс (кириэстээх) — көхсүгэр хара кириэстээх, түүтүн
уһуктара соһуччу үрү кырымахтаах саһыллар түбэһээччилэр.
Кэрэмэс хара саһылы бултааһын улахан соргулаах булчукка түбэһэрэ. Ону ыраах баран, туундара чугаһыгар бултууллара. Кырсаны эмиэ хото бултууллара, ол эрээри халлаан күө э ө нөөх
тыһыынча а биир эмэ түбэһэрэ. Тии туундара чугаһынаа ы
сиргэ уонна туундара а үөскээбэт, сылга мөлүйүөнүнэн тии
бултанара. Тыа үрүйэлэрин уонна күөллэрин кытылларыттан
кырынааһы бултууллар. Хара а хойуу уонна сэндэлэс ойуурдаах тыалартан соло дону өлөрөллөр — дьаарба каларга ону
хото чукчалар а алаллара. Алдан баһыттан уонна салааларыттан, муора кытылыгар олохтоох чукчалар буобураны туталлара,
ити кыыл Халыма өрүстэрин сылаас дьүүктэлээх сирдэрин
сөбүлээн кыстыыра. Улаханынан уонна түүтүн ө үнэн туундара үрүнг бөрөтө туспалаа а. Үрү эһэ Индигирка уонна Халыма
төрдүлэригэр, Эһэлээх уонна Новосибирскай арыыларыгар
көстүтэлиирэ.
Бастаан утаа, бу дойдуга нууччалар кэлиэхтэрин иннинэ, күндү
түүлээх кыыллары бултааһын олохтоох нэһилиэнньэ та ас о о о
тор наадыйыытынан көрөн кээмэйдэнэрэ. Түүлээх олохтоох нэ~
һилиэнньэ э харчы быһыытынан эмиэ туттуллубута — а р уустарын икки ардыларыгар мэнэйдэһиигэ аахсар мээрэй буолбута. Бука, түүлээ и хаһаанарга анаан эмиэ бултууллара эбитэ буолуо: үһүйээннэргэ, бастакы казактар дакылааттыыр суруктарыгар тонустар "түүлээх бөхтөрүнэн" симиллибит ампаардар тустарынан элбэх чахчылары көрсөбүт.
Бултуур сирдэр нэһилиэнньэ ортотугар тү этиллэллэрэ биитэр ким барыта таптаабыт сиригэр бултуур бырааптаа а дуу?
Биллэн турар, территорияны анаан-минээн, сокуо
а оло^уран (били
и өйдөбүлүнэн) сыһыарыы туһунан этиллибэт. Үгэс
буолбут быраап туттуллара, Боростуой, үгэс буолбут быраап,
бастатан туран, бу территория а былыр-былыргыттаи хайа а р
ууһа уонна дьиэ кэргэттэр тар аан олороллорун аахсара, бултуур сиринэн кинилэр төһө хааччыллыылаахтарын учуоттуура,
а$а ууһа уоина дьиэ кэргэттэр чугас уониа ыраах сирдэри "ха-
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һаа ыттан бас билбиттэрин" быһаараллара. Быһатын эттэххэ, хас биирдии киһи өйүгэр урут ким эмэ бас билбит сирэ
киниэхэ эрэ аналлаа ын, атын ким да ол сири былдьаһар бырааба
суо ун туһунан өйдөбүл кытаанахтык олохсуйара. Атыннык эттэххэ, хайа эмэ олоххо дьощэдаах дьиэ-кэргэн хаһаа ыттан
эмэ ханнык эрэ хайа тэллэхтэринэн биитэр хайа эрэ өрүс, үрэх
кытылларынан бултуур буолла ына, ону хайа эрэ атын дьиэ кэргэн кэлэн эмискэччи ол сириттэн кө өөһүнэ киһи өйүгэр-санаатыгар сөп түбэспэт толоос быһыы буолара. Өскө хайа эмэ а а
ууһа былыр былыргыттан хайа эрэ түөлбэттэн бултаан аһаансиэн олорбут буолла ына, ол сиргэ атын а а ууһа күүс өттүнэн
киириитэ сатаммат. Саха сирин былыргытын чинчийээччилэр
бары биир санаанан бигэргэтэллэринэн, нууччалар кэлэр кэмнэригэр уонна онтон ааспыт кырата балтараа сүүс сыл устатыгар сахаларга туһалаах сири чааһынай бас билии суо а. Дьонсэргэ да суруллубатах быраабыланы тутуһаллара, сир-дойду бас
билээччилээх буолара, ол эрээри, академик В.Н.Иванов бэлиэтиирин курдук, "общиннай бас билии өссө да бигэтик тутуһуллара".
Нууччалар кэлбиттэрин да кэннэ бастаан утаа туох да уларыйбата а. Нуучча көс дьоно ким да бас билбэт сирдэрин биитэр олохтоох нэһилиэнньэни кытта сөбүлэһиннэрэн сир ылаллара, соро ор атыылаһаллара биитэр туһалаах сирдэри, мэччирэ нэри түүлэһэллэрэ. Соборнай Уложение нууччаларга дьаһаах төлүүр олохтоох дьонтои "...сири атыыласпаттарыгар уонна солуок укпаттарыгар, уһун сылларга болдьоон түүлээһи э
биэрбэттэригэр" кытаанахтык сэрэппитин өйдүөх тустаахпыт.
Итинник бэрээдэк дьи э XVIII үйэ бүтүөр диэри дьайбыта.
Ити кэнниттэн XIX үйэ 30—40-с сылларыгар Саха сиригэр
уокуруктарга, улуустарга, нэһилиэктэргэ араарар административнай дьаһал ыытыллыбыта. Бастаан араарьгы "киис-саһыл төлөбүрүн кээмэйигэр" оло урбута, оттон XIX үйэ 30—40-с сыллардаа ы административнай араарыы кылааһынай системанан
ыытыллыбыта. Ыраахтаады администрациятынан сирэйдэнэр
үрдүкү государственнай былаас Өлүөнэ кыраайыгар сир о оһуута
сайдарыгар интэриэстээ э, оттон олохтоох нэһилиэнньэ са а
салааны олус бытааннык ылынара, онон сибээстээн государство, Өлүөнэ сирин бүтүннүүтүн үрдүкү бас билээччи быһыытынан, та астыырга туһалаах сирдэри нуучча бааһынайдарыгар,
т.
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казактарыгар, атыы-эргиэн дьонноругар уонна мещаннарга сыһыартаан барбыта.
Ол эрээри ити да кэнниттэн сири уонна бултаиар түөлбэлэри общиннай бас билии уларыйбата а. Уопсайынан, үгэс буолбут быраап салгыы дьайа турбута. Холобура, булчут бэйэтин
учаастагыттан кыылы туруорда ына, ол кыыла атын учаастакка
күрэннэвинэ, булчут саха салгыы сонордуур хайа ба арар бырааптаа а, ол туһутган кинини ким да сэмэлиэ суохтаа а. Ол
эрээри, ити биир усулуобуйалаа ын хатылаан этэбин; булда кини
тус бэйэтин аһылык о осторугар аналлаах эрэ буолуохтаах. Ордугун бу сири, тыаны, өрүһү, күөлү уруккуттан бас билэр а а
ууһугар бэриллиэхтээх. Өскө хаама сылдьар булчут атын киһи
туһа ар и нибит булду ылар буолла ына, кини уоруйа ынан
ааттанар. Эмиэ итинник принциби көс олохтоох эбэ килэр уонна
эбээннэр тутуһаллара. Холобура, сааһыгар уонна сайыныгар
кинилэр а аларын ууһа чопчу сиргэ балыктаан баран, күһүн
элбэх ар астары, аппалары нө үөлээн, тай а а түһэр. Бу түбэлтэтигэр кинилэр балыктаабыт уонна бултаабыт сирдэрэ, ону
тэ э көһөр маршруттара, көннөрү быраап быһыытынан, чопчу
бу а а ууһугар, бу дьиэ-кэргэшгэ сыһыарыллар.
Ол эрээри, биллэрин курдук, ханна сокуон баар сиригэр, ону
кэһээччилэр бааллар. Мөлтөөбүт щг. уустара уонна дьиэ кэргэннэр үгүстүк саба түһүүгэ, халааһынгага түбэһэллэрэ. Ордук "ускул дьон" (эбээннэр уонна эбэ килэр) уонна олохсуйан олорор
сахалар (XVII үйэ а аарыттан — нууччалар) силбэһэ олорор
быыс сирдэригэр мөккүөрдэр уонна хадьардаһыылар үгүстүк тахсыталыыллара. Онон иирсээн, ү сүү элбэ э. Кэлин уһугар, XIX
ү й э р Саха сирэ дьаһал быһыытынан уокуруктарга, улуустарга,
нэһилиэктэргэ, а а уустарыгар, бааһынайдар волостарыгар уонна
обществоларыгар араарыллыбыта, ону кытта а а ууһун хас биирдии чилиэнигэр уонна бааһынайга бултуур, дьарыгырар учаастага сыһыарыллыбыта. Көрү эр государство бас билиитинэн
хааллар да, дъи эр сир а а уустарын уонна артыаллар чилиэннэрин бас билиилэригзр киирбитэ. Ону кытта сэргэ дьаһаах
реформата эмиэ барбыта: бултанар сирдэр ити кэм э дьаһаа ы
уонна да атын түһээннэри төлөөбүт дьоннорго эрэ бэриллибиттэрэ.
Кинээстэр туруорсууларьщ ылынан, ыраахтаа^ы иравительетво
та 1769 сыллаахха олохтоох нэһилиэнньэттэн дьаһаады уоина да
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атын түһээннэри хомуйар быраабы кинилэргэ уонна ыстаарыһаларга биэрбитэ. 1874 сыллаахха "көһе сылдьааччыларга" (сахаларга) дьаһаах кээмэйэ дууһа а 48 харчыттан 1 солкуобай 33
харчыга тиийэ хамсыыра; "ускул сылдьааччылартан" (эбэ килэртэн, эбээннэртэн, юкагирдартан уонна чуваннартан) 1 солкуобай 3 харчыттан 2 солкуобай 88 харчыга тиийэ ылаллара.
Сорох саха нэһилиэктэригэр 1828 сыллаахтан земство бэбииннэһэ диэн киирбитэ дууһа а — 1 солкуобай 87-лии харчы. Онон
ити нэһилиэктэргэ нолуок холбоон 5,5 солкуобайга тиийэрэ.
Ити кэм э нолуогу саамай соруйан төлөөбөттөрүнэн чукчалар
этилэр. Аан бастаан 1869 сыллаахха эрэ Халыма исправнига барон Майдель чукчалары түбэһиэхчэ көрсөн 250 киһиэхэ дьаһаах
түһэрбитэ. Кинилэр дьаһалта киһитигэр сылын ахсын биирдии
солкуобайы төлүөхпүт диэн анда айан туран эрэннэрбиттэрэ,
ол эрээри таба ынан, чэйинэн, арыгынан күндүлүүр буоллаххытына диэн усулуобуйа туруорбуттара.
XIX үйэ бүтүүтүгэр Саха сирин бүтүннүүтүн үрдүнэн 52,5
тыһыынча нолуок төлөөччү баара. Кинилэр сыллаа ы нолуоктара
лоп курдук итиччэ тыһыынча солкуобайга тэ нэһэрэ. Эмиэ ити
сылларга киис тириитэ ортотунан 13-тэн 20 солкуобайга турара
(биллэн турар, сорохторо итиннээдэр лаппа ыараханнык тураллара), кыһыл саһыл — 2,5-тан 3,5 солкуобайга, үрүн1 кырса — 1
солкуобай 45 харчы, тии — 17-тэн 28 харчыга диэри (Селиверстов И.И. XVII уйэ 40—60 сылларыгар нууччалар Саха сиригэр эргиэннэрэ уонна оцоһуктара, Авторвферат, Ленинград, ЛГОЛУтип.,

1952). Биирдэ санаатахха, түүлээххэ сыана итинник турда ына
уонна бултааһын кээмэйэ итинник өлгөмүгэр нолуок кээмэйэ,
вдэтийбит булчукка, төһөтүн да иһин, дуона суох курдук. Ол да
буоллар, кырата буолла ына, үс суол түгэни аахсыахтаахлыт.
Бастакытыиан, дьаһаа ы уонна түһээии хомуйааччылар үксүгэр
бэйэлэрин балаһыанньаларынан туһанан, кэнэн дьону албыиныыллара, ордугу ылаллара уонна чорбо ун бэйэлэригэр инэринэллэрэ. Түүлээ и атыылаһааччылар соруйан суордун түһэрэллэрэ, булчуттарга итэоэс толүүллэрэ. Иккиһинэн (бу туһунан
саха интеллигеннэриттэн биир бастакылара Алексей Елисеевич
Кулаковскай дири ник куругуйан суруйбута), "саха... мунньубут баайыи кыайан (сатаан) туһаммат". "Басты тимир, мас
уустара, болуотунньуктар, — диэн суруйар А.Е.Кулаковскай "Саха
интеллигеициятыгар" суругар, — олохтоох усулуобуйанан аа ыс»
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тахха, сүүнэ харчыны өлөрөллөр, ол эрээри, дэ түбэлтэни аахсыбатахха, кинилэртэн байбыт суох... эмиэ ити көстүү басты
кыыддьыттарга уонна түүлээхсит булчуттарга сыһыаннаах, түүлээхтэрин туттарар булчуттар эмиэ байбаттар". Чахчы, уустар
да, булчутгар да, таһа ас таһыытыгар уонна почтаны тиэрдиигэ да балачча харчыны ылбыт дьон да үгүс өттүлэрэ байантайан барбатахтара. Кинилэр өлөрөр үптэрин, үөрэ э суохтарынан уонна дьаллыкка ылларбыттарынан туһанан, чиновниктар
супту уулууллара, ордук чуолаан түүлээ и атыылаһааччылар,
тиксиһиннэрээччилэр уонна атыыһыттар. Саха биллэр үгүс
атыыһыттара, ол курдук Н.Д.Эверстов да аны, үгүс мөлүйүөннээх
үбү мунньунууларын чуолаан мытаардыы сылдьаннар, ол аата,
түһээн хомуйааччынан үлэлии сылдьаннар, са алаабыттара.
Ол да буоллар булчуттар дьада ыларын сүрүн биричиинэтэ
итиннэ буолбата а. Эмиэ били Востряковпутун холобурдуо у ...
Кини сү кэн элбэх булдун 50 байанайдаах дьылыгар тү эттэхпитинэ, соччо сө үмэрэ суох дохуоту ылабыт: сылга 2—3 киис,
10—11-дии саһыл, 25-тии кыранаас, 120-лиитии , биирдии бөрө
уонна сиэгэн. Аны билигин 1890 сыллаа ы Саха сиринээ и түүлээх дьаарба катын сыанатын ылыа^ы . Ол дьыл Саха сирин
дьаарба катыгар киис 5-тэн.,. 130 солкуобайга турбут, Ирбиттээ и дьаарба ка а — 40-тан 60 солкуобайга, Нежнэй Новгородтаа ыга — 60. Дьокуускайга сыана итинник араастаһыыта,
биллэн турар, ордук чугас дьаарба ка а хайа ба арар хаачыстыбалаах табаар киирбитинэн быһаарыллар, Ирбиткэ уонна Нижнэйгэ атыыһыттар талыыны эрэ илдьибиттэрэ, оитон атын буоллар а аардас таһарстааһына кинилэргэ тириилэриттэн ыарахан буолуох этэ. Онон буолла ына Саха сирин дьаарба катыгар
Воетряков рсииһин паарата 40—50 солкуобайтан ордуга суохха
турбута. Саха сирин дьаарба катыгар эмиэ ити сыл кэрэмэс
саһылга 6 солкуобайы биэрбиттэрэ, кыһыл саһылга — 3 солкуобайы. Барыта 36 солкуобай. 120 тии
э — 18 солкуобай, 25
кырынааска — 7 солкуобай. Эһэ тириитигэр өссө 10 солкуобайы
эбэбит, ол кэннэ түмнэхпитинэ 120—130 солкуобай тахсар. Куһа ана суох курдук. Ол эрээри булчуту а аардас ыраах айа
а
тэрийии мөһөөккө уонна онтон ордукка да турара. Онуоха эбии
дьаарба ка сыанатынан аа ылынна, ол аата, түүлээх атыыһытын балачча эбиитэ холбосто, оггон булчукка итинтэн кырата
15—20 бырыһыан кыччаан тиксэр. Онон буолла ыиа, улахан
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соргуга суох булчут, кредитинэн туһанан, үксүгэр тойо о уонна
салдамдьы о орор атыыһыкка хабалар. киирэр. Иэс үгүстүк
эһэтиттэн а атыгар, а атыттан уолугар көһөн, үүнэн тахсара.
"Экспортнай (түүлээх) уонна "импортнай" (бурдук, кыраһыын,
табах, чэй, арыгы, саа тэрилэ, буорах, саа иитиитэ) табаардар
сыаналара араастаһыытын саталлаахтык оонньотон кинээстэр
уонна атыыһыттар балачча байаллара.
Нууччалар кэлиэхтэрин иннинээди кэм э булчутгар бултуулларыгар маннык сэптээхтэрэ уонна о оһуктаахтара: сохсо, айа,
туһах, чааркаан, ох, туу, илим, эһэ сохсото. Нууччалар бултуурга
ордук табыгастаах тэриллэри, бастатан туран, хапкааны уонна
сааны а албыттара. Ол эрээри бастаан, XVII үйэ э уонна XVIII
үйэ бастакы а аарыгар уотунан эстэр сааны олохтоох нэһилиэнньэдэ атыылааһын бобуулаа а, ону ааһан, саанан туһаныы техниката кистэлэ э тутуллубута. Олохтоох нэһилиэнньэ "уотунан уһуурар ура астан" уонна "көстүбэтинэн" өлөрөр тэрилтэн
төһелөөх соһуйбутун биһиги номох кэпсээннэртэн билэбит. Сорох хоһууннар, бэл онноо ор буулдьаттан, көтөн иһэр охтон
курдук, аһаран биэрэллэрэ үһү диэн баар. Уон ахсыс үйэ 70-с
сылларыттан эрэ дьаарба каларга буора ы, сибиньиэһи уонна
магнийы атыылыыры кө үллээбиттэрэ; бука сэрэйдэххэ, XIX
үйэ са атыгар эрэ сахалар, эбэ килэр уониа юкагирдар бинтиэпкэнэн туһанар буолбут буолуохтаахтар, оттон чукчалар — үйэ
бүтүүтүгэр. Ол эрээри бинтиэпкэни атыылаһар быраабынан а ыйахтар туһаиар кыахтаахтара — сыаната ыарахана. 1908 сылтан
1914 сылга диэри биһиги кыраайбытыгар баара эрэ тыһыынча
бинтиэикэ кэлбитэ. Олору, сүнньүнэи, баайдар ылбыттара -—
биирдиитин уоннуу солкуобай, ону кинилэр хоту булчуттарга
12—14 төгүл ыаратан атыылаабьптара. Бастааи утаа кураахтаах
бинтиэпкэ ордук биһирэммитэ •— сыаната сөбүгэрин уонна табыгастаа ын иһин. Ити бинтиэпкэ шщьанна|}ына олохтоох уустар дөбө нүк о ороллоро. Оитон доруоп сааны, бэрдээни арлан
барбьптара. Хотугулуу-илиитэн, чукчалар нө үө, американскай
винчестердэр кэлбштэрэ. 1917 сыллаахха Саха сирин үс со уруу
уокуругар эрэ уон биэс тыһыынчаттан тахса саа баарын аахпыттара. XX үйэ сауаланыытыгар Саха сирш^р ортотунан сылга
16,5 тонна буора ы, 25,7 тонна сибиньиэһи, 12,2 тоина доруобунньугу ороскуоттууллара (Захаров /II/. Саха сиргор түүлээх
булда уошш эргюн. XIX үйэ бүтүүт:) — XX үйэ сацата. — Новоси103
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бирскай: "Наука ". РНА Сибиирдээг,и издателъскай фирмата, 1995).

Хапкаан киэ ник дэлэйбэтэ э — ыарахана, алдьанымтыата, сыаналаа а. Бэл XX үйэ са аланыытыгар биир хапкааны биир таба а атастаһаллара.
Ааспыт үйэ бүтүүтүгэр, общественнай сыһыаннаһыылар
өттүлэринэн ыллахха, булт дьарыгын тэрийии феодальнай
көлөһүннээһин көрү үн ылбыта. Иэһээһин, үлэһит күүһү наймылааһын уонна атыылааһын киэ ник тардаабыта. Булчут уонна наймылаһааччы икки ардыгар дуогабар тылынан о оһуллара.
Иэһээбит киһи бултанар сир, ону тэ э бултуур тэрил уонна булт
сор отун бас билээччи буола түһэрэ. Иэдээнэ диэн, булчут
үксүгэр, иэс ылан, хабала а түбэһэрэ. Архыып докумуоннара
көрдөрөрүнэн, булчут атыыһыкка иэһэ үүнэн испит: 1884 сыллаахха Лепчиков атыыһыкка 150 тыһыынча солкуобайы иэһирбиттэр, Кушнарев атыыһыкка 1897 сыллаахха — 137 тыһыынчаны, Сибиир аатырбыт атыыһыт дьахтарын Громова нэһилиэнньиктэригэр 1917 сыллаахха — 103 тыһыынча солкуобайы. Мэнэйдэһэр уонна иэһиир политикалар дьүөрэлэрэ суохтарыттан
иэстэр үөскээннэр, мунньуллан испиттэр. Ити политика булчуттары долгутуо ун долгутара. Ол иһин Саха сирин хотугу
өттүгэр 600-тэн тахса булчут түүлээхтэрин иэстээх киһилэригэр
(Громова нэһилиэнньиктэригэр) буолбакка, атын атыылаһааччыга туттарбыт чахчылара биллэр. Итинтэн атыыһыттар сэрэхэдийбиттэрэ, кинилэр булчуттары кытта хардарыта сыһыаннаһыылара суругунан дуогабарга уонна араспыыска а оло урар
буолбута, ону булчут туоска а аабыт хааннаах тарба ынан "бэчээттээн" бигэргэтэрэ. Атыыһыттар бэрэстэбиитэллэрэ улам
чаастатык тиэйэн а алар табаардарын уонна бородуукталарын
иэс буолбакка, түүлээх уонна харчы иһин биэрэр буолбуттара.
Сорох булчуттар иэстэриттэн кыайан тахсар кыахтара суох буолан, тойошго батараактыы бараллара. Ону тэ э ыарахан дьылларга баай өттүлэрэ бэйэлэрин нэһилиэктэригэр кемөлөһөр
түбэлтэлэрэ эмиэ баар; ол курдук эргиэмсик Кривошапкин Байа$антай улууһугар 10 тыһыынча кэри э солкуобайдаах бурдугунан уонна харчынан сиэртибэ о орбут, сылын ахсын 20—30
ынах сүөһүнү тү эппит, ол эрээри онтун сыл буолан баран,

түүлээ инэн төлөппүт (Захаров В.П. Эмиэ онно).

Чуолаан түүлээх бултааһына Саха сиригэр табаар-харчы сыһыаннаһыытын үөскэппитэ диэи инники бэлиэтэзн турабын.
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Ол сыһыаннаһыылар XVIII үйэ 70-с сылларыгар, түүлээ^инэн
эргиниигэ государство монополиятын тохтоппут кэнниттэн, сайдан барбыттара. Эмиэ ол кэмтэн дьаарба калары тэрийии сааланан барбыта. Дьокуускай дьаарба ката 1764 сыллаахха тэриллибитэ, иккис разрядтаа а. Сайын туордаһыылар от ыйын
иккис декадатыттан са аланаллара уонна атырдьах ыйын 22
күнүгэр диэри сал анан бараллара, кыһыныгар ахсынньы 1
күнүттэн аһыллаллара. Саха уобалаһын "Обзордарыттан"
көетөрүнэн, сайы ны уонна кыһы ы туордаһыыларга сылын
ахсын дьаарба ка а биир мөлүйүөшгэ тиийэр суумалаах табаардар а алыллаллара, 1886 сыллаа ыга — 1,4 мөлүйүөннээх. XX
үйэ садаланыытыгар Дьокуускай дьаарба катын эргиэнэ биллэрдик намтаабыта, ол Дьокуускайга уонна кыраай атын да сирдэригэр атын куорат атыыһыттара бэйэлэрин салааларын арыйтаабыттарыттан, онно туордар төгүрүк сыл устата ыытыллалларыттан буолбута. Дьокуускай дьаарба катыттан табаар уонна
капитал кыралаан а ырымнааһына промышленниктар табаардарын, Дьокуускайы таарытымына, быһаччы көмүсчүттэр бириискэлэригэр тиэрдэр буолбуттарыттан эмиэ сибээстээ э. Дьокуускайтан ураты таһарс Өлүөхүмэ, Кыыллаах дьаарба каларыгар, Бүлүү уокуругар, Аллараа Халыма а (Добрфлот борохуоттарынан) барара. Таһадаһы адалыы суола-ииһэ элбэ ин ким да
учуоттаабата, атыыһыттар, нолуоктан куотунаннар, тиэйэн
а алыы уонна тиэйэн таһаарыы дьиигнээх кээмэйин көрдөрбөттөрө. Саха сиригэр сылын ахсын тиэйэн киллэрэр табаар
суумата 10 мөлүйүөн солкуобайга тиийэр диэн ааттанар. Китайтан а аардас чэйи нолуога суох тиэйэн а алыы балтараа тыһыынча тоинада, сууматынан 600 тыһыынча солкуобайга тиийэрэ. Мээккэ бурдугу сылга быһа холуйан 15—17 тыһыыича туонаны аршаллара. 1867 сыллаахха 140 тыһыынчаттан тахса биэдэрэ истаир тиэллигбитэ, Хааһына уонна атыыһыттар испиир
үс гыммыт биириттэн ордугун булчуттарга батараллара — кинилэр ардыгар харчылаах буолаллара, оттон үксүи арыгыны
түүлээххэ эргинэллэрэ.
1851-тэн 1860 сылга диэри уонна 1871-тэн 1917 сылга диэри
а аардас Дьокуускай дьаарба катыгар 189500 киис тириитэ,
287700 — кыһыл саһыл, 40400 — кэрэмэс саһыл, 2100 — кырымахтаах саһыл, 25284400 — тиин\ 2008600 — кырынаас, 131500 —
соло до, 643100 — кырса, 1400 — күөх кырса» 10600 — эһэ, 10200
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— өрүс буобуратын тириитэ атыыламмыта. Барыта 26,9 мөлүйүөн
солкуобайдаах (Захаров В.П. Эмиэ онно).
Специалистар суоттааһыннарынан, 1851-тан 1917 сылга диэри (докумуон суо унан 1861-тан 1870 сылга диэри уон сыл учуоттаммата) Саха сириттэн 200000 кэри э киис тириитэ, 400000
тахса — саһыл, 30000000 кэри э — тии , 800000 кэри э — кырса, 17000 тахса — эһэ тириитэ тиэллэн тахсыбыт. Ол эрээри ити
сыыппаралар биллэрдик намтатыллыбыттар, то о диэтэххэ, этиллибитин курдук, тиэллэн тахсар сө үмэр үгүс түүлээх ахсаанын
статистика учуоттаабата.
Киис тириитинэн эргинэри ордорор атыыһыттар ортолоругар
ордук биллэллэр Н.Васильев, А.Громова, Г.Ыикифоров, М.Васильев, А.Кушнарев, А. уонна М. Молчановтар, Быков, А.Швецов.
Сорох дьылларга кинилэр Дьокуускай дьаарба катыгар 400-тэн
2600 тиийэр тириини таһаараллара. Громова, холобура, 1897 уонна 1899 сылларга 4100 киис тириитин атыылаһан, барыстаахтык
атыылаабыта. 1915 уонна 1916 сылларга "Рылов уонна Лесников" фирмата хара саһылга идэтийбитэ — кинилэр илиилэрин
нө үө 98 тирии ааспыта. Сүүс тыһыынча уонна онтон ордук
тии тириитин дьаарба каттан Черных, "Громова нэһилиэнньиктэрэ", "А.Швецов уонна уолаттара", Громов атыыһыттар
атыылаһаллара. А.И.Громова үбүнэн кыахтаа ын кини Дьокуускай дьаарба катыттан 1899 сыллаахха атыыласпыт кээмэйэ туоһулуур. Кини 2500 киис тириитин, 11 — хара саһыл, 260 — кэрэмэс саһыл, 15000 — кыһыл саһыл, 15 — күөх кырса, 7500 —
үрү кырса, 19300 — тиивг, 218 — эһэ, 15000 — кырынаас, 115 —
соло до тириитин атыыласпыт. Эмиэ ити сыл Громова Ирбиттээци дьаарбавгка а 960 киис тириитин 55 тыһыыича солкуобайга, биирдиитин ортотунан 57-лии солкуобай атыылаабыта
биллэр. Ити икки сыл иннинэ Дьокууекай дьаарба катыгар киис
орто сыаната 30 солкуобайга тэ нэһэрэ. Ол иһигэр сорох тирии
300 солкуобайга тиийэ сыаналанара.
Эргиэн сайдыыта, капитал эргиирии түргэтэтир! наадата
атыыһыттары Дьокуускайга баан тэрийэллэригэр күһэйбитэ. XIX
үйэ бүтүүтүгэр сорох банковскай операциялары Казначейство
толороро (сирэй харчыны атаарыы, иэс биэрии, бырыһыаннаах
кумаа ылары кытта операциялар). Ол эрээри, уопсайынан ыллахха, Казначейство предпринимателлэр уонна эргиэмсиктэр
наадыйыыларын уонна ирдэбиллэрин ырааршан хааччыйбата.
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1910 сыдлаахха Дьокуускайга Государственнай баан Бодойботоо5У салаата арыллыбыта (Бодойбо — Иркутскай уобалаһынаа ы кыһыл көмүс бириискэтэ), ол иннигэр — Нуучча-Китай
баанын Дьокуускайдаа ы салаата (кэлин ол Нуучча-Азия баана
диэи ааттанар буолбута), онтон сыл буолан баран — Н.Д.Эверстов аатынан Дьокуускай куораттаа ы общественнай баан аһьшлыбыта. Госбанк бэйэтин туспа отделениета (Дьокуускайдаа ы)
1917 сыллаахха эрэ аһыллыбыта. Коммерческай бааннар бөдө
атыыһыттарга эрэ буолбакка, орто атыыһыттарга эмиэ иэһииллэрэ, ону тэ э олохтоох промышленноһы эмиэ салгыыллара.
Нуучча-Азия бааныгар угуу 1911 сыллаахха икки мөлүйүөн солкуобайга тиийбитэ. Сорох атыыһыттарга иэһээһин кээмэйэ 150
тыһыынча солкуобайга тиийэрэ, Ордук сыаналаа ынан орто
баайыы атыыһыттарга иэһээһин буолара, онон кинилэр бөдө
эргиэмсиктэртэн тутулуктаналларыттан босхолоноллоро, кинилэри кытта күөн көрсөллөрө.
Дьокуускай дьаарба катыттан элбэх түүлээх быһа кыраныысса
таһыгар тахсара: 1909 сыллаахха — 110 тыһыынча тии уонна
кырынаас тириитэ; 1913 сыллаахха атыыга туруоруллубут 22 тыһыынча кырса тириититтэн а аара кыраныысса таһыгар
барбыта; 1917 сыллаахха кыраныысса таһынаады фирма мөлүйүөн
а аара тии уонна хас да тыһыынча киис тириитин ылбыта.
Түөрт атыыһыт, ол иһигэр Саха сирин биллэр атыыһыта Эверстов, түүлээ и кыраныысса таһыгар мэлдьитин таһааран атыыльшрга сибээстээхтэрэ, кинилэргэ кыраныысса таһынаа ы
ырыынактан табаары атыылаһарга быраап бэриллибитэ. Валюта саппааһын толорор сыалтан, ону тэнгэ табаар сыаната
үрдүгүттэн атыыһыттарга Китайтан уонна Европаттан Саха сирин Хотугу оройуоннарыгар табаары нолуога суох киллэрэллэригэр кө үл бэриллибитэ.
Предпринимательствода уониа эргиэнтгэ итиниэхэ маарынныыр бырааптары өссө 1860 сыллаахха омук дьоно эмиэ ылбыттара, онон тута туһанан барбыттара. Россия хотугулуу-или
и
өттүгэр ордук актыыбынаһы американскай фирмалар көрдөрбүттэрэ. Түүлээ и атыылаһарга американецтар бэйэлэрин аадыннарыы быһыытынан чукчалары уонна эскимостары туһаммыттара. Киин былаас өттупэн биллэр-көстөр хонтуруол суо§унан
туһанан омук фирмалара уонна кэрээнэ суох эргиэмсикгэрэ Россяя сокуоннарыи 'куруубайдык кэһэллэрэ, быстахтык ылла.хха,
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арыгыны уонна сааны-сэби хаачча а суох тиэйэн киллэрэллзрэ.
Тобольскайга бэчээттэнэр "Сибиир листогуттан" американецтар чукчалар түөлбэлэриттэн чугас арыгылаах буочуканы бил~
либэтинэн таһааран ууран бараннар, олохтоохтор хайдах дьаабыланалларын кэтииллэрин, ол кэнниттэн "сөп буолбуттарын
көрөннөр" биэрэккэ тахсаннар түүлээхтэрин саата-суута суох
халаан барар түбэлтэлэрин туһунан билэбит. Үгүстүк арыгыны
түүлээххэ мэнэйдэһэллэрэ, онуоха 25 кырса тириитигэр 30 литр
испиири биэрэллэрэ. Кыраныысса таһынаа ы фирмалар Дьокуускайдаа ы уонна Нижнэй-Новгородтаа ы дьаарба каларга кытта тиийтэлииллэрэ: 1903 сьшлаахха Америка олохтоо о Сторк
Дьокуускайга 700 кэри э киис тириитин соро ун 600 солкуобайга тиийэр сыана а атыыласпыт ("Сибирсшй весттк ", Томск,
1903.). Өлүөнэ сиригэр атыы дьыалатын атын да европейскай
государстволар бэрэстэбиитэллэрэ ыыталлара. Китай киһитэ
Нью-Юкань нууччалыы Быков араспаанньаланан Молчанов
атыыһыттары кытта холбоһон "А.М.Молчановтар уонна Быков" диэн түүлээх фирматын тэрийбиттэрэ.
Онон, түмүк о орорго уолдьаста: Саха сиригэр түүлээ инэн
эргинии дохуот сүрүн ыстатыйатынан, эргиэн капитала суолиис уонна олохтоох промышленность сайдыытын дьи эр суоссо отох источнигынан буолбуттар. Ол эрээри тиэллэн киирэр
табаар уонна түүлээх дьүөрэтэ суох мэнэйдэрэ олохтоох нэһилиэнньэ оло о тупсуутугар дуоннаа ы көмөлөспөтө ө, барыс атын
куорат уонна саха бастакы атыыһыттарын хаппардарыгар
сө мүтэ, таарыччы эттэххэ, саха атыыһыттара эргитиилэринэн
бэйэлэрин кэлии коллегаларыттан соччо хаалсыбаттара. Түүлээх
булда Саха сиргэр ырыынак сыһыаннаһыыларын үөскэппитэ,
ону сэргэ кини региональнай ырыынак колониальнай ис хоһоонноо ун илэ-бааччы көрдөрбүтэ.
Үтүөкэн хаачыстыбалардаах (мындыр, киэ тай ада мунары
билбэт дьо урдаах, кыыл майгытын билэр, оло ор-дъаһа ар талымаһа суох) саха булчута уонна кини сырата дьи инэн Өлүөиэ
дойдутугар са а общественнай сыһыаннаһыылар, промышленность, ырыынак үөскээн, сайдан барыыларыгар төрүтүнэн буолбуттара. Хаалыылаах дойдуга табаар-харчы сыһыаннаһыыта өтөн
киириитэ, эргиэн капитала үөскээһимэ сир о оһуутун, сүөһү
иитиитин, олохтоох промышлеиность сайдыытыгар бул1"у сабыдыаллаабыттара, үөрэхтээх дьои баар буолууларыгар, евро108
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палыы цивилизация ситиһиилэрэ тар ааһыныгар наадыйыыны
үөскэппиттзрэ. Ити процесс, биллэн турар, э килэ суох буолбатада, европейскай цивилизация үтүө да, ол курдук мөкү да
өрүттэри а албыта, ол да буоллар Саха сирэ онтон туора турар
юыа а суо а. История бэйэтин хардыытыгар, бэйэтин миэлшгсэтигэр Саха сирин норуоттарын, үксүгэр кинилэр интэриэстэрин уонна үгэстэрин кытта аахсымына туран, киллэрэн испитэ.
Онтон "туһунан урдустар" тугу эрэ сүүйбүттэрэ, му ура суох
хомойуох иһин, үгүһү сүтэрбиттэрэ.
ХОТУГУ ДОЙДУ СҮӨҺҮ ИИТЭЭЧЧИЛЭРЭ
Оло хоттон, үһүйээннэртэн, олох былыргы бары суругунан
источниктартан көстөрүнэн, саха норуотун оло ун экономическай төрүтүнэн сылгы уонна ынах сүөһү иитиитэ буолар. Өлүөнэ
орто сүүрүгүн нэһилиэнньэтин кытта көрсө түспүт бастакы европеецтарга ол соһуччу арыйыы этэ: итинник дьарыкка бу дойду сирэ-уота, айыл атын усулуобуйата да табыгаһа суох курдуга. Үгүс чинчийээччилэр бэлиэтииллэринэн, Өлүөнэ сиригэр
сахалар төрүттэрэ кэлиэхтэригэр диэри манна табалаах, булчут,
балыксыт дьон олорбуттара диэн ыйаллар. Ону тэ э биһиги
удьуордарбыт манна, хотугу сиргэ, саха сылгытын көрсүбүттэрэ
диэн эмиэ саба алыыллар да, ол мин саныахпар, олус дарбатыылаах буолуо. Сахалар со урууттан төрүттээхтэр диэн этиини
сөптөөх диир буоллахпытына, ону саарбахтыыр сатаммат, ол
эбэтэр ону бигэргэтэр олус элбэх түгэннэр уонна чахчылар бааллар, онон сылгы уонна ынах сүөһү бу дойдуга иччилэрин кытта
бииргэ кэлсэн, тыйыс усулуобуйа^а үөрэммиттэр уонна онно
сөп түбэһэр көрү ү ылбыттар диирбит ордук ылыннарыылаах.
Ону көрбөтөх кыылларын көрөинөр соһуйбуттарын кэпсиир палеоазиаттар, юкаЫрдар үһүйээннэрэ таарыччы бигэргэтзр.
Ат уонна бөдө ынах сүөһү бу дойдуга баар буолууларын
быһаччы саха норуотун кытта сибээстиир эмиэ табыллыбат. Саха
этноһын үөскээһинэ балачча хойукку, Өлүөнэ—Амма ьгасыыларын сүөһүлээх дьон хайыы-үйэ баһылаабыттарын кэннинээ и
кэм э буолуохтаах, Оттон манна урутаан — ону сака кэмнээ^и
чинчийиилэртэн көрдеххө — тонус-макьчжур бодолоох биистэр
уонна сахаларга маарьшныыр биистэр биир кэмнэ кэриэтэ кэл109
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биттэр. Ол иннинэ, хотугу сиргэ тиийэн кэлиэхтэрин быдан
иннинэ, ити биистэр хайалара да бэйэ-бэйэлэрин кытта ыкса
сибээстээхтэрэ, ол эрээри, биллэн турар, биистэрин этническэй, культурнай, хаһаайыстыбаннай бэлиэлэрин букатыннаахтык сүтэрэр курдук буолбакка, бодоруһаллара. Ураты усулуобуйалаах дойдуга түбэһэн эрэ бараннар то ус-маньчжур уонна түүрмонгол эйгэлээхтэр бэйэлэрэ ааттаммыттарынан "саха" этноһын, са арар биир тылларын, хотугулуу тииптээх сүөһү иитиитин үөскэтиигэ туруммуттар. Ити барыта эйэ дэмнээх быһыыга-майгыга барбата а, саха эрдэтээ и историятыттан көстөрүнэн
уустарынан атааннаһыы чахчы баара (ол дуораана биһиги
бүгү
ү күннэрбитигэр тиийэ кэллэ): ха аластар, боро оннор,
дүпсээлэр, намнар, байа антайдар, боотурускайдар, бөтү нэр,
хоролор... Кинилэр икки ардыларыгар сүөһү уонна мэччирэ
туһуттан охсуһуу тахсара, ол үгүстүк, Европа эрдэтээ и феодальнай сыһыаннаһыыларын кэминээ итин курдук, сабыта
түсүһүүлэргэ, хабырыйсыыларга тиэрдэрэ. "Сэриилэр" түмүктэригэр элбэх ахсааннаах сүөһүлээх, басты мэччирэ нэрдээх,
саба түһүүлэргэ билиэн ылбыт үлэһиттэрдээх кыа ырбыт чөмчөкөлөр үөскүүллэрэ.
Саха сирин Киин өттүгэр хайыы-үйэ XIV үйэ э сүөһү иитиитэ дьи нээхтик тэнийбитэ. Ол афро-азиатскай ньыма курдук
сүөһүнү үүрэ сылдьан көрүүттэн-харайыыттан уратылаа а. Сүөһү
тутар сахалар сайыныгар сайылыктаахтара, кыһыныгар кыстыктарыгар кыстыыллара. Сайы
ы ураһаларын сүөһү мэччирэ ин
олох ыксатыгар туруораллара, оттон кыһы
ы дьиэлэрэ-уоттара
сайынын оттоон хаһааммыт ходуһаларын аттыгар буолара. Дьиэ
кэргэн оло о-дьаһа а, сүнньүнэн, төһө киэ ходуһалаахтарыттан уонна онно от үүнүүтэ хайда ыттан тутулуктанара.
Бука, хотугу сиргэ сүөһү иитиитин бары ымпыга-чымпыга
үөскээһинэ са а этническэй холбоһук үөдүйүүтүн уонна общественнай институттар одохсуйууларын кытта сэргэ баран испит
буолуохтаах. Сиргэ чааһынай бас билии ким да ыла илик учаастактарын туһа а киллэрии, ону тэнгэ мэччирэнгнэри күүс еттүнэн
былдьааһын түмүгэр үөскүүр. Ол да буоллар мэччирэ нэри уонна
оттонор сирдэри бас билии баһыйар ньыматынан общиннай
ньыма хаалбыта. Чуолаан Василий Ключевскай бьохырш Руська сыһыаннаан эппитин курдук, сири общшнай бас билии,
бастатан туран, кинини туһар таһаарьш у о ш а туһаныы уһулуч110
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чу ыарахаттардаа^ыттан төрүөттээх. Ойууру солоон, онно бааһына уонна ыһыы учаастагьш о оруу русичтар холбоһон үлэлээһиннэрин эрэйэрэ; саха а саамай эрэйдээ инэн, биир киһиэхэ
уонна биир дьиэ кэргэ э кыайтарбатынан кыһыны туоруур
оту оттооһун буолара. Үйэлэртэн кэлбит үөрүйэх холбоһон үлэлээһин наадатын ыйара. Саха сирин усулуобуйатыгар ол дьиэ
кэргэн уонна аймах дьон кыттыһан үлэлээһиннэрин эрэйэрэ.
Сайы ы кэм э дьон түмсэннэр, үлэлэрин аттараллара: ким
сайылыкка хаалан сүөһүнү көрөрө-харайара, ким сайылыктан
соро ор уонунан километрдаах ходуһа а баран оттуура. Үлэ тэрилин эмиэ бииргэ туһаналлара. Ол да буоллар, үлэ төһө да
уопсай көрү нээх буоллар, ол түмүгүн туһаныы холбоһуктаах
буолбата. Үлэ биирдии киһинэн араарыллара, кээмэйдэнэрэ,
онон хас биирдии аймах киһи тустаах үлэтин түмүгүн бэйэтигэр ылара. Сахаларга хаһаайыстыба хутордыы тиибинэн тэриллэрэ диэххэ сөп, ол эрээри дьыл былдьаһыктаах, "биир күн
дьылы аһатар" кэмигэр, ыаллыылар үлэлэрин холбуурга күһэллэллэрэ.
Вацлав Серошевскай сүөһү иитиитинэн дьарыктанар сахалар тустарынан эриэккэстик ойуулаан суруйуулары хаалларбыта. Кини кыраай үрдүнэн сүөһү иитиитин туругун туһунан статистическай чахчылары а алар. 1891 сыллаахха сахалар бас билиилэригэр 132 тыһыынча кэри э сылгы уонна 243 тыһыынча
бөдө ынах сүөһү баара, ол быһа холуйдахха "биирдии дууһа а
биирдии ынах сүөһү уонна икки дууһа олохтооххо биир сылга"

тжсэрэ (Серошевскай В.Л. Сахалар, Этнографическай чинчийии

уопута. Москва. 1993). Ол эрээри арыый эрдэтээ и кэм э ити
дьүөрэлэһии атыннаа а — сылгыта баһыйара. Сылгы үөрэ саха»
лар сүрүн баайдара этэ, онуоха сылгы үөрүн үгүс өттө көлүүр
сылгытыттан буолбакка, "кө үл" сылдьар биэттэн уонна убаһаттан турара. Саха сирин Киин өттүн нэһилиэнньэтин оччотоо у сүрүн аһылыгынан кымыстаммыт биэ үүтэ уонна убаһа
этэ буолара. XVIII үйэ түөрт уонус сылларыгар Өлүөнэ сиригэр
сылдьыбыт Камчаткатаа ы экспедиция кыттыылаада Гмелин,
сахалар үгэс буолбут сааскы бырааһынньыктарын ыһыах туһунан уонна онно кымыһы иһии туһунан кэпсииригэр, бэлиэтиир: "Уонча сыллаа ыта көр-нар уһуннук сал анан барара, оччолорго сахалар сылгылара элбэх этэ. Кэли и сылларга олус
хаардаах дьыллар кэлэннэр, үгүс сылгы хоргуйан өялө (саха сылШ
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гыта хаары хаһан айа ын бэйэтэ булунар — М.Н.) уонна Камчаткатаа ы экспедиция модьуйуутунан онно баран элбэх сылгы
өллө уонна үгүстэрэ онтон эргиллибэтилэр" (Серошевскай В.Л.

Эмиэ онно).

Сахалар итэ эллэригэр сылгыга сүгүрүйүү наһаа күүстээх,
ол экономическай олоххо-дьаһахха кини оруола эмиэ улаханын
туоһулуур. Иччилэргэ кэрэх тутарыгар саха ынах сүөһүттэн сибээстээ и тугу да биэрбэт. Былыр сыбаайбаларга биэ баһын
унуо ар сүгүрүйэллэрэ үһү; уоту аһатарга сылгы түүтүн, өссө
ордуга сиэлин быра аллара; сылгы түүтүнэн кымыстаах ымыйалары киэргэтэллэрэ, сылгы баайыллар сэргэтин олус ытыгылыыллара, онтон дьолу күүтэллэрэ. Өлбүт сылгы у уо ун уонна төбөтүн унуо ун саха сиргэ хаалларбат, ылан мас мутутар
ыйыыр. Ким эмэ кыыһы биэ э холоото уна, оттон уолу — атыырга, ону үөрэн ымайа көрсүөхтэрэ; ынахха холоотохторуна — онтон өһүргэниэхтэрэ.
Поляк чинчийээччитэ суруйбут үһүйээнигэр "Та ара бастаан аты айбыт, онтон ат икки, киһи икки а аардаах харамай
тахсыбыт, онтон дьэ киниттэн киһи төрөөбүт" диэн кэпсэнэр.
Таарыччы бэлиэтээтэххэ, сылгы а аардаах киһи (кентавр) уобараһа киэ ник тар аныыта, мин саныахпар, сир о оһуутун культурата сайдыбыт кэмигэр истиэп киһитэ атыгар хам сыстан көнө
сиргэ ыраахтан көстөн олоруута Европа бааһынайын хара ар
эйэлээх олохтоох сир үлэһитигэр өлүүнү-эстиини сибикилиир
хара а күүс буолар хайа ба арар кыахтаа а. Саха хаһаайыстыбатыгар сылгы ынах сүөһү туһаныллыан иннинэ туһалаабытын
оло хо да бигэргэтэр. Оло хо о, үһүйээннэргэ, номохторго сэһэргээччилэр геройдарын ааттарын эрэ буолбакка, кинилэр аттарын ааттарын кытта өйдүүллэр.
Ол эрээри хайыы-үйэ XIX үйэ бүтүүтүгэр балаһыаиньа уларыйар, сахалар бөдө ынах сүөһүнү ордорор буолан бараллар.
Россия Европатаа ы сор отун курдук, ынах сүөһү ыал аһатааччыта-сиэтээччитэ буолар, дьиэ таһынаа ы сүрүн үлэлэргэ о уһу
туһаналлар, оттон сылгы мииниллэр мингэ, почта суолугар
таһа аһы таһааччы оруолун толорор буолар. "Кө үл мэччийэр"
биэлэр үөрдэрэ эмискэ адыйыыр, убаһа этинэн уонна кымыһынан баайдар эрэ боччунар буолаллар, оттои дьада ылар ону
бырааһынньыктарга эрэ амсайаллар.
Ынах сүөһү иитиитигэр бөдө структурнай уларытыылар са112
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халар экономическай олохторугар уонна олохторун сиэрэ
бүтүннүүтэ биллэрдик уларыйыытыгар тиэрдэллэр. Сылгы, биллэрин курдук, киэ сиргэ тутуллар, ынахтаадар оту икки төгүл
элбэ и сиир, аһылыгар сириксэн, кыһын хаар анныттан хаһан
аһыыр. Сылгы үөрэ киэ сиринэн мэччийэр, сотору-сотору сир
уларытар, онон дьон эмиэ көсүһэллэригэр тиийэллэр. Ынах —
"олохтоох" сүөһү, көрүүнү-харайыыны эрэйэр, кыһы ы кэмэ балачча от саппааһыгар наадыйар. Ити кэнники түгэн сахалар олохторугар саамай биллэрдик сабыдыаллаабыта: сылгы
үөрүн маныыһыттарыттан кинилэр отчуттарга кубулуйбуттара,
ол эбэтэр үгүс оту хаһааннахтарына эрэ дьыл тахсаллара, онон
дьиэ-кэргэн этэ э олоруута хааччыллара.
Сахалар быһа-бааччы ынах сүөһүнү иитиигэ хаһан көспүттэрин тасты биричиинэлэргэ оло уран быһаарыахпытын сөп.
Нууччалар кэлэллэрин диэки эрэ буолбакка, кинилэр кэлбиттэрин кэнниттэн сүүс сыл буолан баран, сахалар сүрүннээн сылгыны туталлара. Эмиэ били Серошевскайбыт XIX үйэ бүтүүтүгэр
элбэх о онньоттор туоһу көрдөрүүлэрин суруйбута, онно кинилэр а аларбыт уонна эһэлэрбит кыһынын да, сайынын да сылгы үөрүн кытта көсүһэллэрэ диэн чинчийээччини биир санаанан итэ этэллэрэ. Бэрт кыра ы чинчийээччи Гмелин 1737 сыллаахха күһүн Өлүөнэ хочолоругар сылдьан баран, кэбиһиллибит от баарын көрбөтүм диэн сурунар кинигэтигэр бэлиэтээбит. Кини хара ын хатаабыт быстах түгзннэринэн тойоннуур
буоллахха, кэбиһиллибит оту биитэр турбут бугуллары өйдөөн
көрбетө ө буолуо диэхпитин кыахпыт суох. Онон быһаардахха,
ынах сүөһү а ыйа а эбитэ буолуо, ону кыһын сүнньүнэн талаынан аһаталлара. Онтон кэлин да, олох биһиги күннэрбитигэр диэри, сут дьылларга талах сүөһүлээхтэри үгүстүк абырыыра.
XIX үйэ ортотун диэки оттооһун саха ыалын экономическай
оло ун хааччыйар үлэ биир саамай сүрүн көрү э буолбута.
Үһүйээинэргэ, тойуктарга уус, байанайдаах булчут оннугар басты от охсооччу ахтыллар буолар. Элитиэпкэ хотууру сатаан
үтүгүннэрэн о остор буолуохтарыттан оттонор от саппааһа
үүммүтэ, сахалар оту куурдарга, кэбиһэн харайарга үөрэммиттэрэ. Уопсайынан бэлиэтээн эттэххэ, аан дойдуга саамай хоту
сүөһү иитиитинэн дьарыктанааччылартан быһыыта сахаларга
эрэ "оттооһун бастакы суолтаны ылбыт" (Серошевскай В.Л. Эмиэ
онно). Ол биричиинэтэ биллэр: уһун кыһын.
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Серошевскай бэлиэтииринэн, кини кэмигэр "Бөтүрүөп" күнүтгэн са алаан Саха уобалаһыгар ходуһа а күннэтэ 20000 тиийэр охсооччу тахсара. Ити сыыппара мэлдьитин элбээн, сайын
ортотутар миэстэтигэр олорор нэһилиэнньэ барытыттан үс гыммытган иккитигэр тиийэрэ. Биһиги аа ан көрүүбүтүнэн, сахалар
барыта үлэ э 40000 охсооччуну уонна 80000 мунньааччыны (дьахталлары уонна одолору) туруорар кыахтаахтар, ол аата биэс дууһалаах ыалтан — биир охсооччуну уонна икки мунньааччыны".
Кини быһа холуйан суоттааһынынан, кылгас сайын устатыгар
(50 хонутунан ыллахха) сахалар 200 тыһыынча гектар сири охсон, 380—400 тыһыынча тонна оту бэлэмнииллэрэ. Нуучча Императорскай географическай обществотын Сибиирдээ и отделын Бүлүүтээ и экспедициятын салайааччытын Р.К.Маак көрдөрөрүнэн, биир ыалга ортотунан а ыс төбө ынах сүөһү тиксэрэ
(икки торбос, икки бьшырыы
ы ту уй бургунас, түөрт ынах),
олорго сэттэ туонаттан ордук от наада буолара. Дьиэ кэргэн
өссө көлүүр аттаах буолла ына, эбии уон туона а тиийэр үчүгэй
хаачыстыбалаах оту бэлэмниэхтээх. Онон сайы
ы икки ый
устатыгар дьиэ кэргэн, үүнүүтэ ортотунан гектартан 2,3 туона
кэлэр буолла ына, 10 гектартан итэ эһэ суо у охсуохтаах, ол
аата, сүүс тыһыынча квадратнай миэтэрэни.
Ыарахан, илистиилээх үлэ. Күнүһүн куйааһыгар утуйаллара.
Сарсыарда, киэһэ уонна түүнүгэр охсоллоро. Онно анаан арыы,
бурдук, чэй, табах хаһааналлара, ол да буоллар ас тиийбэтэ.
Аһылык тиийбэтэ, үлэ ыарахана "дьон сирэйин-харадын өлбөөдүтэрэ, эрэйдээх-му наах көрү нүүрэ", хаамыыларын — "нүһэр
уонна боку нас" о ороро. Дарбаппакка туран эттэххэ, ити икки
ый устатыгар сыллаа ы үлэ ахсаанын кырата буолла ына улахан а аара о оһуллара. Дьи нээх иэдээн үүнүүтэ суох биитэр
ардахтаах дьылларга кэлэрэ, оччо о дьон тиийэр оту кыайан
оттоммотторо. Дьиэлээх тугунан да аһатар кыа а суох ына ын
түөрт төгүл түһэрэн, оттон оту уон төгүл үрдэтэн сыаналыыллара. Итинник дьылларга дьада ылар сүвһүлэрэ эстэрэ биитэр,
оту иэс ыланнар хабала а хаптараллара, тодо диэтэххэ кыһын
иэс ылбыт сыар а отугар күһүн үс-түөрт тиэйиинэн төлүүрэ
биитэр оттуур кэм э кыра төлөбүргэ үлэлээн биэрэрэ, Ити, биллэн турар, саха обществотын ара аланыытыгар тиэрдэрэ.
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САХАЛАР СИР ОНХ)ҺУУГУНАН ДЬАРЫКТАНАЛЛАР
Нууччалар кэлиэхтэрин иннинэ сахалар сир о оһуутунан дьарыктаммыттарын туоһулуур ханнык да чахчылар суохтар. Үүнээйиттэн аһылыктара диэн кинилэргэ киһи сиир ото, отон уонна
мас үөрэтэ буолара. Үөрэ туһунан үһүйээннэргэ үгүстүк ахталлар, буолаары буолан сүөһү сотууннаан өлүүтүн түмүгэр үөскүүр
сутааһынынан сибээстээн. Саха сиригэр тэллэй дэлэй, ону оччолорго сахалар сиэнэрин билбэттэрэ. Өлүөнэ сиригэр бурдугу,
о уруот астарын, фруктаны билбэттэрэ.
Саамай хотугу сиргэ сир о оһуутун көһөн кэлбит нуучча дьоно са алаабыттара. Бастакы сулууспа казактара тыйыс айыл алаах усулуобуйа а үүнээйи ылыллар кыахтаа ар эрэммэттэрэ,
ону боруобалыы да сатаабатахтара чахчы — кинилэр манна бурдук үүннэриитинэн дьарыктана кэлбэтэхтэрэ биллэр. Сулууспа
дьонун килиэбинэн хааччыйар эбээһинэстээх ыраахтаа ы дьаһалтата атыннык саныыра. Бу дойдуга бурдугу тиэйэн а алыы
киһи аа ан сиппэт ыарахаттардаа а уонна элбэх ороскуоттаа а.
Бурдугу Тобольскайтан уонна Енисейскэйтэн уунан Илимскэйгэ арлаллара, онтон кыһыныгар Кутка тиэйэллэрэ, онтон эмиэ
хаттаан өрүс суудуналарыгар тиэйэн, Дьокуускайга уһаараллара. Онтон бурдугу казактар острогтарыгар тиэрдиллиэхтээ э, ол
суола эмиэ чэпчэкитэ суода.
Кыһал а а ылларбыт ыраахтаа ы дьаһалтата саха бастакы воеводаларыгар Голови а уонна Глебовка олохтоох сиргэ бурдук үүнэрин билэллэригэр сорудахтаабыта. Воеводалар соруда ы
толорбуттара: тус туһунан сирдэргэ боруобалаан бурдук ыспыттара. Уопут табыллыбыта, онон сотору буолаат, Илим уонна
Өлүенэ баһын кытылларыгар бастакы нуучча бааһынайдара кэлбиттэрэ. Өлүөнэ орто тардыытыгар бурдук үүннэрээччилэр XVII
үйэ ортотугар эрэ тиийэн кэлбиттэрэ, ол эрээри са а дьыала
бытааннык, эрэлэ суохтук олоххо киирэрэ. XVII үйэ бүтүүтүгэр,
ол аата, бастакы казактар кэлбиттэрин кэннэ 50—60 сыл буолан
баран, Чечуйскай острог аттынаа ы, Витим уонна Пеледуй
өрүстэр төрдүлэринээ и дэриэбинэлэргэ, Өлүөхүмэ острогун
оройуонугар уонна Амма солобуодатыгар, Өлүөнэ кыраайын
уһуга-мун^ура биллибэт куйаарыгар туоһахта курдук кыракый
сирдэргэ 170-ча бааһынай ыаллара баар буолбуттара. Ити бааһынайдар үгүс өттүлэрэ урукку промышленниктар этилэрэ, атыт»*
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тара — көскө кэлбиттэр, атыы-эргиэн уонна сулууспа дьоно.
Өлүөнэ сиригэр биир бастакынан бурдук үүннэриитин са алаабыт киһинэн Ерофей Павлович Хабаров этэ, кини ордук
Дальнай Восток сирдэрин бастакынан арыйбыт киһи быһыытынан биллэр, аата Хабаровскай куоратыгар уонна Забайкалье
тимир суолун станциятыгар — Ерофей Павловичка и эриллибитэ. "Иккис Сибиир саарыстыбатыгар" айаннарынан бэйэтин
аатырдыан иннигэр муора чутаһынаа ы Устюг бааһынайа бэйэтин убайынаан уонна инитинээн 1632 сыллаахха Өлүөнэ э тиийэн кэлбитэ. Манна сэттэ сыл ону-маны үлэлээбиттэрэ, эргиммиттэрэ; 1639 сыллаахха Ерофей Павлович Усть-Кутка олохсуйбута, бу сир бүгү
ү кү
э диэри Саха сирин Ар аа, Илин
Сибиири уонна Киин Россияны кытта ситимниир база оруолун
толорор. Хабаров көннөрү эрчимнээх уонна булутас киһи буоларын таһынан, олус өйдөөх уонна ыраа ы көрөр киһи эбитэ
буолуо. Бурдугу тиэйэн а алыы улахан мэһэйдэрдээ ин билэн,
төрүт-уус бурдук үүннэрээччи буолан, табыгастаах сири таба
көрөн, 1640 сыллаахха опытнай ыһыыны о орор. Түмүгэ,
күүппүтүн аһара түһэр: Хабаров хас да сүүс буут бурдугу ылар.
Ону барыстаахтык батаран баран, эһиилин сааһыгар аны 30 дэһээтинэ (33 гектар) сиргэ ыһар, ону сэргэ Киренга өрүс төрдүгэр
"бурдук үүнэр үтүөкэн" сирин булан ьшар, сотору буолаат, онно
60 гектартан ордук сири тиэрэр. Миэли сэ булунар, туус оргутар
буолар, тыа хаһаайыстыбатын инвентарын булунар. Урут мунньуммут эргинэр капитала үлэһиттэри наймылаһарыгар уонна
дьыалатын күүскэ сайыннарарыгар кыа ы биэрэр. Кини аны Киренга төрдүгэр бөдө тыа хаһаайыстыбаннай оройуонун тэрийэргэ былаанныыр, онно Россияттан арлан сири та астааччылары олохсутарга саныыр. Ону баара, бу киһи онтон барытыттан
ордорон "са а сирдэргэ дьулуһар ба алаар", онтон да улаха
а
дьо урдаа а. Баайдаах Даурия туһунан сурахтар кини өйүн-санаатын аймааннар, удьуор дьыалатын хаалларан, атамаан буолар
аарыктаах аналы ылынар. Россия а Амур төрдүгэр диэри са а
сирдэри холбооһун — помор бааһынайын үтүөтэ. Ити уратылаах
киһи Өлүөнэ сиригэр эмиэ улахан бэлиэни хаалларбыта: Кут уонна
Киренга төрдүлэригэр кини хоруттарбыт сирдэригэр кэлин хотугу дойдуга сир о оһуутун культуратын кииннэрэ үөдүйбүггтэрэ,
ол Өлүөыэ кыраайын атын оройуоннарыгар сир о оһуута сайдыытыгар улахан сабыдыалы ойгорбута.
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Ол эрээри, дьи ин ыллахха, кэлин да, өссө ордук олохтоох
нэһилиэнньэ, сир о оһуутун киһи оло ун са а салаатын быһыытынан олус бытааннык уонна аат харата ылынара. Ол сүрүн
биричиинэтэ, биллэн турар, туорахтаах культуралар үүнүүлэрин биллэр намыһа а уонна үгүстүк күүстээх хаһынгнар түһэннэр илиилэринэн үлэлээн тохпут хара көлөһүннэрин кураанахха хаалларара буолара. Сир о оһуутун культурата киэ маасса а таргыырыгар бириэмэ уонна түмүктээх уопуттар наадалара.
Онуоха бастатан туран ыраахтаа ы правительствотын ыытар
бэлиитикэтэ көмөлөспүтэ. Кини кыраайга улам эбиллэ турар
нуучча нэһилиэнньэтин аһатар кыһал атын уонна ороскуотун
бэйэтиттэн быра ыан наадата. Бааһынаны уонна ыһыы сирин
кэ этэр наадатын туһунан циркуляр киин сиртэн тохтоло суох
кэлэрэ. "Сибииргэ олорор норуоттар бурдук араас көрүвгнэрин
уонна онтон да атын о уруот астарын дэлэтэллэрин", Европа
олохтоохторо ханна барытыгар туһаналларын курдук, сир
о оһуутун бородуукталарын аска туһаналларын өйүүр араас
дьаһаллары ылаллара. Көһөн кэлээччилэргэ сууда бэриллэрэ,
оттон олохтоох нэһилиэнньэни сир о оһуутугар үөрэппит ыстаарыһалар бэл мэтээлинэн на араадаланаллара.
Ол да буоллар бурдугу үүннэрли уонна о уруот аһын олордуу дойду нэһилиэнньэтин экономическай олодор биллэр көстүү
буоларыгар 150-тан тахса сыл наада буолбута. Ол, бастатан туран, Өлүөнэ кыраайыгар сир о оһуутугар үөрүйэх нуучча дьонун көһөрөн олохсутуу бытааннык барарыттан тутулуктаа а. Бэл
бурдугу уонна одуруот астарын үүннэриигэ табыгастаах ВитимПеледуй, Өлүөхүмэ, Амма волостарын курдук сирдэр XIX үйэ
ортотун диэки 2400 көһөн кэлээччини эрэ тардыбыттара.
Сир о оһуутугар интэриэс а ыйах "үгэннээбит" түгэннэрэ
баар буолуталаабыттара, олор бары ыраахтаа ы салалтата кыраайга олоххо киллэрэр дьаһалларын кытта сибээстээхтэрэ. Нууччалар кэлбиттэрэ сүүс сыл ааспытын кэннэ киин былаас Петербуру, Сибиири нө үөлээн, Дьокуускайы уонна Тиихэй акыйаан кытылын кьпта сибээстиир почта суолун кыраайга арыйарга уураах ылынар. 1743 сыллаахха Иркутскай күбүөрүнэтинээ и Витими кытта Дьокуускайы холбуур 28 "станок" (станция) тэриллэр. 17 сыл буолан баран, кинилэр ахсааинара 64-кэ
тиийэр. Бастаан бары экономическай кыһал алар (көлөнү, аһыыр
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аһы булан биэрии) эрэ буолбакка, ону ааһан почта станцияларын хааччыйыы бүтүннүүтэ а аардастыы олохтоох нэһилиэнньэ э эрэ сүктэриллибитэ. А а уустара, нэһилиэктэр "бырахсарга" тиийбиттэрэ, итиниэхэ аналлаах дьону анаталыырга
күһэллибиттэрэ. Суолга сэниэлэрэ эстэн уонна аһылыктара
быстан ат көлө өлүүтэ олус үксээбитэ, ол сылгы уопсай ахсаана
а ыйааһыныгар тиэрдибэтэ. Сахалар чуолаан ити кэм э сылгы
ахсаанын соруйан а ыйаппыттара диэн саба алыахпытын сөп.
Кырдьыга да, хайа ба арар кэм э кэлэн, суолга диэн тутан ыла
турар буоллахтарына, туох туһата кэлиэй.
Ити, дьаһаа ы уонна түһээннэри таһынан эбии кыһал а
үөскээбитин сахалар улаханнык сөбүлээбэтэхтэрэ. Олохтоох нэһилиэнньэни почта станцияларыгар үлэлииртэн босхолуулларыгар дири ник төрүөттээн кинээстэр күбүрүнээтэргэ уонна
ыраахтаа ыга бэйэтигэр тиийэ ү сүбүттэрэ. Онуоха 1770 сылтан са алаан станцияларга көскө кэлэр бааһынайдары уонна
Иркутскай күбүөрүнэ саллааттарын олохсутар буолбуттара. Почта
тохтуур сирдэрэ сыыйа дэриэбинэлэргэ кубулуйан барбыттара.
1810 сыллаахха олорго балтараа тыһыынчаттан тахса, үйэ
бүтүүтүгэр — сэттэ тыһыынчаттан ордук киһи олорор буолбута.
Дьаһалта сахалары станцияларга үлэлииртэн эрэ босхолообута, оттон көрүүттэн-харайыыттан босхолообото о, онон бастаан утаа нуучча дьаамсыктар сахалартан ылар бородуукталарынан уонна харчыларынан дуоһуйаллара. Ол эрээри XIX үйэ
са аланыытыгар, сахалар дьаам дьаһаа ыттан босхоломмуттарын кэнниттэн, станцкялары көрүүнү-харайыыны государство
бэйэтигэр ылбытыгар, ороскуоту намтатыы проблемата күөрэйбитэ. Дьаамсыктарга ыһыы сирин уонна оттонор ходуһалары
биэрэн, дьаһалта кинилэртэн сир о оһуутунан, о уруоту үүннэриинэн уонна сүөһү иитиитинэн дьарыктаналларыгар улам
күүскэ уонна дьаныардаахтык ы ыран барбыта. XIX үйэ ортотугар хас станция ахсын сири о орооччулар баар буолбуттара.
Кинилэр кыһамньыларынан бурдук уонна о уруот аһын үүннэриитэ Витим уонна Дьокуускай икки ардыларынаа ы суол тулатынаа ы киэнг сири хаппыта, ол эрээри "климата хадыс буолан үүнүүлэрэ үгүстүк ардах түспэтиттэн курааннаан уонна сорох сирдэргэ аһьпга түһэн ас биэрбэтэ". Манна туорахтаах культуралары эрэ буолбакка, ону тэ э хортуоппуйу, хашыыстаны,
моркуобу, эриэппэни, горо§у кытта үүжнэрэргэ үөрэммиттзрэ.
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Суол сүнньүнээрс дэриэбинэлэр дьаамсыктара сир о оһуутун
эбии дьарык о остор буоллахтарына, Өлүөнэ орто сүүрүгүн кытылларыгар XIX үйэ а аарыттан сүүрбэччэ э чугаһыыр нуучча
дэриэбинэлэрэ үөскээбиттэрэ. Баларга сир о оһуутунан уонна
о уруот аһын үүннэриинэн дьарыктаныы баһыйар суолталаммьгга.
Быһа холуйан эмиэ ити кэм э, бэл арыый эрдэ да (XIX үйэ бастакы а аарыгар) сир о оһуутунан дьарыктаныы Бүлүү э эригэр, Ньурба а тэнийэр. Бүлүүгэ Сунтаар сэлиэнньэтигэр сир
о оһуутунан дьарыктаныы XIX үйэ ортотуттан са аламмыта.
Манна ньэчимиэни, дъаарыссаны, ардыгар сэлиэһинэйи үүннэрэллэрэ. Туорахтаах культуралары уонна одуруот астарын үүннэрии уопута тымныы аан дойдутаа ы полюһунан биллибит Верхоянскай, Өймөкөөн курдук "кый бырах" сирдэргэ — дьикти
буолбатах дуо? — кытта ыытыллар, онон дьаныардаах буолуу
манна эмиэ ситиһиигэ тиэрдэр. Политссыльнай Войнаровскай
Верхоянскайга ньэчимиэни ыһан, үүнүүнү ылар уопутун туһунан (ыспыт биир туора ыттан 10- а тиийэри) чахчылар бааллар. Өрө көтө үллэн үлэлиир дьон холобурдара атыттары
кө үлүүрэ. Верхоянскайга XIX үйэ ортотуттан ыла хас биирдии
олохсуйааччы ахсыытынан кэриэтэ о уруот олордоро, онноо§ор теплицаланара, онно о урсуу үүннэрэрэ.
Сир онгоһуута сайдыытыгар иккис күүстээх өрө көтө үллүүнү
сектаннар о орбуттара, XIX үйэ иккис а аарыгар кинилэри Саха
сиригэр көскө ыытар буолбуттара. Бастакы үүрүллүүгэ аттыкылар түбэспиттэрэ, кинилэр Саха сиригэр Россия а крепостной быраап көтүрүллэр сылларыгар кэлэн барбыттара. Бастаан
600-чэ киһи кэлбитэ, онтон кэлээччи ахсаана эбиллэн испитэ
— сылга хастыы да уонунан киһиэхэ тиийбитэ, XIX үйэ кэяшшш сүүрбэ сылыгар — биирдиилээн буолбута. Кинилэр итээллэрэ "төрүүрү-ууһууру, үөскүүрү" кө үллээбэт буолан, көскө
кэлэр аттыкылар ахсааннара быһа холуйан биир таһым а турара: 1100-тэн 1300 диэри. Ол да буоллар кинилэр хотугу дойдуга
сир о оһуутугар сөдүмэр көрдөрүүнү ситиспиттэрэ. Аттыкылар
12 төбүрүөннээи олохсуйбут сирдэрэ биллэр: биир Бүлүү уокуругар, түөрт Өлүөхүмэ э, атыттара Дьокуускайга.
Аггыкылар Саха сиригэр 1905—1910 сылларга диэри олорбуттара. 1905 сыллаахха ыраахтаа ы атырдьах ыйынаа ы манифеһа
тахсыбытын кэнниттэн ааспыт биэс сыл устатыгар кинилэртэн
үгүстэрэ Россияда төннүбүттэрэ. Аатыкылар сэлиэһинэйи дэ119
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лэччи ыһаллара, онтон Өлүөнэ э кыһыл көмүс бириискэлэр
аһыллыахтарыттан — эбиэһи ыспыттара. Кинилэр арбуз, дыня,
тыква үүнүүтүн ылаллара, хортуоппуй туһунан этэ да барыллыбат, ону ыһыы XIX үйэ са аланыа ыттан киэ ник тар аабыта. Аттыкылар бурдугу табаарынай (атыыга) о орон таһаарыыны тэрийээччилэр быһыыларынан өйдөбүлү хаалларбыттара, чуолаан кинилэр ортолоруттан бурдугунан эргинэн байбыт
бастакы атыыһыттар тахсыбыттара. Саха сиригэр кинилэри
кытта биир сылларга олорбут Серошевскай кинилэргэ аһа астык сөбүлээбэттии сыһыаннаһара (ол бука кинилэр киһи суох
буоларыгар тиэрдэр идеологияларын иһин буолуо а). "Олохтоох дьонтон ыйытар буоллар: сир о оһуута үөскээһинигэр уонна сайдыытыгар кимнээх олук укпуттарай уонна кимнээххэ эрэниэххэ сөбүй диэтэххэ, хайаатар да "аттыкылар үһүйээннэригэр" кэтиллэ түһэ ин. Ити үһүйэээни бигэргэтэллэр киэ нэлэмэн ыһыы хонуулара, мээккэлэммит бурдугу кэбэ эстик атыылааһын (аттыкьшар элбэх миэли сэни туттарбыттара — М.Н.),
үтүөкэннээх ат көлүллэр тэрилэ, таптайан о оһуллубут тимир
туттар сэптэр, эмис аттар, оттон кылаабынайа, өлгөм барыс.
Дьи эр атгыкылар... урут о оһуллубут уопуту эрэ туһаммыттара. Аттыкылар сир о оһуутугар туттубут бары ньымалара, сир
о оһуутун бары тэриллэрэ бүүс-бүтүннүү уруккуттан биллэллэрэ, бу дойдуга аттыкылар үүрүллэн кэлиэхтэрин быдан иннинэ манна сылдьыбыт Паллас, Гмелин, Миддендорф, Маак
уонна да атын айанньыттар суруйан хаалларбыттарыттан ураты
туох да суо а. Аттыкылар сир о оһуутун киэ промышленнай
төрүккэ тэрийбиттэрэ, ол туһуттан тулатынаа ы нэһилиэнньэттэн бүтүн сүүһүнэн наймыламмыт рабочайдары түмэн, кинилэр кытаанах уонна саталлаах көрөөччүлэр-истээччилэр балаһыанньаларын ылбыттара... Кинилэр бары күүстэрэ харчыга
уонна эргинэр дьодурдарыгар сытар, ол эбэтэр кинилэр ис дьи нэрэ бурдук үүннэрээччилэр буолбатахтар, ордук предпринимателлэр уонна бурдук эргаэмсиктэрэ. Аттыкылар — эргэнэн
олорор дьон, ханнык эмэ кыра тупсарыыны (веялканы) киллэрдэхтэринэ да, кинилэргэ сонно барыһы киллэрэ охсуон наада".
Чинчийээччи аттыкылары сөбүлээбэтэ кинилэр хотугу сиргэ
сир онгоһуутун сайдыытыгар киллэрбит сү кэн кылааттарын
мэлдьэһэргэ төрүөтүнэн буолуон сатаммат. Ба ар, кинилэр са а
технологияиы уонна ньыманы киллэрбэтэхтэрэ буолуо* бурдук120
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ка үрдүк сыананы оннунан хаалларар туһуттан хонууну искусственнайдык уунан халытыы идеятын бэйэлэрин үптэринэн
өйөөбөтөхтөрө буолуо, ол эрээри чуолаан кинилэр сир о оһуутун
уопутун биирдиилээн дьон сөбүлүүр тасты дьарыктарыттан
табаарынай производство керү эр таһаарбыттара мөккүөрэ суох.
Кинилэр Саха сирин буора олохтоох нэһилиэнньэни толору кээмэйинэн аһатар кыа а суох да буоллар, ол да эрээри сиртэн ылыллар бородууксуйа баһыйар үгүс өттүн о орон таһаарыыны бэйэтигэр ылынар кыахтаа ын илэ-бааччы көрдөрбүттэрэ.
Бурдугу үүннэриинэн бу дойдуга көскө кэлбит эргэ та ара
үөрэрш итэ эйээччилэр уонна духобордар эмиэ дьарыктаналлара. Эргэ итэ эли тутуһааччы биирдиилээн дьон Саха сиригэр
өссө XVII үйэ э кэлбиттэрэ, кинилэр уһулуччулаах бэрэстэбиитэллэрэ "Житие" диэн нуучча бастакы публицистикатын чаылхай өйдөбүнньүгүн хаалларбыт протопоп Аввакум Даурия а
тиийбитэ. Эргэ итэ эллээхтэр (сүүстэн тахса дьиэ кэргэн) үйэлэрин тухары олорбут Иркутскай уонна Забайкальскай (били итинэн — Читинскэй) күбүөрүнэлэртэн хо ноннор, Аян суолун устун тар аан олохсуйбуттара. Ол сылларга кинилэр Дьокуускай аттыгар Павловскай сэлиэнньэтин төрүттээбиттэрэ, онно
1917 сыллаахха 250 киһи олороро.
Духобордар (200 кэри э киһи) Саха сиригэр үс сэлиэнньэни
олохтообуттара, бу дойдуга соччо уһаабатахтара: Л.Н.Толстой
кинилэри көмүскэһэн» кыраныысса таһыгар тахсар паспоры ыланнар, бары 1905 сыллаахха Канада а барбыттара.
Саха сириттэн барбыт аттыкылар уонна духобордар 15
тыһыынча гектар холобурдаах тартарыллыбыт сири хаалларбыттара. Ол туһунан сурах бэл Воронежскай күбүөрүнэ э тиийбитэ, онтон быра ыллыбыт сиргэ сэттэ ыал көһөн кэлбитэ. Ол
эрээри сүиньүнэн Иркутскай күбүөрүнэ бааһынайдара кэлбиттэрэ, баай аттыкылар Россия киинигэр төннөллөрүгэр кинилэринэн таарыйан ааспыттара, Аттыкылар Өлүөнэ орто сүнньүн
сирдэрэ үчүгэйин туһунан сура ы бэйэлэрэ хаалларбыт учаастактарын барыстаахтык атыылыырга интэриэстээх буоланнар
тар аталлара. Иркутскай бааһынайдарын иннигэр аттыкылар
бэйэлэрин баайдарынан көөчүктэнэннэр көһөөччүлэри ордук ымсыырдыбыттара. Ол түмүгэр быра ыллыбыт сирдэргэ са а хаһаайыннар түргэнник көстүбүттэрэ — 1917 сылга урукку сектаннар дэризбинэлэригэр 1600 ордук киһи олороро* Ону тэ э
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көһөн кэлээччилэргэ правительство суолларын ороскуотун
төлүүрэ, ол, биллэн турар, Өлүөнэ сиригэр олохсуйарга интэриэһи көбүтэрэ.
Уопсайынан ылар буоллахха, киэ пропаганда да, көһөн кэлээччилэргэ киин правительство о орор экономическай көмөтө
да бурдугу табаарынай о орон таһаарыы үөскээһинигэр быһаарар сабьщыалы о орботохторо. XX үйэ са аланыытыгар да Саха
сиригэр нуучча бааһынайа олох а ыйа§а: нэһилиэнньэ уопсай
ахсааныгар 4,4 бырыһыаны ылара. Олохтоох нэһилиэнньэ бэйэтэ
сир о оһуутун сайыннарыы барыстаа ын уонна олоххо наадалаа ын өйдүүр уонна кини билбэт са а салаатын быһаччы баһылыыр усулуобуйатыгар эрэ тосту уларыйыы тахсар кыахтаа а.
Дьон өйүн-санаатын маассабайдык уларытыы бу дойдуга
нууччалар кэлбиттэрэ иккис үйэтин туолбутун кэннэ ситиһиллибитэ. Оттон сахаларга сири о остоллоругар анаан сири быһан биэрии аан бастаан XVII үйэ иккис а аарыгар о оһуллубута. Ол эрээри оччолорго саха бааһынай ыала уончанан аа ыллара. Ол курдук өссө сүүсчэкэ сыл ааспытын кэннэ эрэ сахалар
дьэ маассабайдык сиринэн дьарыктанан барбыттара. Бастатан
туранол нуучча бааһынайдарын кытта ыаллыы олорор, бурдук
үүннэриитин ньымаларын күннэтэ кэтээн көрөр уонна онтон
сири о орор үлэ олоххо көдьүүстээ ин илэ көрөн итэррйэр сахалартан са аламмыта. Сүөһү ииттинэн уонна бултаан аһаан
олорбут дьош о, ол, биллэн турар, ыарахана, сиргэ үлэлииргэ
үөрүйэх суо а. Тойоттор са ардыы са аланан эрэр сир о оһуута
кинилэр үлэһиттэрин аралдьытар кутталлаах дьарык буоларын
таба таайаннар, а ыйах ахсааннаах са аны са алааччылары
күлүү-элэк о остоллоро, кэлэйиини тар аталлара.
Ол эрээри олохтоох нэһилиэнньэ бурдук үүннэриитигэр тардыстыытын итинник сыһыан да тохтопдотодо. Эмиэ Серошевскай көрдөрөрүнэн, сахалар үксүгэр кырыс сири туһанар буоланнар, ардахтаах дьылга сахалар бааһыналара нууччалардаа ар
ордук үүнүүнү биэрэрэ. Са а сирдэри та астааһын эбии күүһүсыраны эрэйэрэ, ол эрээри сахалар, дьоһун үүнүүнү ылар бааттан, сүрэ элдьии барбаттара.
Үчүгэй үүнүүнэн куоластан уон, уон биэс туорах кэлэр буолла ына аа аллара. Биир гектар бааһына а үгэс курдук сэнтиниэртэн эрэ ордук сиэмэни ыһаллара, онтон өнг дьылга 10—15
сэнтиниэри ылаллара. Сахалар бааһыиаларыи 80 бырыһыанын
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кэри эр ньэчимиэни ыһаллара, онтон ордугар дьаарыссаны
ыһаллара. Сэлиэһинэйи уонна эбиэһи а ыйахтык ыһаллара. 1900
сыллаахха а аардас сахалар бурдуктарын ыһыыта үс саамай бурдуктаах уокурукка — Дьокуускайга, Өлүөхүмэ э, Бүлүүгэ — биэс
тыһыынча гектар курдукка тиийбитэ. Аттыкылар уонна духобордар 15 тыһыынча гектар бурдук ыһыллар сирин хаалларбыттарын өйдүө ү , итинтэн көстврүнэн XX үйэ са^аланыытыгар сахаларга сир о оһуута сүөһү иитиитин кытта күрэстэһэр дьо~
урдаах салаа өссө буола илигин туоһулуур. Ол эрээри туорахгаах культуралартан ылыллыбыт мээккэ бурдук, бэйэ үүннэриитэ
да, ол курдук тиэйэн ардыы да холбуу ылыллыбыта ити кэм э
дьаданылар урукку аһылыктарын -— бэс үөрэтин дьи нээхтик
үтүрүйбүтэ. Маак бэлиэтииринэн, өссө XIX үйэ ортотугар саха
ыала сылга 15 сэнтиниэргэ тиийэр үөрэни туттара. Улам-улам
аһылыкка о уруот аһа, бастатан туран, хортуоппуй сиэнэр буолан барбыта. Түөрт-биэс киһилээх орто олохтоох ыал ааспыт
үйэ са аланыытыгар сылга туона а аарыгар тиийэр килиэби
сиирэ, ол оннугар кыра и имтиэлзэх мас үөрэтин сиирин аччаппыта. Ол эрээри саха киһитин остуолугар үүт аһылык уонна
балык (саха оло ун билбэт дьон эт дии саныыллар) хойуккаа а
диэри сүрүн аһылык быһыышнан хаалбыта.
ОНВЬУЮГАР УОННА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Былыргы норуотгар барылара сүрүн наадыйыылара — ас, таас уониа олорор муннук баар буолла да, онои дуоһуйаллара.
Ити наадаларын хааччыйар кыахтаах сирдэргэ тохтооннор олохсуйаллара. Киһи аймах нсториятын эрдэтээ и кэмнэригэр, биллэрин курдук, иатуральнай хаһаайыстыба баһылыыра, ол
төрүттэрэ-уустара, тыллара, игмрллорэ уонна олорор сирдэрэ
бииринэн түмсүбүт нэһнтгяшю общсствсинай тутулун быһаарара.
Саха норуотун историятын ырытан санмырбар, кини майгытын, этикатын, үгэсприн атын норуоттар дьүөрэлии уратыларын уонна бэлиэлэрии кытта тэннээн керөрбор хас биирдии
нация уратытыгар быһаарар сабыдыалы ол нация үескээбит дойдутун климата уонна сирэ-уота о ороллорун бэлиэтээбитим.
Биллэн турар» сүи'кэн оруолу тулалыыр эйгэ о орор, ол биир123

Михаил Николаев
дии норуот дьаалатынан сайдыытыгар а аардас мөкү өттүнэн
эрэ буолбакка, булгуччу ситэрэн биэрэрдии дьайар.
Саха норуотун уратыта, бастатан туран, XIX үйэ букатын
сарланыар диэри кини дойдутугар экономическай-общественнай сыһыаннаһыылар, мин саныахпар, дуона суох феодализм
бэлиэлэрдээх патриархальнай сыһыаннаһыылар эбиттэрин бэлиэтиэххэ сөп. Ара аланыы бэлиэтэммитэ өр буолбута чахчы,
кинээстэр аймахтарын көлөһүннүүллэрэ, ол эрээри сахаларга
кулутгааһын уонна бэл диэтэр (нууччалар кэлиэхтэригэр диэри)
түһээн-тардыы суо ун бэлиэтиэх тустаахпыт, итилэр бааллара
государство бастакы бэлиэтинэн буолар. Көлөһүннээһин
күннээ и олохтон үөскээн тахсар, ол хайдах эрэ олус ыаллаһыы
курдуга, ол аата, эмиэ общественнай тутул курдук, патриархальнай этэ. Хабала а сэрии, политика, нолуоктар ыгыыларын,
кылаассабай утарсыылар түмүктэригэр буолбакка, уопсай
төрүөттээх биричиинэлэртэн түбэһэллэрэ: холобура, сүөһүтэ
өлөр, дьиэ-кэргэн балачча сэниэ ыалыгар иэскэ киирэр, сайыныгар ону боруостаары киниэхэ үлэлиир, ол түмүгэр кэлэр сылга
эмиэ сүөһүтэ уонна онуоха ото суох хаалар. Ити төгүрүк кыһалаттан мүччү көтөрө кыаллыбата өйдөнөр.
Патриархальнай общество а натуральнай хаһаайыстыба табаар-харчы сыһыаннаһыытын сайдыытыгар соччо-бачча көмөлөспөт, ол аата, капитал үөскээбэт, онто суох промышленность
баар буолуута кыаллыбат. Саха сирин усулуобуйатыгар табаарынан эргинии сир-уот ыраа ынан эмиэ харгыстанар.
Хайыы-үйэ бол омтону хатаабытым курдук, XIX үйэ бүтүүтүтэр
— XX үйэ са аланыытыгар эргиэн-салвамдьы балачча капитала
баар буолбута, ону атыыһыттар объективнай уонна субъективнай
биричиинэлэринэн производство а угарга тиэтэйбэтэхтэрэ. 1881
сыллаахха со отох Дьокуускайга 407 эргиэмсик баара. Саха сиригэр бүтүннүүтүгэр сура ырар олохтоох "крезтэр" бааллара —
Громовтар, Кушнаревтар, Никифоровтар, Санниковтар, Молчанов уонна Быков, Швецовтар, Тонконоговтар, Рылов уонна
Лесников, Битерман, Эверстов. Дьокуускай уокуругун Илин Хаалас улууһун сахалара Васильев уонна Никифоров 100 тыһыынча солкуобай сүрүн капиталлаах эргиэн дьиэтин олохтооччуларынан буолбуттара. Бастакы гильдиялаах атыыһыт Кушнарев
Антипин атыыһыты кытта бииргэ 150 тыһыыича солкуобай капиталлаах "толору табаарыстыбаны" тэрийбиттэрэ, 1917 сыл124
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лаахха "Н.П.Рылов уонна Ф.П. Лесников" акционернай общество "А.И.Громова нэһилиэнньиктэринээн" уонна "Я.Ф.Санников нэһилиэнньиктэринээн" Саха сирин хотугу штүгэр 750
тыһыынча солкуобай холбоһуктаах капиталлаах обществоны тэрийбиттэрэ. Таарыччы а ьшнахха, Санников (Новосибирскай
арыылары чинчийбит киһи дьиэ кэргэниттэн) үйэ а аара түүлээинэн эргиниинэн дьарыктаммыта, ону 3500—5000 булчуттан
атыылаһара. Кини 1909 сыллаахха өлбүтэ, онно малын-салын
киллэрбэккэ тураннар, кини үбүн 192 тыһыынча солкуобайга
сыаналаабыттара. Басов уонна Коковин атыыһыттар фирмаларын
актыыбын Нуучча-Азиатскай баан 3 мөлүйүөн солкуобайга сыаналаабыта. Чиновниктар да эргиэнинэн дьарыкганаллара. Байаантай улууһун Өймөкөөн-Боро он улууһун тойонун Н.И.Кривошапкин баайын туһунан, холобура, маннык чахчы туоһулуур:
1894-тэн 1913 сылга диэри кини нэһилиэнньэ э 70 тыһыынча
кэри э солкуобайы сиэртибэлээбит — оччотоо у кэм э балачча үп. Дьи э, быстыбыттары көрөн-харайан, нэһилиэк дьонун
нолуоктарын төлөөн, хоргуйбуттарга сүөһүтүн, бурдугун тү этэн баран, нө үө сылыгар кини ону барытын түүлээ инэн уонна бородууктанан бырыһыаннаан төлөтөрө. Итинник "спонсордааһын" дьадайан му у-сору көрөр сахалар тойоттору уонна
атыыһыттары кытта хардарыта сыһыаннаһыыларыгар өрүүтүн

буолар чахчы. (Захаров В.Л. Саха сиригэр түүлээх булда уонна
эргиэн. XIX уйэ бүтүүтэ — XX үйэ са^аланыыта. — Новосибирскай: Наука, РЫА Сибиирдээ^и издателъскай фирмата, 1995).

XIX үйэ бүтүүтүгэр — XX үйэ са аланыытыгар сорох атыыһыттар капиталларын транспорт уонна промышленность сайдыытыгар угар буолбуттара. Орто кыахтаах предпринимателлэр
Семенов, Калинкин, Березкин уонна Суровецкай олохтоох сибиньиэһи чинчийиигэ, хостооһушга уонна туһа а таһаарыыга
сорунуулара болдомтону тардар. 1914 сыллаахха сэрии са аламмытынан сибээстээн саа сэбигэр наадыйыы үөскээбитигэр кинилэр ити курдук дьаһаммыттара. Кыһын устата 1916 сыллаа ы
сааскыга диэри кинилэр 30 туона^тан тахса руданы хостообуттара, 1917 сыл сайынын устата — биир оччону (СР Национальнай
архыыба). Ол эрээри атыыһыттар, туох-ханнык иннинэ, биллэн турар, транспорт туһунан кыһаллыбыттара. Громова Өлүвнэ э 4 борохуоттааеа, 5 баарашаа а; Кушнарсвтар — 2 борохуоттаахтара, 4 баарсалаахтара, Коковин уонна Басов — борохуот125
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таа а уонна 3 баарсалаа а, Силин — борохуоттаа а уонна баарсалаа а.
Уопсайынан, промышленность сайдар төрүттэрин, биллэн
турар, идэлэр сайдыыларыгар көрдүөххэ наада. Нууччалар кэлиэхтэрин иннинээ и кэм э, хааччахтанан олорор усулуобуйа а,
сахалар бары наадыйар тэриллэрин бэйэлэрэ уонна сүнньүнэн
бэйэлэригэр анаан о остоллоро. Дьиэ эргин туттуллар тэрили
уонна иһити-хомуоһу о орорго саамай дэлэйдик туһаныллар
матырыйаалынан хаты уонна тиит буолаллара. Тиит мастан
айаны, о у, эрдиини, мас субатын мээккэлииргэ со о у, хамыйа ы, кытыйаны, о очону, хоппону, дьиэ тэрилин о ороллоро. Хатынтан, маанылаах нарын мастан, дьиэ бытархай тэрилин, быһах, ү үү угун, дьо ус айаны, о у, сыар а ыла ын,
дьахтар шкатулкатын, кымыс кутар чорооннору о ороллоро.
Хатынтан үүт аһылыгы тутарга аналлаах иһиттэри о ороллоро. А аардас сүгэни кытта быһа ы туттан бэл олох бытархай
дьиэ тэриллэрин о орор дьо урдаах саха маһынан уустарын
улахан мындырдарын чинчийээччилэр бэлиэтииллэр. "Дьокуускай тулатынаа ы та ара дьиэлэрин үгүстэрин уонна Дьокуускай куорат дьиэлэрин барыларын кэриэтин, — диэн бигэргэтэр
Серошевскай, — саха болуотунньуктара туппуттара". Кыһын да,
ол курдук сайын да кэтиллэр та ас барыта урут тирииттэн,
бастатан туран, ынах уонна биэ тириититтэн тигиллэрэ. Таһынан кэтиллэр та аһы тигэр тириини "ыыһыыллара" — тирииттэн балаакка а маарынныыр хаппахчыны о орон баран, иһигэр
инчэ эй уонна сымалалаах мутугунан уот оттоллоро. Оччо о кытарымтыйан көстөр ара ас ө нөнөрө. Сылгы сиэлиттэн балыктыырга илим та аллара, бэриэппэ, сөрүө, холун онгороллоро.
Туой буору көмүлүөк оһо у сыбыырга тутталлара, тутууга туһаналлара, ону тэ э иһит о ороллоро. Гончарнай дьыаланы сахалар билбэттэрэ, туой көһүйэни илиилэринэн о орон, сонно
тута көмүлүөк оһоххо буһараллара.
Сахалар тимири, боруонсаны, алтаны, үрү көмүһү, хор олдьуну, сибиньиэһи, кыһыл көмүһү өрдөөдүттэн билэллэрэ. Сахалар уулларар уонна уһанар дьыаланы со уруу олорор кэмнэригэр билбиттэрин илдьэ хаалбыттара дуу биитэр Өлүөнэ сиригэр кэлэн бараннар бэйэлэрэ айбыттара дуу биллибэт, ол да
буоллар үгүс сирдэргэ тимир рудата баарын билэннэр, тимири
ыланнар^ эллээннэр уонна хатараннар, араас о оһуктары, ол
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иһигэр сзрии саатын о орору кытта сатаабыт чахчылара баар.
Тимир уустара улахан ытыктабылга сылдьаллара. Серошевскай
Румянцев диэн тимир ууһун билэр эбит, кини бэйэтэ... бинтиэпкэни о орор үһү. Маак "сылга төһөлүү тимир уһаарылларын
(1860 сыл — М.Н.) аа ан таһаарбыта 3000 буут буолбут".
Тимири уһаарыы кистэлэ ин сахалар былыргыттан билэллэрин бу кыраайы Европа бастакы чинчийээччилэрин көрдөрүүлэрэ
ыйаллар. Страленберг, 1730 сыл: "Сахалар олгуйдарын түгэ э
тимир, оттон ойо осторо хаты туоһа, ону ыпсараннар уу да
тохтубат, ойо осторун уот да сиэбэт". Георги, 1777 сыл: "Кинилэр тимири уһаарары сатыыллар уонна онтон араас наадалаахтарын эллээн о ороллор, онуоха ордук бүлүү уустара саталлаахтар". Саха уустарын алтан уонна үрү көмүстэн о оһуктара
эмиэ аатыраллара. Кинилэр ордук үрү көмүһү сөбүлүүллэр,
онтон араас дьикти ытар алары, бө өхтөрү, биһилэхтэри, сыапачыкалары, кур тиһиликгэрин о ороллор. Уопсайынан, XIX
үйэ бүтүүтүгэр ыал эрэ үксэ үрү көмүс, алтан о оһуктаа а.
Алтантан уон биэдэрэ истээх хочуоллары о ороллоро, бэл таара дьиэтин биир куолакалын саха тимир ууһа о орбута үһү
дииллэрэ. Ордук мамонт муоһуттан кыһан о оруу курдук тараабыт дьарык туһунан чорботон этиэххэ наада, ол бүгүн Саха
сиригэр күүскэ сайынна.
Араас вдэлэр, бытархай табаар о оһуктар сайдыылара инникитин кыраайга куораттар үөскээһиннэрин кытга быһаччы сибээстэммитэ, Ол ейдөнөр: куораттарга чиновник дьон, духовенство, интеллигенция, атыннык эттэххэ, ремесленниктэр о оһуктарыгар наадыйааччылар үөскээбиттэрэ. Дьокуускайга 1875 сыллаа ы ахсынньы 10 күнүнээ и биэрэпиһинэн 300 ремесленник
баара, 1895 сыллаахха Бүлүү куоратыгар 46 ремесленник, Верхоянскайга — 27, Орто Халыма а — 38. Өлүөнэ кыһыл көмүс бириискэлэригэр тиэрдэр айан суолугар турар Өлүөхүмэ куоратыгар, тимир уустарын, болуотунньуктар уонна мас уустарын таһынан, бортунуойдарга, саипыкы он^орооччуларга, оһохчуттарга, ат тэрилин оггорооччуларга наадыйыы үөскээбитэ.
XIX үйэ ортотугар Саха сиригэр эмиэ наймы үлэтэ туттуллар
буолан барбыта. Дьокуускайга мещанин Пахомов уонна Мэ э
улууһун сахата Чекуров кириииччэ "собуотун" аһаллар, онно
10 иаймыламмыт үлэһит 1869 сыллаахха 120 тыһыынча кирпииччэии үктээбиттэр. Верховинскайатыыһыт беппүрүөскэ о орор
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"баабырыкатыгар" икки маастар уонна 5 үлэһит эмиэ ити сыл
3080 солкуобайдаах бородууксуйаны о орон таһаарбыттар. (Петров П.П. Саха сирин куораттара (1861—1917 сыллар). История
социалънай-экономическай очеркалара. — Дъокуускай: Саха сиринээгц кинигэ издателъствота, 1990). 1882 сылга Дьокуускайга 9
кирпииччэ "собуотугар" 80 киһи үлэлиирэ, кирпииччэни о оруу
Бүлүү уонна Өлүөхүмэ куораттарыгар тэриллибитэ. Хайыы-үйэ
мин ахтыбыт аттыкыларым киэ далааһыннаммыттара: Спасскай сэлиэнньэтигэр кинилэр 12 миэликгсэни туппуттара. Эмиэ
кинилэр Марха сэлиэнньэтигэр паровой уонна уу миэли сэтин
уонна атынан үлэлиир 22 миэли сэни о орбуттара. Дьокуускайга паровой миэли сэни Кушнарев атыыһыт тутара, ону ардыгар кини электростанция быһыытынан эмиэ туһанара. Дворянин Атласов бурдук мээккэлиир — мас эрбэтэр собуоттаа а,
дьиэ тэрилин о орор мастарыскыайдаа а, 15 үлэһиттээх кирпииччэ собуоттаа а. Кжнини кытта "С.А.Федосеев уонна И.В.Мигалкин" фирмата күрэстэһэрэ.
Ол эрээри XX үйэ са атыгар Дьокуускайга саамай бөдө предприятиеларынан типография уонна куорат электростанциялара
буолаллара. Итинник тииптээх электростанция хотугулуу-илин
Азия а бастакы этэ, ол тутуллуутун куорат Думата уонна оччотоо у күбүрүнээтэр И.И.Крафт ситиспиттэрэ, кинилэр ити
сыалга хааһынаттан 180 тыһыынча солкуобайы көрдөһөн ылбыттара. Локомобилы Германияттан арлбыттара. Станция а 18
киһи үлэлиирэ, куорат 750-тан тахса дьиэтэ электричестволаммыта.
1911 сыллаахха куорат былаастара телефоннай сибээһи олохтууру ситиспиттэрэ. Са а ө ө иһин 200 абонент оччотоо унан
кырата суох харчыны төлүүллэрэ: сылга 70-нуу— 80-нуу солкуобайы. Петров суруйарынан (Петров П.П. Эмиэ онно) 1910 сыллаахха Дьокуускайга наймынан 1400-тэн тахса киһи үлэлиирэ.
Саха сирин атын куораттарыгар балыксыттар уонна булчуттар
бэйэлэрэ туһаналларыгар туттар табаардарыи о орор кустарнай производстволар бааллара.
Түмүктүүбүн: Саха сирэ Россия а уонна кыраныысса таһынаа ы аан дойдуга биллибит 250-тан тахса сылын устатыгар,
XX үйэ са аланыытыгар производство эйгэтигэр уонна сахалар
күннээ и олохторугар тосту уларыйыьшар тахсыбатахтара. Саха,
уруккутун курдук, сүөһү иитиитинэи, балыктаан уонна бултаан
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олорбута. XIX үйэ э ханнык эрэ кустарнай-промышленнай производство онои-манан баар буолбута сүөһү иитиитинэн олорор
хотугу дьон экономическай олохторун-дьаһахтарын уопсай
көстүүтүн өссө ордук кэрэлзэн көрдөрөрө, уратылаах усулуобуйа а
ханна да суох сүөһү иитэр комплексын үөскэтэн, саха норуота
тыыннаах ордубутун ааһан, бу са а, уустук аан дойдуга бэйэтин
норуот быһыытынан уратытын сүтэриминэ, түргэнник үөрэнэри
ситистэ. Өйдөөн көрүө ү : үйэлэр тухары саха үлэлээн та ыста,
ол үлэтин түмүгүн мунньар дэ дьо урдаах буолан, бэйэтин о олоругар уонна сиэннэригэр тириэртэ. Үйэлэр тухары күннээ и
наадыйыыны толуйарга эрэ, бүгүнг ү күн, быйылгы кыһын,
быйылгы саас тыыннаах ордор туһугар эрэ үлэлээбитэ. Дьиэ,
капитал, суол-иис, собуот оннугар саха аймахтан аймахха удьуордаан тус бэйэтин үлэтэ эрэ кинини быыһыырын туһунан со отох дьэ кэ өйдөбүлү нэһилиэстибэ ылан кэлбитэ.
СЭБИЭСКЭЙ КЭМ: КЫАЙЫЫЛАР УОННА
КЫАЙТАРЫЫЛАР
Саха сирэ бэйэтин төлкөтүн Россияны кытта холбуо уттан
ыла саха норуотугар Российскай империя уонна кини атын норуоттарын икки ардыларыгар үөскээбит сыһыаннар чэрчилэриттэн тахсарга дьулуһуу, Саха сирин уонна ыраахтаа§ылаах
Россия сокуоннарын икки ардыларыгар дуогабарга оло урбут
сыһыаннары олохтуур, бэйэни бэйэ салайыныытынан быраабын ситиһэр иһин дьулуһуулар мэлдьитин бааллара. XIX үйз
бүтүүтүгэр — XX үйэ саваланыытыгар Петербург, Казань, Томскай университеттарыгар үөрэ и ылбыт саха интеллигенцията Саха
сирэ бэйэтии бэйэтэ дьаһанар быраабын иһин актыыбынайдык
охсуһан барбыта. 1905 сыллаахха В.В.Никифоров төрүттээбит
Сахаларын союһун бырагырааматын, А.Кулаковскай—Өксөкүлээх
Өлөксөй саха интеллигенциятыгар аатырбыт суругун, саха бастакы суруйааччыларын А,И.Софронов, Н.Д.Неустроев айымньыларын үөрэтэ олоро ун көрдөххүнэ, кинилэр дьулуһууларын
дьи нээх сыала — Саха сирин сайдыыта. Кинилэр Россия уонна
аан дойду цивилизациятыгар Саха сирэ, кыра сайдыылаах эбиискэ
быһыытынан буолбакка, тэ нээх партнер быһыытынан киирэригэр ба^араллара.
9 3аказ№2()1

129

Михаил Николаев
Ол эрээри Саха сиригэр сыһыаннаан ыытыллар имперскэй
политика мэлдьитин а аардас туһанан хаалар интэриэстэн тахсара. Кыраайы холбооһун кэнниттэн бастакы сүүс сылларга, ол
туһунан инники главаларга кэпсээн турабын, Саха сириттэн
түүлээ и таспыттара (чинчийээччилэр этэллэринэн, олохтоохтор бэйэлэрэ туһаныыларыгар түүлээх 5 бырыһыаныттан ордуга суо а хаалара). Ол курдук эргинэн — сүүлүктээн муспут боччум капиталлара дьи эр кыраай сайдыытыгар туһаныллыбата,
бэл тириини та астааһыны атыыһыттар Саха сирин таһыгар
тэрийэри ордороллоро. Хомойуох иһин, атыыһыттар ортолоруттан национальнай уонна патриотическай санаанан салайтарар биллэр-көстөр предпринимателлэр олох да көстүбэтэхтэрэ.
Онон XX үйэ э Өлүөнэ кыраайа, хатылаан этэргэ тиийэбин,
экономическай өттүнэн хаалыылаах уонна политическай өттүнэн
бырааба суох тү кэтэх дойду быһыытынан киирбитэ.
Күүскэ инники хардыылааһын, мин саныахпар, XX үйэ 20-с
сылларыгар о оһуллубута, ол Саха автономнай республиката
үөскээһиниттэн төрүөттэммитэ.
Саха автономнай республикатын тэрийэр туһунан быһаарыы
олохтоох республиканскай былааһы тэрийиигэ правовой, конституционнай төрүөтү биэрбитэ, ол киин ыйыытыттан тутулуга
суох көигүл экономическай сайдыыга хабааттыыны, "...олохтоох
усулуобуйалары учуоттаан... культурнай бар арыы үлэтин былааннаахтык" ыытары эрэйэрэ (Аммосов М.К. Саха автономиятын тутуу туһунан тезистэр). Оччолорго туохха да холооно
суох өрө көтө үллүү үөскээбитэ. Ыраах улуустарга сылдьаннар,
республика салайааччылара сахалар өйдөрүгэр-сүрэхтэригэр барарыы эрэлин укпуттара.
Ааспыт үйэ 20-с сылларын са аланыытыгар Саха сирин промышленнай савдыытын туһунан киэ мөккүөр тахсыбыта. Республика салайааччыларыттан сорохторо олохтоох сырьеттан бородууксуйаны о орон таһаарар "бэлэм фабрикалары уонна собуоттары" киин уобаластартан тиэйэн а алар санааиы туруорсубуттара. Гражданскай сэриигэ алдьаммыт-кээһэммит Россия
промышленноһын турутун учуоттуур буоллахха, ити идея, аһа астык эттэххэ, оло^о суох ба а санаа этэ. Аммосов балаһыанньаны туох баарынан көрөрө. "Ивдустриализациялааһыи, — диэн
итэдэтэн этэрэ кини, — хайа промышленноһын, бастатан туран, кыһыл көмүс промышшенноһын сайыннарыынан, ону тэ э
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олохтоох промышленноһы (нэһилиэнньэ ис наадыйыыларын
хааччыйыыга туһуламмыт та астыыр уонна хостуур) сайыннарыынан сайдыах тустаах".
1927 сыллаахха Саха сирин Госплана "Чутастаа ы 10—15 сылга
Саха АССР норуотун хаһаайыстыбатын са алыы уларытыы генеральнай былаанын" бэлэмнээбитэ. Республика экономическай туругун көрдөрөр үс сүрүн бэлиэлэр ыйыллыбыттара: тыа
хаһаайыстыбатыгар "хаалыы уонна олох былыргы көрү нэр",
промышленнай сайдыы "са а үөскээн эрэр көрү нэрэ"; "баабырыкалаах-собуоттаах промышленность" букатын суо а. Сорук
туруоруллубута: "Үлэ бүтүн союзтаа ы территориальнай хаһаайыстыбаннай идэтийиитин иһинэн Саха автономията бэйэтин
тустаах идэтийиитин быһаарыныах тустаах, ол кини арахсыбат
характернай уратытынан буолуох тустаах". Бастакы кэккэ э
транспорт уонна сибээс проблемалара тахсаллар: Невер — Дьокуускай автомобильнай-көлө суолун тутуллуутун ситэрии, ону
сэргэ Дьокуускайы, Бүлүүнү, Верхоянскайы, Халыманы, Охотскайы кытта сибээстиир буор суоллары кутааһын; Амур —
Өлүөнэ тимир суолун тутуу; Берингов силбэһиитин туораан
Халыма уонна Өлүөнэ өрүстэр төрдүлэригэр диэри Хотугу муора суолун сайыннарыы; Өлүөнэ э уонна кини салааларыгар уу
транспорын тупсарыы уонна Өлөөн, Дьаа ы, Индигирка, Халыма өрүстэринэн борохуот сырыытын тэрийии. Сүөһү иитиитэ тыа хаһаайыстыбатын сүрүн салаатын быһыытынан көрүллэрэ> сир о оһуутугар көмө салаа оруола бэриллэрэ.
Биллэн турар, ити былааиг а көрүллүбүттэртэн ыйыллыбыт
болдьохторугар сорохторо эрэ туолбута. Кыраайы промышленнай о оруу саамай ча ылхай страницаларыгар тохтуо ум. Ити
страницалар дойду сү кэн кыһамньытын, дьоннор биһиги
сө үүбүтүн үвскэтэр герошмнарын уонна бэйэни харыстаммат
үлэлэрин эрэ туоһулуур буолбатахтар. Индустриальнай кимэн
киирии процеһыгар дойду айыл ата уонна олохтоох нэһилиэнньэтэ хабырдык хаарыллыбыттара, ол түмүгэр сорох эйгэлэргэ
көммөт уларыйыылар тахсыбыттара. Экономиканы, обществоны, регионнары хамаандалыыр-дьаһайар система салайыыта
хаалларбыт "суоллара" ордук Саха сирин холобуругар биллэллэр. Саха сирин историятыгар советскай кэм бүтүинүүтэ —- бу
утарыта турар өрүттэр дьүөрэлэһиилэрэ, сомо олоһуулара: улуу
тутуулар уонна ону сэргэ айыл а а алдьатыылаах дьайыьшар;
9*

131

Михаш Николаев

сахалары аан дойду айылгытыгар сыһыарыы, ону сэргэ бэйэлээх
бэйэбит духовнай араскыларбытын хор омнооһун, национальнай
литература үөскээһинэ уонна ону сэргэ интернациональнай куораттарбытыгар уонна коллективтарбытыгар саха о олорун саха
тылыгар үөрэтииттэн аккаастаныы... Туох барыта иирэ булкуллубута, онон, ба ар, туора ын торуччатыттан араарар кэм-кэрдии кэлэ илигэ эбитэ буолуо, ол эрээри бүгүн да үгүс өттүн
ыры алаан көрөргө уолдьаста.
Орто Салаа үрэххэ түһэр үрүйэ э бытархай кыһыл көмүс баарын булчуг уонна старатель саха киһитэ М.П.Тарабукин булбута. Аммосов көмөлөһүүтүнэн (оччолорго кини республика промышленноска уонна эргиэ
э наркома этэ) 1923 сыллаа ы саас
эрдэ В.П.Бертин баһылыктаах көрдүүр-чинчийэр бөлөх кыһыл
көмүс көстүбүт сиригэр аттаммыта. Булчут иһитиннэриитэ чахчыта бигэргээбитин ааһан, сонно тута, көрө түһээт, кыһыл көмүс
промышленнай сапцааһа көстүбүтүн туһунан түмүк о орорго
кыах үөскээбитэ. Кыһыл көмүстээх үрүйэ аттыгар Незаметнай
бириискэ үөскүүр, ол кэлин Алдан диэн ааттанар. Бастакы утаа
манна 300 старатель үлэлиир, онтон күһүнүгэр кинилэр ахсааннара 8 тыһыынча а диэри үүнэр. Сыл устата, 1924 сыл алтынньытыттан 1925 сыл атынньытыгар диэри, Алдан бириискэлэригэр 7,2 туона кыһыл көмүс хостоммута. Бу — Бодойботоо у
(Иркутскай уобалас) аатырбыт Өлүөнэ бириискэлэрин таһыма
этэ. 1924 сыллаахха "Якзолтрест" тэриллэр. Чинчийэр үлэлэр
уонна, уопсайынан, баайдаах сирдэри промышленнай баһылааһын барыта ма найгыттан республика суотугар эрэ үбүлэммитэ.
Ынырыктаах ыарахаттары көрсүбүттэрэ. Үбүлээһини ата ар
туруорары таһынан, са а предприятиены техническэй өттүнэн
хааччыйыахха, рабочайдары аһынан-үөлүнэн уонна табаарынан
быыстала суох хааччыйыахха наадата. Техническэй хааччыйыы,
аһы-үөлү уонна табаары тиэрдии бэйэтэ эмиэ суол-иис боппуруоһуттан тутулуктаа а. Алдантан Улахан Невергэ диэри суолу
тутуу (700 километр) сө үмэр үбү эрэйэрэ, ону киин правительство хааччыйар кыа а суо а. Ити сирдэргэ Алдан ерүһүнэи
сайы
ы кылгас кэм э эрэ, ону кыра суудуналарынан, таһа^аһы
тиэрдиэххэ СӨПТӨӨБӨ. Биир эрэ суол хаалара: таһа аһы кыһы ны
суолунан атынан тиэрдии, Ити үлэ сахаларга, этэллэрин курдук, үөрэммит үөрүйэхтэрэ этэ: XVIII уонна XIX үйэлэргэ бары
таЬа аһы уонна почтаны Охотскай муора кытылыгар үгүс ахсаан132
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наах экспедицияларга чуолаан итинник ньыманан таһаллара.
Са а трассаны үлэлэтэр туһуттан ойууру солуохха, кыһы ы
олорор дьиэлэри, сүөкүүр базалары уонна табаар ыскылааттарын тутуохха наада этэ. Суол чугаһа суох — 400 километр. Суоттаан көрүү быһыытынан, таһа ас таһыытыгар сылын ахсын бө өта а сэптээх-сэбиргэллээх уонна элбэх сиир от хааччыныылаах
10 тыһыынчаттан тахса ат көлө наадата. Саха сирин сүөһү иитээччилэрэ уонна сири о орооччулара бачча үгүс дьон айа ын хааччыйыахтара дуо диэн саарбахтааһын эмиэ баара.
1924 сыл сайыныттан таһа ас суолун көрдөөһүн уонна о оруу
са аламмыта. Бастакы кэрчигин, Огдоохунаттан ылатын, Ар аа
Ха алас сахалара, иккиһин, Са ыйахтаахтан ылатын — өлүөхүмэлэр о орбуттара. Алда а суолу Кыра өрүстэн Тыакамдаттан эмиэ солообуттара. 1924-тэн 1925 сыл кыһыныгар ити
ситэ-хото о оһулла илик суолунан икки тыһыынча кэри э туона
таһа аһы тиэйбиттэрэ. Ону таһынан Укулаан базатыттан 800
туонаны илдьибиттэрэ. Бэл уунан Чаара өрүстэн Укулаа а
паровой драганы тиэрдибиттэрэ, онтон чаас-чаас араартааннар,
ЕЫҺЫ
Ы суолунан Незаметнайга тиэрдибиттэрэ. Онтон кэлэр
сылларга кыһы ы суолунан таһа астааһы а 14 тыһыынча а
тиийэр ат көлө үлэлээбитэ. Ортотунан 15-тии мүнүүтэ буолабуола Дьокуускайтан уонна Саха сирин атын киин оруйуоннарыттан обуосчуттар айа а тураллара. Сылын ахсын Алдан 5—
7 тыһыынча төбө бөдө ынах сүөһүнү, 600—700 туона то мут
эти, 8 тыһыынча туонна оту, 200 туонаттан тахса балыгы, уонунан туона уулаах отону уонна моонньо ону, элбэх ахсааннаах
о уруот аһын, мас көтөрүн ылара. (Сущенко И.В. Кыһыл көмүстээхАлдан сарсыардата. Дъокуускай, 1984 с). 1926 сыллаахха Алда а бастакы драга үлэ э киирбитэ, кэлэр сылга — иккис.
Ити кэмтэн ыла Алдан кыһыл көмүстээх промышленноһа дьулуурдаахтык өрө кыырайыыта са аламмыта. Ол курдук, Саха
сирин бааһынайдара 1925-тэн 1928 сыл ыам ыйыгар диэри таһа ас таһыытыттан уониа тыа хаһаайыстыбатьш бородууксуйатын атыылааһынтан 1,6 мөлүйүөн солкуобайы аахсыбыттара.
Ол эрээри, биллэн турар, итинник сү кэинээхэй бырайыагы
Россия көмөтө суох республика олоххо киллэрэр кыа а суо а —
материальнай да, үп-харчы ресурсатада кыайбата. 1925 сыллаахха
бэс ыйыгар ССРС үлэр уонна оборонар Сэбиэтэ, кыһыл көмүс
промышленноһын олохтоох треһин үлэтин бтасиһэн баран»
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союзнай треһи — "Алданзолотаны" тэрийэр, Икки бастакы пятилеткалар 10 сылларын устатыгар республика бэйэтин сайдыытыгар 448,4 мөлүйүөн солкуобайы укпута, оттон үп түөрт гыммытган үһэ ССРС уонна РСФСР бюджеттарыттан киирбитэ.
Ол үптэн а аарын кэри э быһаччы промышленноска барбыта,
8 бырыһыана — тыа хаһаайыстыбатыгар, онтон атына — социальнай, культурнай уонна олох-дьаһах эйгэтигэр. Союз харчыта
са а сир баайдаах — сүлүүдэлээх, хор оддьуннаах, сурьмалаах,
онтон кэлин алмаастаах, таас чохтоох сирдэри чинчийиигэ, транспорт суолун, энергетика объектарын тутууга да угуллубута. Билигин сорох национальнай интэриэһи "көмүскээччилэртэн"
(олус наһаа чабыланар көмүскээччилэртэн диэн этиэх этим кинилэри) Саха сирин промышленнай туһа а таһаарыы политиката букатын сыыһа уонна колониальнай этэ диэн дой охтооһуну истэр дьикти, ол эрээри — оннук баар. Итинник тыллаһан
бардахпытына биһиги "иннибит диэки — хаспахпыт диэки!"
диэн ы ырыыга тиийиэхпитин сөп. Аны биир өттүттэн ыллахха, Саха сирин промышленнай туһа а таһаарыыга колониальнай сыһыаннаһыы көрү нэрэ уонна бэлиэлэрэ илэ-бодо
көстөллөр, ол бастатан туран, айыл аны уонна үгэс буолбут олох
укулаатын аахсымына айыл а ресурсаларын сомсон ыларга дьулуһууга, ону тэ э бары метрополиялар курдук тэ э суох эргиниини олохтооһу нга сыталлар. Түүлээх булдугар ити бэлиэлэр
классическай көрү нэринэн көстүбүттэрэ, атыннык эттэххэ,
олохтоохтору олус сиэрэ суох итирдэн уонна албыннаан туран,
киис тириитин ордорумуна олоччу барытын хомуйан, илдьэ
барыыга. Уочарат сиртэн хостонор баайга тиийбитигэр, классическай ньыма манна кыайан туһалаабата а: карьердарга, оборудование а уонна техника а, олорор дьиэ э уонна социальнайкультурнай наадыйыьшарга, үөрэхтээһи э уонна доруобуйа харыстабылыгар балачча кээмзйдээх капитальнай угуулар наада
буолбуттара, Ол эрээри, син урукку курдук, үлэ түмүгэ биир
тыла суох баран хаалара, оттон хамаандалыыр-дьаһайар система республика а булуллубут бородууксуйа үллэһиллиитигэр норуот уонна олохтоох былаас кыттыытын туһунан өйүгэр да о устарбата. Былаас олохтоох органнара бириискэлэргэ төһө кыһыл
көмүс хостонорун да билбэттэрэ, оттон киин сир республиканы
кытта хайдах аахсарын туһунан этэ да барыллыбат.
Киин сир уонна республика икки ардь^шрыгар сыһыамна134
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һыыларга саамай кэп дьэбэр быһыы Хотугу муора суолун баһылааһын кэмигэр тахсыбыт эбит.
Ыраах хотугу муоралар тустарынан саамай былыргы, үдүкбадык өйдөбүллэри биһиги өссө былыргы греческэй номохтортон булабыт. Икки а аар тыһыынча сыл аннараа өттүгэр дьи нээх историческай личность, биллэр грек Пифей ынырык ыраах
сирдэргэ айаннаан сылдьыбыт — Исландия а дуу, Гренландия а
дуу. Кини бэйэтэ ол сири Туле диэн аатгаабыт. Сайы ы туманнар күлүктээннэр, муус уһугар туох баарын көрдөрбөт дойдуларыгар тиийэн, со уруу дойду киһитэ өйө-санаата күүскэ
оонньуур: "Манна кэлэн сир, муора, бэл салгын симэлийдилэр,
кинилэр оннуларыгар муора салгыныгар маарынныыр кинилэр
барыларын холбоһуга үөскээтэ".
Арктика туһунан, хотугу полушарие норуоттарын оло ор кини
оруолун туһунан то оостоох түгэ э өссө кэпсэтиэхпит, оттон
билигин үөһэ кэпсээн испит темабытыгар төннүөхпүт иннинэ,
"Россия хотугу эркинин" — Муустаах акыйаан россиятаа ы кытылын баһылааһын сорох түгэннэрин быһыта-орута билиһиннэриим. Хотугу муора суолун Новая Земляттан Берингов силбэһиитигэр диэри уопсай уһуна 2880 миль. сө үмэр ыраах, ол эрээри
Европаттан Тиихэй акыйаан кытылларыгар диэри алын кэтирээһиннэринэн айанныырдаа ар биллэрдик кылгас. Кытыл сирдэрин баһылааһын, биллэн турар, номоххо киирбит Артемида
бэйэтин төрөөбүт хотугу дойдутугар сылдьыбытын кэнниттэн
са аламмыта, ол да буоллар балачча ыраах кэмнэргэ, чуолаан
IX—X үйэлэргэ буолуохтаах. Ону Белэй муора кытылыгар олохсуйбут нууччалар са алаабыттара
1601 сыллаахха Тазовскай уос кытылыгар помордар номоххо
киирбит Маигазеяны олохтообуттара, оитон казактар этэрээттэрэ улуу өрүскэ Өлүөнэ э эмиэ быыһьшаан тиийбиттэрэ. 22 сыл
буолан баран, нуучча казактара Ребров уонна Порфирьев муораиан Өлүөнэ төрдүттэн Дьаа ыга тиийбиттэрэ. Өссө 15 сыл
буолан баран, Семен Дежнев уонна Федот Алексеев (Попов)
Азия хотугулуу-илии тумсун эргийэннэр, Азия Американы кытта силлиспэтин быһаарбыггара.
Муустаах акыйаан россиятаа ы кытылын баһылааһын героическай эпопеятыи умсугуйан, оыу кэпсээһининэн үлүһүйүөм
суо а, арай биири эрэ бэлиэтиэм этэ — ити дъыалар Саха сирин дьоио эмиэ бэйэлэрин достойнай кылааттарыи киллэрбит135
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тэрэ. 1733 сыллаахха саха сирин атыыһыта Иван Ляхов Котельнай арыыны арыйбыта, оттон кини аргыһа Яков Санников —
Остуолбалаах арыыны. Саха Максим Ляхов Васильевскай уонна
Симеоновскай арыылары, Саха сирин мещанина Николай Бельков муоранан уста сылдьан кини иннигэр ким да билбэт арыыларыгар сылдьан мамонт у уо ун хомуйбуг уонна түүлээхтээбит. Эмиэ кини Анаабырга таас тууһу уонна неби булбут.
Элбэх үйэлэр усталарыгар киһи хотугу муора ууларыгар өтөн
киирэ сатаабыта, ол XX үйэ саамай са аланыытыгар (1913 сыл)
Хотугу Сири арыйыынан түмүктэммитэ, онтон икки сыл буолан баран, мууһу хайытар суудуналар, "Таймыр" уонна "Вайгач", Владивостоктан Архангельскайга тиийэр үргүлдьү суолу
тэлбиттэрэ.
20-с сыллар бүтүүлэригэр — ЗО-с сыллар са аланыыларыгар
Арктика са а Советскай Россия экономическай күүрээннээх
түбүгэр тардыллыбыта. Хибиннээ и хайа-байытар комбинат,
Игарка а муора портаах мас комбината, Норильскайдаа ы хайаметаллургическай комбинат, Мурманскайдаа ы балык порда тутуллубуттара. Хотугу муора суола экономическай, бэл ону ааһан
улахан политическай (са а тэриллэр Хотугу уонна Тиихэй акыйааннаа ы флоттар байыаннай сибээстэһиилэрэ) суолталаах
буолбута, онон советскай правительство Хотугу муора суолун
сайдыытын бары хаһаайыстыбаннай уонна научнай дьаһалларын холбоон олоххо киллэрэр дьо урдаах тэрилтэни олохтуурга
быһаарыы ылынар. Оннук тэрилтэ, киэ ник сура ырбыт Хотугу муора суолун Кылаабынай управлениета (ГУСМП) ССРС Совнаркомун 1932 сыллаа ы ахсынньы 17 күнүнээ и уураа ынан
тэриллибитэ. Управление иннигэр маннык сорук туруоруллубута: "Белэй муораттан Берингов силбэһиитигэр диэри муора суолун бүтэһиктээхтик олохтууругар, бу суолу бары наадалаа ынан
хааччыйарыгар, эшдалэ суох үлэлиирин уонна бу суолга саахал
тахсыбатын ситиһэригэр". Сү кэннээхэй сорук! Ити еорук быһаарыллыбыта. Ол эрээри саллабын, Хотугу дойду төрүт олохтоох норуоттара да, Хотугу дойдуга көһөн олохсуйбут нууччалар, украинецтар, белорустар уонна атыттар да бэйэлэрин дьылаларыгар улаханнык кэмсинэр буолуохтаахтар — ордук билигин, бырадыллыбыт предприятиеларга үлэ суох буолбутугар,
оскуолалара, балыыһалара сабыллыбыттарыгар. Ити барыта
Хотугу сири олус тэтимнээхтик баһылааһын түмүгэ, былааһы136

Улуу Өлүөнэ өрүскэ

нан өтгөйүү содулугар государство интэриэһэ эрэ аахсыллар уонна олоххо киирэр, оттон киһи интэриэһэ учуоттаммат биитэр
аатыгар эрэ учуоттанар буолбута. Главсевморпуть, бада а, хамаандалыыр-дьаһайар система үөскэппит структурата буолан, хайаларыттан да ордуктук ити система бары үтүө өрүттэрин уонна
бары бодо норун бэйэтигэр и эриммитэ.
Өссө 30-с сыллар са аларыгар Уһук Хотугу сири хаһаайыстыбаннай туһа а таһаарыы суолларын уонна көрү нэрин туһунан күргүөмнээх мөккүөр тахсыбыт. Кэлин уһугар икки хайысха баара биллибитэ. Олортон биирдэрин Хотугу Комитет
(БСКСК президиумун иһинэн хотугу кырыы сирдэр народностарыгар көмөлөһөр Комитет) өйүүрэ. Комитет өйдүүрүнэн, хотугу сири баһылааһын айыл а ресурсаларын уонна бултуур хаһаайыстыба кыахтарын научнайдык үөрэтиигэ оло уруохтаах.
Хотуту хаһаайыстыба үгэс буолбут салаалара төрдүттэн тупсарыллыахтаахтар, ол эрээри айыл атын зонатын оннунан хаалларыы учуоттаныахтаах. Промышленнай зоналары үөскэтии
чопчу территорияларга эрэ көнгүллэниэхтээх, сүрүннээн та астыыр-астыыр промышленность уонна олохтоох ресурсалары
туһанар тыа хаһаайыстыбатын бородууксуйатын производствота сайдыыта эрэйиллэр. Хотугу сири баһылааһыны дьаһайыы
туһунан тохтоотоххо, Комитет ведомственнай сыһыаны утаран
этэрэ, Полярнай эргимтэ э үлэлиир промышленность уонна
транспорт тэрилтэлэрин, наркоматтартан ылан, Совнарком
иһинэн тэриллибит хотугу кырыы сирдэр хаһаайыстыбаларын
туһаныы уонна реконструкциялааһын комитетыгар бас бэриннэрэргэ этэллэрэ. Ону таһынан полярнай эргамтэ э киирэр кыраайдарга, уобаластарга уонна республикаларга салалта региональнай органнара тэриллиэхтээхтэр, олор, олохтоох былааһы
кытта бииргэ үлэлээннэр, территориялары хаһаайыстыбаннай
туһаныы проблемаларын кэлимник быһаарыахтаахтар этэ.
Ол эрээри атыннык дьаһайыыны ылыммыттара. Үөһэ ааттаммыт бары соруктар "эбиилик" быһыытынан Главсевморпутька бэриллибиттэрэ, киыи дьаһайар эбээһинэстэрэ тэриллэр кэмигэр да сиэри таһынан элбэ э. ССРС Совнаркомун 1932 сыллаа ы ахсынньы 22 күнүнээ и уураадыиан киниэхэ эбээһинэстэммитэ: портары уонна таас чох ыксылааттарын тэрийии; суудуналары сирдииргэ уонна муус хамсааһынын кэтииргэ аналлаах самолеттар базаларын онгоруу, ледоколлар тииптэрин ыры137
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тан о оруу; Муустаах акыйаан кытылларын барытын аэро-фотосъемкалааһын. Кини дьаһалтатыгар Арктическай институт
уонна бары метео- уонна радиостанциялар бэриллибиттэрэ. Ити
эбээһинэстэр барылара Хотугу муора суолунан суудуналар тохтоло суох устууларын бэлэмнээһини уонна олоххо киллэриини
хааччыйыахтаах этилэр. Ону баара са а быһаарыы быһыытынан ("Хотугу муора суолун уонна хотугу хаһаайыстыбаны сайыннарыыга дьаһаллар тустарынан" ССРС Совнаркомун уонна
БСК(б)П КК 1934 сыллаа ы от ыйын 20 күнүнээ и уураахтара)
Главсевморпуть функциялара сө үмэрдик кэ ээбиттэрэ уонна
былаас региональнай органнарын боломуочуйаларын биллэрдик сарбыйаллара. Киниэхэ Арктика а чинчийэр үлэни ыытарыгар уонна онно көстөр сир баайдарын туһанарыгар кө үллэнэрэ, кини үлэтин-хамнаһын зонатыгар Муустаах акыйаан муоралара уонна арыылара, ону тэ э Азия континентальнай сордотуттан 62-с параллельга диэри (Саха сиригэр Дьокуускай ити
параллельга турар) сирдэр киирбиттэрэ. 62-с параллельтан хоту
сытар бары предприятиелар Главсевморпуть дьаһалыгар киирбиттэрэ. Олортон сорохторун эрэ ааттаталыыбын: Шпицбергеннээ и "Арктикуголь", Норильскайдаа ы таас чохтоох уонна
полиметаллическай хостонор баайдаах сир, Анаадырга балык
комбината, Новая Земля, Вайгач арыылардаа§ы бары хаһаайыстыбалар, Анаадырдаа ы уонна Сангаардаа ы таас чох хостонор
сирдэрэ...
Политуправление тэриллэр, Главсевморпуть үлэһиттэригэр
анал форманы тигэллэр. Ол аата кини байыаннай а аардаах тэрилтэ буолбутун биир бэлиэтэ. Сыл буолан баран, 1935 сыллаахха от ыйыгар, "наадата ааспытынан" БСКСК президиумун иһинэн
тэриллибит Хотугу сир Комитета суох о оһуллар, кини функциялара (Хотугу уһук сир оройуоннарын хаһаайыстыбаннай уонна
культурнай хааччыйыы, Хотугу сир оройуоннарын хааччыйар
атын ведомстволар уонна учреждениелар үлэлэрин хонтуруоллааһын уонна кэтээн көрүү) эмиэ Главсевморпутька бэриллэллэр. Ол кэмнэргэ Хотугу сиргэ эргиэ шэ уонна со отуопка§а
Интегральнай союз үлэлиирэ, ол эмиэ суох о оһуллубута, онон
Главсевморпуть түүлээ и атыылаһыынан дьарыктанарыгар сорудахтаммыта. Кини систематыгар наука уонна хаһаайыстыба
25 салаата киирбитэ, кини араас тэрилтэлэригэр (тутааччылары
аахпакка туран) 30 тыһыынча киһи үлэлиирэ.
138

Улуу Өлүөнэ өрүскэ

Главсевморпуть Саха сиригэр үлэлээһинэ араас утарсар
өрүттэрдээ э. Бастаан кини кыраай сайдыытыгар онгорбут үтүө
өрүттээх оруолугар тохтуубун.
Кини систематыгар научнай учреждениелары, ледокольнай,
өрүс флотун уонна полярнай авиацияны түмүү бу тэрилтэни
научнай-производственнай комплекска кубулуппута. Онуоха эбии
аарыма комплексы академик О.Ю.Шмидт салайар буолан, наука үтүргэ э сылдьыбата а. Бөдө учуонай уонна тэрийээччи
система үлэтигэр талааннаах учуонайдары уонна чинчийээччилэри тардыбыта. Шмидт уонна кини коллегалара территориялары хаһаайыстыбаннай туһа а таһаарыах иннинэ ону бэлэмниир научнай чинчийиилэр былааннарын бэлэмнээбиттэрэ.
Главсевморпуть бас билиитигэр Бүтүн Союзтаа ы Аретическай
институт бэриллибитэ улахан суолтаны ылбыта. Бу институт
иннигэр Уһук Хотугу сири кэлимник (географическай, гидрогеологическай, гидрографическай, геодезическай, промысловайбиологическай, геофизическай, экономическай) үөрэтиини
ыытыы соруга туруоруллубута. Саха сиригэр Арктическай институт салаата тэриллибитэ. Чинчийии соруктарын быһаарыыга
Главком тэрийбит Өлүөнэ — Хатанга экспедицията. бастакынан
буолбута. Икки сылы кыайбат кэм иһигэр экспедиция ыар усулуобуйа а чинчийиини ыытан, Лаптевтар муораларын со уруулуу-ардаа өттүн картатын уонна лоциятын картатын, Өлүөнэ—
Хатанга кыраайын промысловай-биологическай картатын бэчээттэппитэ, бу территория о оруулаах күүстэрин сайдыытыгар этиилэри бэлэмнээбитэ.
Хомойуох иһин, Главканы ол кэнниттэн хаһаайыстыбаннай
соруктары быһаарар оинугар, науканан үлүһүйдэ диэн кириитикэлээннэр, Главка салайааччылара үгүс научнай уонна чинчийэр үлэлэри тохтоторго күһэллибиттэрэ. Арктическай институт
ирбэт тону чинчийиини үбүлээһинин тохтоппута, институт Саха
сиринээди салаатын Дьокуускайтан Тиксиигэ көһөрбүттэрэ, онно
кини дьи инэн үлэлээн уурайбыта,
Саха сирии хотугу өрүстэрин суудуиа сырыытыгар табыгастаахтарын үөрэтии — мөккүөрэ суох Главка үтүөтэ. Саха сирин
хотугу өрүстэрин үгүстэрин суудуна сылдьар учаастактара чинчийиллибиттэрэ. Өлөөн, Хатанга, Аиаабыр, Өлүөиэ, Дьаа ы,
Ивдигирка өрүстэригэр ыытыллар үлэ кээмэйэ биэс тыһыынча
километр кэри иээх топографическай устууларга, 26 астроно139
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мо-геодезическай уонна икки тыһыынчаттан тахса триангуляционнай пуннарга тиийбитэ.
Владивосток — Халыма маршруттаах уу суола Главсевморпуть тэриллиэн инниттэн балачча үөрэтиллэн туһалыыра. Бастакы устууну манна 1911 сыллаахха о орбуттара. Халыма
сүнньүгэр кыһыл көмүс баар сирдэрэ арыллан уонна бөдө промышленнай зона үөскүүр буолан, манна үлэлиир Ыраах Хотугу
сир тутуутун Кылаабынай управлениета (Дальстрой) бэйэтэ бас
билэр өрүс пароходствотын тэрийиини са алаабыта (1934 сыл
са атыгар Дальстрой систематыгар 30 тыһыынчаттан тахса хаайыылаах үлэлиирэ). 1932 сьпшаахха Владивостоктан Халыма а
алта таһа ас суудуналаах уонна биир шхуналаах бүтүн флотилия тахсан, Амбарчик буухтатыгар 5 тыһыынча тонна кэри э
таһа аһы Дальстройга тиэрдибитэ. Онтон пароходство Главсевморпутька бэриллэн, ол кэнниттэн таһа ас Халыма а, Тиксиигэ уонна да атын Саха сирин портарыгар сүнньүнэн ар ааттан
— Архангельскайтан, Мурманскайтан, Ар аа Сибиирдээ и портартан кэлэр буолбута. Муора таһа астаах суудуналар караваннара аан бастаан Дьокуускайга Өлүөнэнэн 1936 сыллаа ы навигация а кэлбиттэрэ.
Главсевморпуть бас билэр өрүһүн флота үүнэн испитэ. Суудуна ахсаана 1941 сыллаахха иккиттэн (1933 сыл) 308 тиийбитэ.
Ордук элбэх (134 суудуна) Халыма өрүскэ "сыһыарыллыбыта",
Өлүөнэ э — 78, Дьаа ыга — 57. Дьи э суудуналар кыра кыахтаахтара — 150, 200, 300 ат күүстээхтэрэ. Олор маһынан оттуллаллара. 150 күүстээх борохуокка биир навигация а 1500 кубометр мас наада буолара, ону суудуна өрүһүнэн айанныыр 60
километрын ахсын 125-тии кубометры бэлэмнииллэрэ. (Боякова С.К Главсевморпуть Саха сирин Хоту өттүн туһаг^а таһаарыыга уонна сайыннарыыга (1932—1941 бэс ыйа). — Новосибирскай: Наука, 1995).
Өрүс пароходствотын балысханнык сайдыыта, биллэн турар,
Саха сирин о оруулаах күүстэрин сайдыытын инники хамсаппыта, ол сылларга таба наһаа өлүүтүттэн быстар уһукка тиийбит хотугу оройуоннар нэһилиэнньэлэрин хааччыйыыиы биллэрдик тупсарбыта, өссө ыраахтаадылаах кзмтэн хотугу норуоттарга ыар мэ эһик буолбут түһээни — таһа ас таһыытын биллэрдик аччатарга кыа ы үөскэппитэ.
Главка кыһамньытынан Тикси порда тутуллубута — муора
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флотун таас чо унан хааччыйыыга сүрүн база. Тиксиигэ Өлүөнэнэн үөһээ атаарарга аналлаах таһа астары хаттаан тиэйэллэрэ.
Тиэйии, сүөкээһин порка илиинэн о оһуллара. 1938 сыллаахха
манна 55 тыһыынчаттан итэ эһэ суох туонна таһа ас хаттаан
тиэллибитэ, 1939 сыллаахха — 76, 1940 — 94, 1941 — 80 тыһыынча туонна. Таһа ас эргииринэн ити сылларга Тиксии Диксон
уонна Провидение портарын баһыйбыта. Уопсайынан ыллахха,
Хотугу муора суолун баһылааһын хайыы-үйэ 40-с сыллардаахха
Саха сиригэр кэлэр таһа ас 50 бырыһыанын Муустаах акыйаан
кытылларынаа ы портар нө үө ыларга кыа ы үөскэппитэ.
Главсевморпуть оруола Саха сирин хоту өттүн промышленноһын ата ар туруутутар эмиэ сү кэн. 30-с сыллардаахха Саха
сирэ бүтүн союзтаа ы экономика а валютнай суолталаах металлары, бастатан туран, кыһыл көмүһү уонна хордолдьуну, биэрээччи миэстэтин ылбыта. Кыһыл көмүһү хостооһунунан хомолтолоох өттүнэн сура ырбыт ГУЛАГ-ка сыһыаннаах Дальстрой курдук уратылаах тэрилтэ дьарыктанара. Оттон Халыма а
таһа аһы тиэйии Главсевморпутька сорудахтаммыта.
Главка буолла ына чо у хостооһу а, суудунаны тутуута уонна ойуур промышленноһыгар идэтийбитэ. Ити салаалар союз
үрдүнэн суолталара суо а, кинилэр сайдыылара Главсевморпуть
ис наадыйыыларыттан тутулуктаа а. Туох-ханнык иннинэ Главка, республикатаа ы былаастар утарсыыларын баһыйан, Сангаардаа ы уонна Хангаластаа ы таас чохтоох сирдэри "апчарыйбыта", онтон кэлин Халыма өрүһүнээ и Зырянкатаа ы чохтоох
сири эмиэ. 1934 сыллаахха икки бастакы рудника 18,4 тыһыынча туонна чо у хостообуттара (Зырянкатаа ыга үлэлэр 1936 сыллаахха са аламмыттара), оттон 1940 сыллаахха үс рудникка
хайыы-үйэ 118,4 тыһыьшча туонна хостоммута. Хостооһун
үүнүүтэ Главка хайа үлэлэрин механизациялааһынтга үбү угуутун биллэрдик улаатыннарбытын түмүгэр ситиһиллибитэ. Ону
таһынан, Главка Тиксии пордуттан чугас чохтоох сири үөрэтэн, туһа а таһаарыыны са алаабыта, онно 1941 сыллаахха 34,5
тыһыынча туонаны хостообута.
Саха сиригэр суудунаны тутуу — Главсевморпуть үлэтин кытга
сибээстээх өссө биир салаа. Маһынан суудунаны тутуу верфэтэ
1933 сыллаахха саас Пеледуй ерүс төрдүгэр ууруллубута. 1934—
1939 сылларга 12 тыһыынча тонна уопсай уйуктаах 184 суудуна
ууга түһэриллибитэ, Ол 1200 тоннаттаи ордук уйуктаах баарса141
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лар, кунгастар, катердар уонна бэл илиинэн эрдинэр о очолор
этилэр. Үлэһит ахсаана 730 киһиэхэ тиийэрэ. Суудуна тутуута,
биллэн турар, ойуур промышленноһа сайдыытыгар наадыйбыта.
Манна эмиэ сүрүн маһы бэлэмнээччи быраабын Главсевморпуть
ылбыта. Маһы хонтуруола суох кэрдэллэрэ, экология а, олохтоох нэһилиэнньэ үгэс буолбут дьарыгар кыһаллыбаттара. Со отох Пеледуйдаа ы мас собуота 1934—1938 сылларга 2 тыһ. кубометртан тахса маһы бэлэмнээбитэ. Маһы үс мас собуота бэлэмниирэ — биирэ Дьокуускайга уонна Орто Халыма а бааллара.
Саха сирин хотугу өттүгэр биллэр-көстөр суолу Главка өссө
биир подразделениета — тутуу треһэ хаалларбыта. Бу республика а саамай бөдө тутуу тэрилтэтэ этэ. АХШ ССРС-ка көмөтө
(Ленд-лиз) кэлэр маршрутун устун трест хас да аэродрому туппута, тааһынан тутууну са алаабыта, Дьокуускай тутууларыгар
бетону уонна тимир-бетону киллэрбитэ, дойду үрдүнэн аан бастаан ирбэт то о тутуллар объектарга сваяны туттубута. Дьокуускайга ыйга 85 тыһыынча кирпииччэни о орор собуоту үлэ э
киллэрбитэ. Ону таһынан, трест Саха сирин хотугу өттүгэр элбэх
оскуоланы, бэкээринэни, балыыһаны, ма аһыыны туппута. 1937
сыллаахха Главка үлэтэ хабар территориятыгар 157 ма аһыын,
көһө сылдьан атыылыыр 64 туочука, 28 килиэп астыыр бэкээринэ, 7 остолобуой, аһы-үөлү уонна табаары тохтотон аһарар
18 база баара. Үс сыл устата, 1936-тан 1938-ка диэри, Главка
сүнньүнэн 230 мөлүйүөн солкуобайтан тахса суумалаах табаар
таһыллыбыта. Ол, сүнньүнэн, бурдук этэ, ол эрээри хотугу сиргэ
"сонун" астар эмиэ кэлэллэрэ: хопчуонай астар, сухофрукта, велосипед, патефон, парфюмерия.
Ол эрээри Главсевморпуть үлэлээһинэ Саха сирин хотугу
өттүгэр элбэх иэдээни эмиэ а албыта, онтон, бада а, олох да
босхолонуохпут суох быһыылаах. Быһааран этэбин: ол Главка
бэйэтин салалтатын ханнык эрэ ал астарын биитэр бэйэлэрин
тустарыгар туһаныыларын туһунан буолбатах. Саамай үөһэттэн
олоххо киллэриллибит политика туһунан этэбин. Ол политика,
эмиэ урукку курдук, биллэр принциптэн тахсара: территорияттан государство туһатыгар киниэхэ төһө кыалларынан кыра сыранан ресурсаларын сомсон ылыы; территория а олорор норуоттар интэриэстэрин государство интэриэһигэр тэ нээтэххэ
иккис уочаракка тутуу. Быһатын эттэххэ, киин былаас политикатын ис номо о туһанан хаалыахха диэн этэ.
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Итинэн сибээстээн бэлиэтиибин: сэбиэскэй, быстахтык ыллахха, сталинскай экономика көдьүүһэ суох этэ диэн бигэргэтээччилэр сыыһаллар. Хотугу муора суолун кылаабынай управлениета о орторбутун курдук, онуоха маарыннаах аарыма бырайыактары аан дойдуга хаһан уонна кимнээх олоххо киллэрбиттэрэй?
Хайа да саамай көдьүүстээх ар ааны экономика итинниги о ороругар уонунан сыллар наада буолуох этилэрэ. Ити барыта норуот көлөһүнүн суотугар эрэ о оһуллар кыахтаа а. Мин уонунан
уонна уонунан тыһыынча хаайыьшаахтар төлөбүрэ суох үлэлэрин
туһунан этэ да барбаппын. Эмиэ итинник, соро ор өссө ордук
хабыр дььш а а, дьи эр кө үл дьоннор эмиэ түбэһэллэрэ. Итиниэхэ сибээстээх хас да санаалары уонна холобурдары а алабын.
Ыраахтаа ылар бьщан иннилэринэ буолуохтаах, оттон Иосиф
Виссарионович Сталины этэ да барыллыбат, Саха сирин хотуту
өттүгэр ураты тииптээх субарктическай культура үөскээбитэ. Дьон
оло ун сиэрэ да, хаһаайыстыба да, территория а дьон тар аан
олоруута да үйэлэр усталарыгар сал анан испитэ. Манна дьон
о орон таһаарыыны сатаабаттара, ол кинилэр акаарыларыттан
уонна сүрэ э суохтарыттан буолбатада, онуоха наадыйыы суо а.
Дьон манна Та ара, айыл а тугу анаабытынан аһаан-та нан олорбуттара. Таба иитиитин, балыктааһыны, бултааһыны табатык
дьүөрэлээһин көс биитэр көс а аардаах олох сиэрин тутуһарга
тиэрдибитэ.
Пушкин үйэтинээ и Петербург маанымсыгар, Сталин кэминээ и партком секретарыгар, правительство дьиэтинээ и били и
чиновникка олох итиниэхэ маарыннаах сиэрэ дьиикэй буолан
көстүөдэ. Ол эрээри олохтоохтор бэйэлэрэ үйэлэрин тухары оннук дии санаабатахтара, онон итини кытта аахсарга тиийиллэр.
Ыйытыахтарын сөп: оччо о барытын уруккутунан хаалларабыт,
патриархальнай сыһыаннаһыылары улугурдабыт, атын өй-санаа уонна культура өтөн киириитин хааччахтыыбыт дуо? Суох,
ол нө үө халыйан ааһааһын буолар, ону резервациялары (биллэрин курдук, киһи аймах дьэ итинник хомолтолоох уопуттаах)
о орбокко эрэ олохтуур кыаллыбат. Дьи нээх чахчы, мэлдьи
буоларын курдук, ортотун тутустахха көстөр: хотугу дойду норуоттара хаһаайыстыбаларын, олохторун сиэрин уларытарга наадыйаллара, ол эрээри ону сэргэ кинилэр эмиэ соччонон бэйэлэрин үгэстэрин, олорор сирдзрин, онтон да атын айыл а кинилэргэ бэлэхтээбит бары атын уратыларын илдьэ хааларга ба а143
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раллара. Ол кинилэргэ эрэ буолбакка, киһиэхэ уопсайынан наада.
Биһиги бары тус туһунаммыт түбэһиэхчэ буолбатах. Хатыламмат элбэх көрү нээхпит сайдар суолбут сүрүн ньымата быһыылаах,
30-с сыллардаахха Хотугу сиргэ, баһылыыр идеология ыгыытынан, биир халыыпка кутуллан, туох барыта ыксалынан о оһуллара. Ол курдук Хотугу дойду а ыйах ахсааннаах норуоттарын
социальнай-экономическай сайдыыларын таһымын үрдэтии
көстөн турар суол этэ. Россия киинигэр үөскээбит производственнай сыһыаннаһыылары ыллылар да Хотугу сиргэ көһөрбүттэрэ, ханнык эрэ кылаассабай утарсыылар тустарынан, көлөһүннээһин туһунан дощэохтууллара, оттон дьи эр Саха сирин хоту
өттүн норуоттара первобытнай-общиннай тутул үрэллэр кэмигэр олороллоро. Олоххо баарын ыллахха ханна барытыгар сири
коллективнай (общиннай биитэр дьиэ кэргэнинэн) туһаналлара, үлэ уонна туһаныы коллективнай көрү нээ э. Тай аттан
бултуйан кэлбит киһи, барыта общественнай буоларын быһыытынан, булдун ыалларын кытта тү эттибэт буолара сатаммата.
Үөһэ ахтыллыбыт БСКСК Президиумун иһинээ и Хотугу сир
Комитета итини билэрэ уонна бэйэтин үлэтигэр учуоттуура,
олохтоох норуоттар өйдүүр уонна наадыйар бэйэни салайыныыларын олохтоох органын тэрийэргэ дьулуһара. Ол эрээри кини
да БСК(б)П идеологическай ыйыыларын сабыдыалынан үгүстүк
халыйыыны таһаартыыра.
Саха сирин хотугу оройуоннарын тэтимнээхтик промышленнай баһылааһын эмиэ ол курдук төрүт олохтоох норуоттары тэтимнээхтик "социализм ыллыгар" көһөрүүнэн до уһуолламмыта, ол олох уонна өй-санаа үйэлэр тухары үөскэппит укулааттарын төрдүттэн "тосту уларытыы" (ол кэмнээ и официальнай
термин) этэ. Ити уларытыыларга үгэс буолбут хаһаайыстыба
көмөлөһөр, арыаллаһар эрэ оруолламмыта.
Ордук алдьатыылаах оруолу хотугу норуоттары биир сиргэ
олохсутуу политиката оонньообута. Көһө сылдьар уонна көс
аигаардаах олохтоох дьону күүс өттүлэринэн биир сиргэ икки
суол биричиинэнэн "олордоллоро". Бастакыта: ити политика
идеологтара өйдүүллэринэн көһө сылдьар олох социалистическай олох сиэригэр сөбө суода, холбоһуктааһын процеһын, "са а"
киһиата артуруутунхаргыстыыра. Итинникполитиканыайааччылар уонна олоххо киллэрээччилэр үчүгэйи о орор санаат144
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тан, хаалан испит норуоттары "ырай оло ор" төһө кыалларынан түргэнник киллэрэргэ кыһаллыбыттарыттан буолуо диэн
эрэнэбин. Иккис биричиинэтэ олоххо чугаһа уонна дирикгэ:
промышленнай баһылааһын булчуттары, табаһыттары хайаатар да үйэ-саас тухары олорбут сирдэриттэн үтүрүйэрэ, үгэс
о остубут дьарыктарыттан араарара, онон сибээстээн көс дьону са а усулуобуйа а үөрэтии, кинилэри социалистическай уларыта тутууга туһаныы соруга турара.
Ити процесс 30-с сыллар олох са аларыттан Саха сирин со уруу өттүттэн, Алдан кыһыл көмүстээх сирин-уотун туһа а таһаарыы күүскз ыытыллыа ыттан, са аламмыта. Кыһыл көмүс хостонор сириттэн 112 эбэ ки хаһаайыстыбатын биир сиргэ олохтообуттара. Олохсуйар бөһүөлэктэрин тутууга 360 тыһыынча солкуобай ороскуоттаммыта, онтон 200 тыһыынчатын "Якутзолото" трест бултанар сири ылбытын иһин толуйбута (Боякова С.И.
Эмиэ онно).

Хотугу сири билэр дьон көс олохтоохтору олохсутуута тиэтэйбэттэригэр сэрэтэн көрбүттэрэ да, биһиэхэ мэлдьитин буоларын
курдук, ыгым дьон баһыйбыттара. Саха сирин Хотугу Комитета,
САССР Наркомзема, республикатаа ы Интегралсоюз наһаа уоламдьы этиини көтөхпүттэрэ: Саха сирин хотугу өттүн бары нэһилиэнньэтин 1936—1960 сыллар усталарыгар олохсутууну ситиһэргэ. Промышленнай полярнай эргимтэ э ас-үөл базатын
тэрийэргэ сорудахтаах бэл Главсевморпуть Саха сирин тэрилтэлэрин ыгым быһыыларын у арытарга күһэллибитэ. Главка
ылыммыт циркулярыгар тиэтэйэртэн сэрэппитэ, үгэс буолбут
салаалары хаалларан туран, көс олохтоох хаһаайыстыбаны уларытан тэрийэргэ модьуйбута. Быстахтык ыллахха, олохсутар сири
талан ылыы мэччирэ , бултуур сир, о уруот үүннэриитинэн
дьарыктаныыга чугаһын учуоттаан о оһуллуохтаах.
Главка маннык политиканы тутуспута үп-харчы тута ыттан
эмиэ кырата суох тутулуктаммыт буолуохтаах дии саныыбын:
бу дьаһал ороскуотун государство чэпчэтиилээх иэһээһин уонна төннөрүүтэ суох сууда быһыытынан бзйэтигэр ылыныахтаа^а.
Олохтоох былаастар угүс үбү мүччү харбатан ыла охсорго, ол
кэннэ, биллэн турар, отчуоттуу, арааппардыы охсорго дьулуһаллара.
Көс дьоиу олохсутууну тэтимнзэхтик ыытыыны утаран О.Ю.
Шмидт уонна Политуправление начаалынньыга, кэлин НКВД
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органнарынан тутуллубут С.П.Бергавинов сорунуулаахтык туруммуттара.
Көс олохтоохтор бэйэлэрин истэригэр олохторун укулаата уларыйарын утарсыылара балачча күүстээ э, бөһүөлэктэргэ кыйданан киирбит булчуттар уонна табаһыттар сотору буолаат, үгүстүк
тай аларыгар таргыыллара. Саха сирин хотугу өттүгэр 1932—1938
сыллардаахха 2658 көс хаһаайыстыбаттан баара эрэ 273-һүн "олохсутары" ситиспиттэрэ.
Ол эрээри 1939 сыллаахха олунньуга буолбут партия Саха сиринээ и обкомун пленума ити боппуруоска халба нааһыны тохтоппута, көс олох "ааспыт кэм хаалыннъанын" быһыытынан,
"цивилизованнайа суо унан" билиниллибитэ. Пленум булт хаһаайыстыбаларын тыа хаһаайыстыбатын артыалын устаабыгар
маассабайдык киллэрэргэ сорук туруорбута. Ол түмүгэр үгэс
буолбут олох укулаатын уларытан тэрийии көрүнньүк дьаһалга
кубулуйбута. Хайда ын да иһин, таба үөрэ элбээтэ э, ол оннугар олох үөрүйэх буолбут сиэриттэн тэйии төрөөһүн а ыйааһыныгар, олох орто уһуна кылгааһыныгар тиэрдибитэ.
Главсевморпуть үлэтин холобуругар, уопсайынан, үтүө ба арыылар уонна сырдык сыаллар олоххо киллэрии хаамыытыгар
омсолоох өттүгэр "уларыйалларын" көрдөрөөрү ити проблема а
сиһилии тохтоотум. Бүгүн кыһыл көмүстээх, хор олдьуннаах
уонна да атын баайдаах бириискэлэр быра ьшыннылар, Хотугу
муора суола бэйэтэ кытта хаалла, хотугу норуоттар олохсуйбут
сирдэрэ тэпсилиннэ, тайБд уонна туундара дьадайда, хотугу норуоттар сүүһүнэн эрэ аа ыллар буоллулар. Ону биһиги ситистибит. Ити барылара эргиллибэт сүтүктэр, дьон сору-му у,
эрэйи-кыһал аны көрүүтэ, олохторун толук ууруулара барыта
а ьщах сүүс туона кыһыл көмүс, хор олдьун, сурьма туһугар
сиэртибэ буоллулар. Биллэн турар, кыһыл көмүс уонна да атын
Саха сириттэн хостоммут металлар сэриигэ кыайарга, индустриализацияны ыытарга, Россия киин өттүгэр, Сибииргэ промышленноһы сайыннарарга көмөлөспүттэрэ. Ити итинник. Оттон Саха сиригэр бэйэтигэр "туһа а таһаарыы" политиката сорох сирдэри кураанахтаата, иччитэхситтэ уонна аа ан ситиллибэт проблеманы хаалларда,
Олох өтөрдөө үтэ, биһиги күннэрбитигэр кэриэтэ, Канада геолога, Португалия карталарын көрө олорон, олортон бшрдэстэригэр, 1375-с сылынаи бэлиэтэммиккэ, икки түүлээх бэргэһэ146
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лээх дьону өйдөөн көрбүт. Кинилэри Енисей уонна Өлүөнэ
өрүстэр икки ардыларыгар туруортаабыттар, аллараа сурутар ити
дьоннор... алмааһы көрдүү барарга тэриннилэр диэн быһаарыылаах үһү. Дьон алмаас диэни билбиттэрэ быданнаата, — ол
мөккүөрэ суох: Индийскэй "Ведаларга", тыһыынча сыллаа ыта
о оһуллубуттарга, айыл а дьиктитик айбыт углеродун туһунан
иһитиннэрии баар. Былыргы нуучча илиинэн суруктарыгар Аллараа Днепргэ алмааһы булбуттарын туһунан кэпсэнэр. Алмаас
үөскээбит сирдэрэ Воронежскай уобаласка баарын бүгүн геологтар бигэргэттилэр, ол Смоленскай хайысхатынан тар анан
сытар. Ити, биллэн турар, Днепр төрдүттэн балачча туора, ол
да буоллар биһиги төрүттэрбит биһиги өссө да билбэгшитин
элбэ и билэллэрин көрдөрөр. Аан дойдуга бастакы алмаастары
уонна бриллианнары Индия биэрбитэ. Олору нуучча сарыыссалара эмиэ атыылаһаллара. Екатерина II коронатыгар 2858 карат
ыйааһыннаах 5000 бриллиант баара биллэр.
Россия а бастакы алмааһы Уралга 1839 сыллаахха булбуттара.
Ыраахтаа ылар сорудахтарынан алмааһы элбэх сирдэргэ көрдүүллэрэ, ол иһигэр Саха сиригэр эмиэ. Бүлүү, Аллараа Тунгуска
уонна да атын өрүстэр сүнньүлэрин чинчийбит Нуучча императорскай географическай обществотын экспедициятын салайааччы Р.К.Маак кэлин арыллыбыт аатырар Аччыгый Ботуобуйатаа ы алмаастаах сиртэн кө өрүмтүйэр ө нөөх туой буору
булбута. Кнни бэйэтин отчуотугар Бүлүү "күндү сыаналаах таастарынан баай, кини өрүстэрэ кыһыл көмүс бытархайдарынан
дэлэй" диэн саба алааһыны о орбута. XX үйэ ортотугар ССРСка алмааһы Кавказка, Дальнай Востокка, Хотугу Уралга, Украина а уонна Азов тулатыгар көрдөөбүттэрэ.
Ол эрээри оччолорго учуонайдар кэккэлэригэр алмааһы Енисей уонна Өлүөнэ өрүстэр кирбиилэригэр көрдүөххэ диэн эрэл
санаа улам оло ураи барбыта, то о диэтэххэ чуолаан Сибиир
платформата Со уруу Африкатаа ыны кытта улаханнык маарыннаһара, оино алмаас үөскээбит сирэ арыллан, хайыы-үйэ
өрдөө үттэн туһаныллара. 1948 сыллаа ы саас геологтар бастакы тааһы Малай Ерема үрэх кэрдиис хайаларыттан булбуттара,
сыл буолан баран, Бүлүү ерүс сүнньүгэр сүүрбэччэ кыра кристаллары булбуттара, ол көрдөөччүлэр санааларын өрө күүрдүбүтэ.
50-с сыллар са аланыыларыгар Амакинкатаа ы геологическай
экспедиция хас да бытархай алмаастаах сирдэри булбута. 1954
ю*
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сыллаахха геолог Л.А.Попугаева Россия историятыгар аан бастакы кимберлитовай трубканы — "Зарницаны" арыйбыта. Онтон кэли и сылларга бииртэн биир арыйыылар о оһуллубуттара: Иирэлээх бытархай алмааһа, "Мир", "Удачнай", "Сытыканнаах", "Айхал", "Интернациональнай", "Юбилейнай"... алмаастаах трубкалара. Бүгүн Саха сиринээ и алмаастаах провинция территорията 920 тыһыынча квадратнай километрынан
сыаналанар, 20 кимберлиттээх буорга 800 кимберлиттээх эттик
баара билиннэ, олортон 150-гар — алмаастаах. 34 алмаастаах
сир саппаастара бигэргээтилэр, олор Россия бары алмааһын
саппааһын 83,3 бырыһыанын ылаллар. (Архангельскай уобалас
— 16,6 бырыһыан, Пермскэй — 0,1 бырыһыан). Саха сирин
алмааһын саба аланар саппааһа Африка бүттүүнүн саппааһын
кытта тэ инэн сыаналанар, австралийскайы икки төгүл бүгүлүүр.
Саха алмааһын арыйыы туһунан официальнай иһитиннэрии
1956 сыллаахха ССКП XX съеһигэр о оһуллубута. Геологическай разведкалыыр үлэлэр ыытыллыахтарын иннинэ, саппааһа
аа ылла илигинэ хайыы-үйэ "Якуталмаз" треһи тэрийиигэ туруммуттара. Икки сыл буолан баран, бастакы байытар фабриканы үлэлэппиттэрэ уонна алмаас промышленнай партиятын
ылбыттара. Мирнэй куораты тиэтэлинэн туппуттара. 1958 сыллаахха "Мир" трубка а бэлэмниир үлэни са алаабыттара, икки
байытар фабриканы туппуттара, дизельнэй электростанцияны
туруорбуттара, уу мунньаары Иирэлээх үрэ и дамбанан быһыттаабыттара. 1959 сыл са аланыытыгар Мирнэйгэ 5,5 тыһыынчаттан тахса киһи олороро, ити сыл сайыныгар Ленскэй — Мирнэй автомобильнай суол үлэ э киирбитэ.
1959 сыллаахха ССРС алмаас бастакы партиятын атыылаабыта — 13 тыһыынча караты. Маныаха итини таһынан дойду
бэйэтин кыа ынан массыына о оһуутун проблематын со ото
ун быһаарарга бэлэмин таайтарар этии баара (Ар аа дойдулар
ССРС-ка техническэй алмааһы биэрбэттэрэ, оттон онто суох
металлы үлэлээһин кыайтарбата),
Сүрүн производствоны таһынан (карьердар, фабрикалар) модун инфраструктура тэриллэрэ. 680 тыһыынча киловатт кыамталаах Бүлүүтээ и ГЭС, оттои Мирнэйгэ 120 тыһыынча киловатт кыамталаах куораттаа ы теилоэлектростанция тутуллубуттара, сүүһүнэн километрдаах электричествоны аһарар линия148
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лар, 170 километр уһуннаах газопровод тардыллыбыттара, Саха
сирин небин хостооһун са аламмыта. Комплекс кыа ын маннык көрдөрүүлэринэн да сыаналыахха сөп: кини үлэтин түөрт
тыһыынчаттан тахса автомассыыналаах автомобильнай парк хааччыйар. Автопредприятиелар сылын ахсын 500 тыһыынча туона а тиийэр транзитнай таһа аһы ыраах сирдэргэ тиэрдэллэр
— Ленскэйтэн Мирнэйгэ, Айхалга, Удачнайга "Алмазы России
— Саха" (АЛРОСА) хампаанньатын састаабыгар авиапредприятие киирэр: ТУ—154, Ан—24, Ан—26, ИЛ—76 самолеттардаах,
Ми—8 уонна Ми—26 вертолеттардаах, 7 аэропортаах.
Алмааһы хостуур комплекс Саха сирин Ар аа еттүнээ и иччитэх сиргэ тэриллибитэ. 40 сыл устатыгар манна Мирнэй, Удачнай куораттар, куораттыы тииптээх Айхал, Чернышевскай, Оветлай, Алмазнай, Эбэлээх, Новай, Надежнай, Заря уонна да атын
бөһүөлэктэр үүнэн та ыстылар. Олорор дьиэнэн хааччыйыыга
Саха сиригэр ылыллыбыт нормативы тутуһуллар — биир киһиэхэ 21,5 квадратнай метр. 40 сыл үлэлээһин устатыгар 1,5 мөлүйүөн
квадратнай метртэн ордук олорор дьиэ, уонунан ахсааннаах оскуола а киириэх иннинээ и о о учреждениелара, 10 культура
дьиэтэ, стационарнай балыыһалар уонна поликлиникалар тутулуннулар. Алмаас аарымата үлэлиир буолан, чуолаан кини
көмөтүнэн 1966-тан 1980 сылга диэри республика промышленнай бородууксуйатын уопсай кээмэйэ 5,8 төгүл кэри э үүннэ.
Алмаастаах провинцияны уонна Саха сирин Со уруу өттүгэр
таас чохтоох бассейны үлэлэтии түмүгэр республика а тахсыбыт сө үмэр уларыйыылары көрдөрөр тиһэх сыыппаралары ааттаталыыбын. 1959 сыллаахха Саха сиригэр 487,3 тыһыынча киһи
олороро. Онтон кэнники 20 сыл устатыгар, 1959-тан 1979 сылга
диэри, Саха сирин нэһилиэнньэтэ 351,5 тыһыынча киһинэн
үүннэ. Ити, бшшэн турар, кэлии дьон суотугар механическай
үүнүү.
Онтон ааспыт уон сыл устатыгар, 1989 сыллаахха, республика нэһилиэнньэтэ өссө 242,6 тыһыынча киһинэн үүннэ, ол эмиэ
хотугу сиргэ са алыы кимэн киирии түмүгэр буолбутун сэрэйэргэ дөбө (Байкал — Амур магистралын тутуу, территориальнай-производственнай комплексы үөскэтии, биллэрин курдук
ол Нерюнгритаа^ы чохтоох бассейны үлэлэтиинэн тохтообута).
Уопсайа, кыһыл көмүс, хор^олдьун, сурьма, алмаас уонна
таас чох үөскээбит сирдэрин туһа а таһаарыы кэмиттэн, Хотугу
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муора суолун баһылааһынынан сибээстээн Саха сирин картатыгар уонунан куораттар уонна бөһүөлэктэр баар буоллулар.
Куорат нэһилиэнньэтин идээнэ 70 бырыһыан курдугу ылар. Таарыччы бэлиэтээтэхпинэ 1997 сылга, 1989 сылы кытта тэ нээтэххэ, куорат нэһилиэнньэтэ 68,3 тыһыынча киһинэн а ыйаабыта.
Ол — Россия а сыыһа ыытыллар реформалар түмүктэригэр
хайа-хостуур промышленноһын туруга мөлтөөбүтүн содула. Государство минеральнай сырье а наадыйар эрдэ инэ, онуоха ботуччу үбү, материальнай уонна үлэ ресурсаларын харыстаамына
туран, тэтимнээхтик хостуура. Быһыы-майгы уларыйда да — предприятиелар уонна бөһүөлэктэр сабылыннылар, онуоха саамай
кылаабынайа, государство баайын-дуолун ха атыспыт, валютнай бородууксуйаны биэрбит дьон туох да көрүүтэ-харайыыта
суох быра ылыннылар. Биһиги республика промышленнай кыаын оннунан хаалларар наадатын туһунан боппуруоһу туруорбуппутугар Е.Т.Гайдар правительствота республика а хайдах
курдук саата-суута суох сыһыаннаспытын умнуохха сатаммат.
Киин правительство а Хотугу сир олус ночооттоох буола түспүтэ,
государство дьи эр Саха сиригэр промышленнай политика содулугар эппиэтинэһи үллэстэртэн аккаастаммыта. Ааспыт үйэ
90-с сылларыгар эмискэ күөрэйбит иэдээнг э Республика суоссо ото ун хаалбыта.
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Бу кинигэбин суруйуубун саг,алыам иннинэ олоцхону, сахалыы
уһуйээннэри, остуоруйалары аахтым, архыып матырыйаалларын
көрөттөөтүм. Ол сылдьан бэйэбэр соһуччу арыйыыны оцордум.
Тог;о эрэ миэхэг^э норуотум поэтическай дууһата ордук чаг,ылхайдыкуонна күүстээхтик билигин эрэ арылынна, Олоцхону ааг,арбар
ханнык эрэ түгэццэ эмискэччи тулалыыр аан ийэ дойдубун саха
героическай үһүйээннэрш айааччы хараг,ынан көрөммүн, былыргы
удъуорум төһөлөөх күүскэ иэйбитин-куойбутун сүрэхпинэн-быарбынан таайбытым!
Итинник санаа миэхэ тог,о билигин эрэ кэллэ? Ол быһаарыытын олорон ааспыт сылларбар көрдүөхпүн наада дии саныыбын.
Эдэрбитигэр биһиги төһөтүн да иһин олоххо үрдүттэн сыһыаннаһарбыт, этэллэрин курдук, тэбэнэттээхтик ооннъуурбут; олорбут сылларбыт биһигини дууһабыт иэйиитин өйдүүрбүтүгэр үөрэтэллэр. Дэлэ^э да Лев Николаевич Толстойу үстэ төхтүрүйэн аа^арга сүбэлиэхтэрэ дуо: эдэргэ, ситэн баран, муударай сааска тиийэн
олорон, ол ахсын кини сацалыы арыллан иһиэ^э.
Эмиэ ол курдук мин сацалыы көрбүтүм туос ураһаны, уот
төлөнүнэн кытыаста умайар көмүлүөк оһогу, муус түннүккэ ооннъуур оһох уотун, эдэркээн ог,олор чаг^ылыһар харахтарын, сылгы
кылыттан илим баайар саннъыар көрүцнээх дьахталлары, талах
кырбаан сындалыйбыт дъиэ кэргэн аг,атын, төбөтүн ытыһыгар
санньытан бэйэтин бэйэтэ иһиллиир о^оннъору...
Сир киэнэ киинэ сир буолан
Сириэдийбит эбит,
Дойду киэнэ долгураца буолан
Туругуран тупсубут эбит;
Уцуоргута биллибэт,
Ула^ата көстүбэт
Уһун дьураар толоон буолан
Муцутаабыт эбит;
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Киэцэ биллибэт,
Кэрдиитэ көстүбэт
Кэтит сир буолан сириэдийбит эбит.
Ити тыллар аан бастаан хаһан дуораһыйбыттарын ким да билбэт. Баг,ар, биэс сүүс сыллаащта буолуо, ба^ар, тыһыынча, ба^ар, икки... Төһөтүн да иһин бастакы европеецтар, кинилэр Өлүөнэ
сиригэр кэлбиттэрэ 370 сыл кэрицэ буолла, олоцхону истибит буолуохтаахтар...
Ол да буоллар кэм-кэрдии кулүгэр былыр уйэгр саспыт саха огрннъоро хайдах курдук судургутук уонна киһилии нарыннык таптыыр
эбитий бэпэтин дойдутун! Мин кинини субу строкалары суруйа
олороммун өйдөөн кэлэбин, онуоха кини, саас кэлбититтэн эгди
буолан үөрэн, сарсыардаацы сииги кэһэн, өрускэ киирэр, балык оонньуур бүтэци тыаһын уонна эрдии ууну чалымнатарын истэбин.
Уонна кини тулалыыр эйгэтэ киэркэйэ тупсубутун одуулаһар хараг,ын көрөбүн. Сыһыыга туохтан эрэ үргубут сылгы үөрун диэки
сүүрүк атынан огрннъор сиэнэ ойутарын уонна биэ сылаас үүтүнэн
дыргыйар туос ыа^астаах дъахтары көрөбүн. Сарсыардаацы эмтээх сөрүүн салгыцца кымыс көөннъөрөр симиир иһиттэр, холлогрстор куура, салгылыы тураллар. Сотору, олох сотору көрдөөх-нардаах, элбэх киһилээх тапталлаах бырааһыннъык ыһыах буолара
чугаһаабыт.
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НОРУОТ ӨЙДӨБҮЛЭ
"Былыргы дьыллар мындааларыгар" диэн кинигэбэр оло хону ахтан аһарбыттаахпын — элбэх көлүөнэлэр айан-тупсаран,
биһиги бүгүшгү күннээх олохпутугар норуот тойуксуттара —
оло хоһуттар өйдөрүгэр тутан илдьэ а албыт саха героическай
эпоһын. Поэтическай тутула тупса айынан, тыла баайынан,
уобарастара сө үмэрдэринэн оло хо аан дойду героическай эпостарын — гректэр "Илиадаларын" уонна "Одиссеяларын", нуучча
былиналарын, армяннар "Давид Сасунскайдарын", карело-финнэр "Калевалаларын", киргизтэр "Манастарын" — кэккэтигэр
дьоһуннаах миэстэни ылар. Ити үөһэ ааттаммыт норуот өйүттэн
айымньыларын курдук, сахалыы эпос эмиэ саха удьуордарын
духовнай олохторун, кинилэр историяларын, олохторун-дьаһахтарын, тылларын-өстөрүн, мировоззрениеларын энциклопедията
буолар. Мин өссө маннык этиэх этим: Олоигхо — бу былыргы,
кэм-кэрдии өлбөөдүппүт сиэркилэтэ, онно, биллэн турар, дьэнгкэтик, ыраастык да буолбатар, ол эрээри балачча чопчутук, сиһилиитик уонна ымпыктаан-чымпыктаан сахалар үтүмэн былыргылара көстөр.
Оло хо сюжеттара (кинилэр варианнара — уонунан аа ыллар) атылыылар. Бастатан туран онно хайаатар да сүрүн герой,
орто аан дойду айыы аймахтарын ара аччылааччы, аллараа дойду ааттаа ын суудайыыларыттан балтын (биитэр кэргэн кэпсэтиилээх кыыһын) быыһааччы көстөр. Геройдар ааттара тус-туһунаннар, ол да буоллар кинилэр тугу о орор сыаллара-соруктара, дьайыылара бары биир сюжетнай сүрү э түмүллэллэр.
Герой оло о, хорсун сырыылара норуот оло ун киэ дуолугар
ойууланар. Бухатыыр бэйэтин хорсун быһыытын төһө да балтын быыһыырга анаатар (чуолаан ол туһугар кини ыраах суоһар сырыыларга аттанар), кэлин уһугар тиийэн герой мэлдьитин өссө ыраах соруктары ситиспит буолар. Аллараа дойду (аат
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дойдутун) бухатыырдарын кыайан, кини халлаан уонна аллараа
дойду саарыстыбаларын икки ардыларыгар олорор уонна биир
тылынан кэпсэтэр "отут ордуга үс" айыы аймахтарыгар барыларыгар нус-хас, дьоллоох оло у ситиһэр.
Манна аралдьыйаммын, аадааччыларга Оло хо тематын
айааччыларга ханнык дьи нээх чахчылар төрүөт буолбут буолуохтарын сөптөө өр санаадытын түмэргитигэр ы ырабын. Эпоһы
айарга этигэн тыллаахтары туох эрэ олоххо буолбут түбэлтэ үтэйбитигэр саарбахтааһын суох. Туох да төрүөтэ суох маннык айымньылар үөскээбэттэр. Ол да иһин саха эпоһын чинчийээччилэр
Оло хо кемөтүнэн сахалар үтүмэн былыргыларын сэгэтэн
көрөргө эрэллэрин сүтэрбэттэр.
Оло хо тыла-өһө да (онно били и туттуллар тылга элбэх
эргэрбит эрэ буолбакка, олох да быһаарыллыбат буола сүппүт
тыллар үгүстэр), оло у-дьаһа ы көрдөрүүтэ да (ыһыах бырааһынньыгар бэлэмнэнии уонна бырааһынньыгы ыытыы бэйэтэ
да), эпоска ырылыччы көстөр уустар икки ардыларынаа ы уонна уустар истэринээ и сыһыаннаһыылар системалара да — биһиги ыраах удьуордарбыт хаһаа ыта эрэ атын этностары —
"атын тылынан са арааччылары" уонна атын культуралаахтары кытта улаханнык хабырыйса сылдьыбыттарын туһунан саба алыырга төрүөттэри үөскэтэллэр. Онуоха эбии, ол эмиэ Оло хоттон көстөр, чуолаан биһиги удьуордарбыт бэйэлэрин сирдэрин хаалларан, өстөөх биистэрэ олохсуйбут "аллараа дойдуларыгар" кэлэргэ күһэллибиттэр. Ол, биллэн турар, сахалар
төрүттэрэ биликг и Саха сиригэр көһөн кэлиэхтэрин быдан
иннигэр буолбут, онон буолла ына былыргы Оло хо сюжеггара Өлүөнэдэ кэлиэх иннинээди кэм э сыһыаннаахтар, оттон
Омо ой уонна Эллэй туһунан эмиэ ити кэпсээн, — ол хайыыүйэ кэлишги, сахалар "орто үйэтээ и" кэмнэригэр сыһыаннаах
диэххэ сөп.
Олонгхо тематыгар төрүөт буолбут событиелары Л.Н.Гумилев
научнай концепциятыгар оло уран са ардан чөлүгэр түһэриэххэ
сөп дии саныыбын. Ити улуу евразиец аан дойду историятын,
үгэс буолбут сыһыантан уратыта диэн, көннөрү сэриилэр, социальнай сатарыйыылар, итэ эллэр, мировоззрениелар эрэ историяларын курдук буолбакка, ону тэ э этностар үөскээһиннэрин, ерөгөйдөөн сылдьыыларын, кэхтиилэрин уонна өлөн эстиилэрин историятын быһыытынан көрөр. Ону тэ э сахалар төрүттэ155

Михаш Николаев

рэ сииктээх уонна ичигэс истиэп сиргэ олорбуттарын чахчы
кэрэһилиир сибикилэр Оло хо о баалларын бол омто о ылан,
сахалар өбүгэлэрэ кыттыыны ылбыт былыргы кэмнээ и сабыытыйаларын чөлүгэр түһэрэргэ сорунуохха сөп.
Биллэр чахчыттан са алыа ы : сахалар өбүгэлэрэ түүрдэр
үөскээн-сайдан испит этностарыгар киирсэрэ мөккүөрэ суох, онон
суолтата бүгүн сатаан быһаарыллыбат буолбут Олонгхо өлүкгүйбүт
тылларынан сыаналаатахха, аныгы сахалар этническэй төрүттэрэ
тыһыынчанан ыраах сылларга сытар. Ханныгын да иһин, былыргы гректэр уонна ромевдар, кинилэр илин диэки сэриилээн
сылдьыылара Индиянан мунурдаммыт буолан, ити норуоттары
билбэттэрэ. Билшг и Китай, Тибет уонна Маньчжурия территорияларыгар тар аан олорбут этностар тустарынан элбэх сибидиэнньэлэр Китай хроникатыгар киирбиттэр. Ол да буоллар
лакуннар, "иччитэх" территориялар, хаалбыттар. Былыргы гректэргэ, римляннарга уонна сэрэйдэххэ китайдарга оннук сирдэринэн Сибиир, Алтай, Казахстан, Каспий Хотугу уһутунаа ы
уонна Днепр ха ас кытылын хабар истиэптэрэ буолаллара. Ити
илинтэн ар аа диэки хас эмэ тыһыынчанан километрга субуруйбут балаһа сири Дьиикэй истиэп, Дьиикэй хонуу диэн ааттыыллара.
Л.Н.Гумилев, уһулуччулаах историгын ааһан, географ буоларын быһыытынан, "Хазарияны арыйыы" диэн үлэтигэр бигэргэтэринэн, уон — уон икки үйэ аннараа өттүгэр Каспий муоратын таһыма били итинээ эр биллэрдик намыһа а. Ол Итиль
(Волга) орто уонна үөһээ сүүрүгүнээ и сирдэр хас эмэ үйэлэр
усталарыгар (500—600 сыл) кураашга ылларбыттарыттан төрүөттээ э. Оччолорго Дьиикэй истиэби ардахтар ө сүтэллэрэ. Онон
истиэп уонна онно олорор биистэр чахчььбааччы чэлгийэ сайдаллара. Эмиэ оччолорго Хазария чэлгийбитэ, күннээбитэкүөнэхтээбитэ, ол да иһин бууннаабыт Иран иудейдара түбэһиэхчэ сөбүлүү көрбөтөхтөрө, Волга төрдүгэр көһөн тиийэннэр,
бастаан кими да кытта сибээһэ суох национальнай холбоһугу
үөскэппиттэрэ, онтон салгыы улам солколоох эргиэн суолун,
ол кэнниттэн Хазария каганатыгар политическай былааһы эмиэ
илиилэригэр ылбыттара (каган "английскай королева" тэ нэээр кубулуйбута, кинини норуокка сылга биирдэ көрдөрөллөрө;
политическай, административнай уонна экономическай былаас а аардас иудейдартан турар правительство^а кииннэммитэ).
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Ол курдук чычаас уулаах Волга ол кэмнэргэ Каспий уутун саппааһын мөлтөхтүк толороро, кини төрдүн намыһах сирдэригэр
хазардар винограды, отонноох мастары олордоллоро, о уруот
астарын үүннэрэллэрэ. Истиэпкэ олорор сүөһү иитээччилэр да
байымнык олорбуттара: ардах угуттуур истиэбэ сө үмэр сылгы
үөрүн мэччирэ инэн хааччыйара.
Ардах түһэр балаһата хоту диэки сы арыйбытыгар Дьиикэй
истиэпкэ барыта уларыйбыта. Истиэп хам хаппыта, оттон Волга уута үллэн, хазардар виноград уонна о уруот аһын үүннэрэр
сирдэрин тимирдибитэ. Хазария нимси барбыта, ол курдук, сэрииттэн уонна саба түһүүттэн буолбакка, бастатан туран, үөрүйэх
буолбут сир ньуура уларыйан, аһаппат буолбутуттан. Хазардар
этностара ыаллыы биистэри кытта булкуһан симэлийбитэ, оттон иудейдар ааһар эргиэн суолуттан (Китай, Улуу Пермь —
Средиземноморье государстволара) ылар балысхан барыстарыттан мэлийэннэр, Хара муора ыксатынаа ы сирдэргэ, Былыргы
Руська Тьмутаранье диэн ааттыыр сирдэригэр көһөн олохсуйбуттара. Кинилэр манна дьону кулушса эргиниинэн ситиһиилээхтик дьарыктаммыттара; быстахтык ыллахха, кинилэр со уруу
гаремнарга славян дьахталларын уонна половецтар кыраһыабай
кыргыттарын илдьэллэрэ.
Тасты тема а аралдьыйбыт курдук эрээрибин, дьи э, ити
биһиги кэпсэтиибитигэр сыһыаннаах. Л.Н.Гумилев бигэргэтэринэн, Атлантикаттан кэлэр ардахтар быһа холуйан үстүү сүүс сыл
буола-буола кэтирээһин хайысхатынан сы арыйаллар. Үс үйэ
устатыгар кинилэр Евразия хотугу өттүн угуттууллар, онтон ортотун диэки сы арыйаллар, кэлин со уруу өттүгэр көһөллөр. Ити
уларыйыылары учуонай быһааран, Хазария холобуругар сир ньууруттан уонна климаттан норуоттар биллэр тутулуктаахтарын быһаарбыта. Онон буолла ына то ус үйэ ахсын үс сүүс сылыгар
эрэ Дьиикэй истиэп уйгулаах усулуобуйа а тиксэр эбит, онтон
үс сүүс сьгаыгар — ортоһуор, оттон то ус үйэлээх кэрдиис кэмтэн үһүгэр кураанп а хаптарар диэн саба алыахха сөп. Ити оруннаах буолладына ардыгар историктар кыайан быһаарбат дьоннор күргүөмүнэн көһүүлэрэ ө^цөнүллэр буолар. Кинилэр "сир
уларыйа сатаан көспөттөрө" — кинилэри онуоха кыһал а кыһарыйара.
Сахалар былыргы өбүгэлэрэ кураайы истиэп зонатыгар түбэһэр хайа ба арар кыахтаахтара эбитэ буолуо, онон сылгыларын
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үөрэ мэччийэн аһыыр сирдэригэр көһөргө күһэллибиттэрэ буолуо. Итинтэн балачча кэнники да кэмнэргэ (Чингис уонна "тимир уллу ах" Тимур бириэмэлэригэр) истиэп дьоно кыһы ыга хаһаанан оту бэлэмниири сатаабаттара биитэр сорумматтара
да аны. Са а сирдэргэ кинилэр бастаан билэр-көрөр дьоннору
ыыталыыр буолуохтаахтар. Ол кэнниттэн, эргиллэн кэллэхтэринэ, тугу кэпсииллэрин истэллэрэ. Биир Оло хо о ол бу курдук иһиллибитэ:
То ус уон үрэх куутунаан киирэн холбоммут
Холборо ма ан хочолоох эбит;
А ыс уон үрэх араллааннаан айгыстан,
Айдааран-айманан киирэн,
Аан ийэ дойду буолан,
Аатырбыт-аарыгырбыт эбит;
Сэттэ уон үрэх сиэлэн-хааман
Дьигиһийэн киирэн кэ ээн-уһаан,
Сир ийэ буолан, сириэдийбит эбит.
"Субу охсуһаары турар атыыр соно остор курдук" "дьоһуннура дьиппиэрбит" тумус тыалардаах са а сир со уруу өттүгэр
олорор биистэр итини дьиктиргии истэллэрэ. Илин өттүттэн
"киис кыыл ар аһын түүтүн адаарыппытын курдук" ойуур тыа
сэлэлээн киирбит. Хоту өттүттэн "хара ма аас атыыр о устар
харса туралларын курдук" күрбэ таастар күөнтээбиттэр. Оттон
ар аа өттүгэр, уһун күннүктээх сиргэ, "аатырар Араат муора
үллэ-балла күллүргүүр". (Азовскай муора дуо?)
Үгүс чинчийээччилэр ити ойууланар сир быһыытынан сирдэтэн былыр сахалар олорбут сирдэрин таайа сатаабыттара, ол
да буоллар кинилэр бары ити сир били и Саха сириттэн балачча со уруу диэки ханан эрэ баар диэн түмүккэ кэлбиттэрэ.
Оло хо бары варианнарыгар этиллэринэн, ити сир "өрүү баар
өндөл халлаан" үрдүк ыйаа ынан, ол аата, сокуоннай төрүттээхтик орто аан дойду отут үс биистэрин олохсуйбут сирдэрэ буолуохтаах. Бу "аан ийэ дойду үтүөкэннээх эргийэр киинигэр"
бүтэһиктээхтик олохсуйаары тураннар, биис уустара күн киириитэ уонна ый тахсыыта "күргүөмүнэн" били сирдэрин эргайэ хаамаллара. Бары му ура суох үөрэ аймаммыттара: "Хайыы,
үтүө да дойду! Бардар бараммат сыһыылаах, киэ иэлэмэн хонуулаах!"
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Ол эрээри орто дойду отут үс биистэрин ити дойдуга олохсуйар ба аларын аллараа дойду сүүрбэ то ус биистэрэ сөбүлээбэттэр. Ол өйдөнүллэр: үтүө сир то о иччитэх туруо ай, онон
буолла ына бу сиргэ олохсуйбут сонно тута өстөөх биискэ кубулуйара. Олоюсоһуттар өстөөх биистэри барыта куһа ан өрүттээн,
киһи кэлэйэр кэмэлдьилээн аат айа ар, аллараа дойдуга олохтууллара. Гумилев бигэргэтэринэн, хас биирдии этнос атын этностары кытта сыһыанын барыларыгар баар үгэскэ оло уран
тутуһара, ону кини комплиментарнай диэн ааттаабыта ("бэйэ
киэнэ уонна атын"). Онон туоралар саамай куһа ан бодолонон
ойууланаллара. "Сир түгэ ин кырыыстаах аймахтара" "орто
дойду дьолун хор омнууллар, төрүүр о о төлкөтүн тү нэрэллэр, үөскүүр сүөһүлэрин күрүөтүн көтүрэллэр". Мин саныырбынан, мэччирэ нээх уонна уулаах сири былдьаһан бэйэ бэйэлэригэр сабыта түсүһэр, көмүскэнсэр кыһал атыгар ылларбыт
биистэр хардарыта сыһыаннаһыыларын Оло хоһут .туох баарынан ойуулаан көрдөрөр. Ити сэрии уһун кэм э сал анан барбыт уонна кырыктаах буолан итинник чочуллубут уус-уран сюжеттары үөскэппит уонна үйэ-саас тухары өйгө хаалбыт буолуохтаах. Чуолаан итиниэхэ дьүөрэлээх быһыыга-майгыга норуот
бары үтүө өрүттэрин уонна басты ба арыыларын түмэр геройга наадыйыы үөскүүр, ол бары норуоттарга сыһыаннаах.
Оло хоһут ыйытар:
Күн улууһун ата астаммыт дьоннорун,
Айыы биистэрин абырыах айыылаах ким баарый?
Орто дойду биистэрин дьыл атыгар "үөһээ дойду аар кырдьа аһа" Одун бииһин Дьыл а Тойоно кыттыыны ылар. Ити эмиэ
өйдөнөр: биис ууһун та арата мэлдьитин бэйэтин норуотун диэки. Бу түбэлтэдэ үрдүк айыы та ара буолбатах, ортоку хаттыгаска олорор халлаан биистэрин баһылыга. (Халлаан алын хаттыгаһыгар олорор биистэр үгүстүк орто дойду биистэрин атаастыыллар, төттөрүтүн, халлаан орто хаттыгаһыгар олохсуйбут биистэр күн улууһун дьонноругар үтүө сыһыаннаахтар). Одун
бииһин Дьыл а тойоно халлаан тохсус хаттыгаһыгар олорор
Үрү Аар Тойо о бэйэтигэр орто боро туруу дьа ыл дойдуга айбыт киһигит-сүөһүгүт түөрэккэй төлкөлөннө диэн кэпсиир
сорудахтаах бэйэтин сорук боллурдарын ыыталыыр:
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Орто дойдута төрөөбүт киһи
Тордохтоох дьиэ э киирбит,
Тобурахтаах аһы аһаабыт,
Сиикэй түлэһи сырыыны сылдьыбыт дьону
Көстүбэт күүстээхтэрэ,
Адьарай атамааннара,
Со$уруу туйгуннаахтара,
Бары мустан бөлө өлөөн сылдьан,
Сиэн-аһаан кэбиһээри гыннылар —
Маныаха биһиги көмүскэллэ-дьүүллэ о оруохха.
Ону таһынан, "көмүскэстээх күн сирин" сорук дьонугар үүтаас бэйэлээх Үрү Аар тойо
о "орто туруу бараан дойдуга"
төрөөбүт Дьулуруйар Ньургун Боотур диэн ааттаах одьунааска
Одун бииһин Дьыл а Тойоно айыы биистэрин, күн улуустарын
көмүскээччилэрэ, орто дойду кө үл бухатыырдарын баһылыктара буолар оруолу сүктэрбитин иһитиннэрэллэригэр илдьиттиир. Уол төрүөдүттэн "орто туруу дойду күүһүн а ара күүстээх, күүрээннээх санаалаах, баайын а ара баайдаах, баламат майгылаах уол о о одьунааһа" эбит. Кини "ийэ кута илбиллибит",
"а а кута албыллыбыт". Үөһээ дойду кырдьа аһа Үүт-аас бэйэлээх Үрү Аар Тойонтон орто халлаан уола "орто туруу бараан
халлаантан" орто дойдуга, айыы биистэрин сирдэригэр түһэн,
дьону кутталтан быыһыырын көнгүллүүрүгэр көрдөһөр.
Уол уонна кини аччыгый балтын үөһээ айыылар эмиэ орто
дойдуга ыыталларын төрөппүттэрэ төһө да со уйа иһиттэллэр,
"оннук улуу тойоттор" уурбут уураахтарыгар утарылаһа барбаттар. Кинилэр үтүө санаалаах уоллара "аллараа дойду албынкөлдьүн биистэрин" кытта "алта салаалаах атара буолан арбыйа
оонньоото уна, буор туруу дойдуга буула атын булларбакка буруйу-сэмэни о ордо уна" — "Айыы-хаан аймахтара аһына олоруохтуннар, Күн Дьөһөгөй улуустара көмүскүү сылдьыахтыннар" — диэн кэриэс тылларын этэллэр.
Оловгхоһут бухатыыр а аһын Айталыын Куону нарын, иһирэх
тылларынан ойуулуур. Адыс былас суһуохтаах Айталыын Куону
та ара табатын курдук та ыннарбыттарыгар, сир симэ ин курдук симээбиттэригэр, кырынаас курдук дьэрэлийэр, уоттаах саһьш курдук уостаах-тииһэ умайаи обуйуктанар, Хамчаакы буобуратын курдук хара а-хааһа чадылыйар.
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Атаара. мустубут "сатыы халлааннаах" дойду бары дьоно,
о олорун кытта бырастыылаһар төрөппүттэриниин бииргэ, сонуйа-ытаһа турдулар. Кинилэр о олоро бу орто сарыы ма ан
халлаантан орто аан ийэ дойдуга түһэн олохсуйаллар. Кинилэр
онно хайдах-туох дьыл аланыахтарай? Төһө да ыарахан буоллар
кинилэр дьон ортотугар бэйэлэрин дьоһуннук туттуохтаахтар,
кинилэри көмускүөхтээхтэр, үтүө-мааны ыччаттаах төрүт-уус
дьон буолуохтаахтар.
О олорбут, биэбэкэйдэрбит!
Төрүүр о ону уйалыы,
Иитэр сүөһүнү күрүөлүү,
Киһи-сүөһү төрдө буолу !
Өлбүтү өрүһүйү ,
Куоппуту сити !
Илин атаххыт ибирэ суох буоллун,
КЭЛРШ атаххыт кэбирэ суох буоллун!
Охтоохтон охтума ,
Сааяаахтан самныма !
Уоттаах харахтаах утары көрбөтүн,
Татаар тыллаах таба эппэтин!
Сымыыттаа ар бүтэйдик,
Балыктаа ар кэлэ эйдик,
Олору , биэбэкэйдэрбит,
Орто аан ийэ дойдуга!
Уба аскытыгар чачайы
Хойуугутугар бөтү !
Ити алгыстаах атаарыы кэс тыллара этностар үөскүүр, биистэр сойуолаһар кэмнэринээ и эйэ дэмнээх былыргы кэнэн сахалар ба арар ба арыыларын биллибэтинэн сэмэйдик арыйаи
көрдөрөр буолуохтаахтар. Итинник түмүгү о оруу кэлии бухатыыр буолан тыыллан-хабыллан тахсар одьунаас уол убайын
алгыстаах тылыттан эмиэ көстөр (кини о олору мэ э халлаантан туруу барааи орто дойдуга көһөртөөн илдьиэхтээх):
... хойутун хойукка диэри
Айыы айма|)ЫН,
Күн өркөи улууһун
Өлөрө-алдьата, ытата-соното,
П Заказ№ 201
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Иэтэ-куота сылдьар буолаайа ын!
Оччо о бары айыы аймахтара
Эйигиттэн хоргутуохтара.
Хата абааһы атамааннара,
Со уруу бө ө солло ноохторо,
Илиэһэй бө ө бэттэрэ
Айыы айма ын
Күн улууһун дьонун
Ата астыыр күннээх буоллахтарына,
Ону көмүскүөх, ара аччылыах тустааххын!
Онтон дьэ о олор орто дойду сиригэр баар буолаллар. Кө үл
дойдуга бэйэлэрин бэйэлэрэ көрүнэн улааталлар: уол уон сэттэтин, кыыс — уон алтатын туолар. Уол "тү нэри со ус дьүһүннээх, сөрүөстүгэс со ус майгыннаах", "күүстээххэ көрү нээх,
бухатыырга холобурдаах, быһыйга быһыылаах киһи буолар".
Итии хаана оонньуура, онон кини үрдүк халлаан да, орто уонна
аллараа дойду бухатыырдара да то о кэлэннэр "күөн көрсүбэттэр, күүстэрин холоспоттор" диэн санаар аталыыр буолбут. Хомолтото күнүн ахсын күүһүрэн, түүнүгэр уута кэлбэт буолбут.
Балтын да кытта бэл кэпсэппэт буолбут. Балта онтон улаханнык мунчаарбыт: убайым хайщах буолла, то о маннык уларыйда? Бэйэтин буруйдана саныыра, санаар$ыыра, кыбыстара уонна эмиэ "сааппыт" киһшши са ата суох сылдьара.
Оннук санаа а ыллара сылдьан Ньургун биирдэ атын миинэн
"хомурах хоммот холборо ма ан хочотугар" барда. Онно тиийэн тулатын олоотуу турда ына "СОЛЛОБГНООХ содуомнаах халлаан хотугу өттүн диэкиттэн" күүстээх тыал тиийэн кэлэр. Хара
былыт ханыылаһан барар, хо ор бьгаыт халлаан оройугар үөмэлэһэн тахсар; ириэнэх мас иэн и иирин курдук өрө сыыйылла
түһэр; үрдүк халлаан "тордуйалаах уу курдук долгуйар", бай ал
уута баарыстана түһэр, у уоргу очуос таас хайалар үрүттэрэ
тостон түһэр, толоон иһэ кутаа уот буолар, онтон буур а түһэр,
ол кэнниттэн дойду туналыйан көстүбэт гына сиик туман түһэр.
Ньургун сэрэйэр — аллараа дойдуттан дуу биитэр үөһээ биистэр уустарыттан дуу кинини кытта охсуһа бухатыырдар дьэ кэллэхтэрэ. Ол эрээри, силлиэттэн балтым куттаммыта буолуо диэн
санааттан, кини дьиэтигэр барар. Тиийбитэ балта дьиэтигэр суох
буолар. Онуоха үрдүк халлаахг а ү сүбүтүгэр этэллэр: аллараа
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дойду адьарай бииһин ууһун тойонун уола Тимир Ыйыста Хара
бухатыыр кэлэн уоран-талаан барбыт диэн. Хара бухатыыр булумньутун илдьэ аллараа дойдуга аттаммыт.
Бары Оло хоһуттар өйдүүллэринэн аллараа дойду сирин быһыыта Данте өйүттэн булан суруйбут дойдутугар маарынныыр
курдук. Күн айыы дойдутуттан бадыа-бүдүө дойдуга киирэригэр герой "атыыр о ус хабар атын быһа баттаабыт курдук Тимир-дьулуо аартыгынан та нары дьулуруйан" түһүөхтээх. Кинини "барбатах балык минин курдук" борук-сорук дойду көрсөр.
Ыы-дьаар сыт хара төлөн буолан оргуйа турар. Герой өрө оргуйа
турар Хаан байхалы туораан, у уоргута биллибэт, ула ата
көстүбэт, оломо суох улуу муора а тиийэн, кыыһы уорбут ыйда атаа ы тиит күлүгүн курдук суор хара киһини көрсөр. Онуоха бухатыыр ата сахалыы са арбыт, ураа хайдыы онолуйбут.
Кини иччитин тиэтэйэригэр сэрэтэр, уоруйах кырасаабыссаны
илдьэ таллан таас уора айыгар саһарыгар тиэрдибэккэ этэр.
Онно киирдэ инэ хойутуохпут, "күн туллара, күһэ э быстара
дьэ кэлиэ э" диир. Сэрэн-сэрбэн!
Ол икки ардыгар хара бухатыыр сыалын-соругун ситэрэ
буолар, ыксалыттан а алаах ийэтигэр — Ардьа Дуолай Буор
Ма алай о онньорго, Ада алаах Ала Буурай эмээхси э илдьиттии охсор:
... көмүс түөстээх күөрэгэйбин,
Алтан түөстээх далбарайбын
"Түп" гынар түүнүктээх түрмэ итигэр,
"Хап" гынар хара а хаайыыгытыгар,
Үс Ньүкэ Үөдэн түгэ эр киллэрэн,
Сүр кутун сүүдүтэн,
Оһох кутун уйадытан,
Ийэ кутун эрчитэн туран,
Сараһы а киллэри ,
Дьүөкэккэ холбоо ,
Абааһыга уһуйа охсу эрэ
Бэрт түргэнник —
Уруу-харыы хойутаата!
Бухатыырдар бастакы охсуһуулара түргэнник бүтэр. Уһун субуйа батаһынан үс хос бастаах сада а уот мо ойу суон моонньун
быһа охсор, аат айа ар түһэн эрэр кырасаабыссаны айыы бии»*
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һин бухатыыра хабан ылан, атыгар олордон, күн айыы дойдутугар атаарар. Ол эрэ кэнниттэн абааһы бухатыыра өйдөнөр.
Оло хоһуттар үгэс курдук бу түгэ
э бухатыырдар хардарытаары бэйэ-бэйэлэрин буруйдаһыыларын сиһилии кэпсииллэр.
Иккиэн ыгымнар, хардарыта буруйдаһаллар, иккиэн хардарыта
хоруотаһаллар. Кинилэр быһаарыылаах охсуһууга киириэхтэрин
иннинээ и туруктара былыргы Рим, Русь буойуннара охсуһууга
киириэхтэрин иннинээ и "бэлэмнэниилэригэр" холоонноох.
Бэйэ-бэйэлэрин киһи иилэн ылбатынан хоруотаһан бараннар,
уһугар тиийэн кыайан тулуйумуналар, тугу да өйдөөбөт буолан
баран, кырыктаахтык охсуһан бараллара. Өстүһээччилэр, бука,
ити соругу туруоруналлара буолуо: ки нэрэ-хааннара оргуйан,
өйдөрө-санаалара, көрөр харахтара туймаарара, оттон киэ -холку буолуу, дьи инэн, кыайыыга көмөлөһөрө. Ким өстөө үн сатаан ордук кыынньааччы, ол кыайыыга ордук кыа ырара.
Үөхсүү кэнниттэн салдаммыт охсуһуу өссө ордук ынырыктаах
буолла: суорба таас хайа сирэйин күл курдук үлтү тэпсэн кэбистилэр, а ыс үөстээх хаан байхалларын уутун өрө дэбиличчи үктээн таһаардылар, кэлтэгэй ыйдара-күннэрэ көстүбэт гына
тү нэри тарта, "дойду оло о барыта хамнаары гынна". Аллараа
дойду олохтоохторо бары олуһун ыксаатылар: бухатыырдар охсуһуулара кинилэр дойдуларын букатын эһиэн сөптөө ө, Ол иһин
сорунан туран бухатыырдары орто дойдуга утаараллар. Онно
тахсан бухатыырдар үс түүннээх-күнү быһа охсуһаннар бу дойдуну "кута курдук күөгэлдьиччи тэбистилэр, атыйахтаах уу курдук аймыы үктээтилэр". Дойду иччилэрэ-хаһаайыннара Дьыл а
Тойо
о ү сэллэр, онуоха биирдэстэрэ бухатыырдары үтүөнэнэйэнэн биитэр арахсалларыгар, биитэр охсуһууларын Уот байхал ортотуттан то ус халлаан оройугар тиийэ үүнэн тахсыбыт
Муус суорун булгунньахха салгыылларыгар дьаһайар. Бу сиртэн
да, халлаантан да ситии са а ситимэ субх, сап са а тардылыга
суох космическай куйаарга тү нэри холорукгуу турар булгунньах.
(Биһиги өбүгэлэрбит аан дойдуну анаараи өйдүүллэригэр космос объектарын туһунан итинник табатык, бэл "эргичийэ" турарын кытта таайан, сабадалыылларын киһи сө үөн эрэ сөп),
Са а сиргэ көһөн охсуһа тахсыахтарын иннигэр бухатыырдар
айыы биистэригэр, күн улууһун дьонноругар ү сэргииллэр.
Абааһы уола буруйдаа ынан Дьулуруйар Ньургун Боотуру ааттыыр, кини киниттэн... бэйэтин а аһын уоран ылбыт... эбии164
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тин ситии са а "сиһин үөһүн" "быһа тардаары" сорунар үһү.
Ньургун кинини көрдөрөн туран сымыйалыырыгар буруйдуур
уонна охсуһууну тохтоппотун этэр.
Күн улууһун дьонноро бэйэлэрин бухатыырдарыгар туһаайан этиилэриттэн, кинилэр эйэ э ба алаахтарын өссө төгүл итээйэбит:
Э, дьэ, биэбэкэйбит!
Эттэ и , тыынна ы , са арда ы
То о ба ас одурууннаа ай эбитэй?
Бу түгэх дойду түөкүнүн кытта,
Анараа дойду албынын кытта,
Дири дойду дьилбинин кытта,
Хаһаа ыттан бииргэ холборуспут
Киһигин кытта кэлэн
Арахсыбакка сырытта ый да.
О оккобут, биэбэкэбит!
Ол тү нэри холоруктуу турар
Муус суорба булгунньах
Сүрдээх сүүнэ дойду:
Барбыт-кэлбэт,
Түспүт күөрэйбэт дойдута...
Онуоха эн барыа буолла а
Өһөстө ү буолан?
Ү эр-сүктэр бухатыырдара итинник ньэгэй өйү-санааны кытта, биллэн турар, сөбүлэспэт. Халлаан куйаарыгар бухатыырдар
аны ойууннар көмөлөрүнэн охсуһаллар. Кыайан баран Ньургун
атын ы ырар, ата сонно тута "сиэлинэн-кутуругунан кынаттанан" көтөн тиийэн кэлэр. Ньургун балтын кытта уһуннук тутуллумуна улуу дьаалы дойдутуттан бараллар. Кини тэйбитэ быдан
буолбут төрөөбүт дойдутугар дьулуруйар. Ол эрээри, нус-бас,
дьоллоох оло унан олоруор диэри кини өссө да элбэх моһоллору, кыргыһыылары туоруур. Биир охсуһууга кини саха төрдө
Саха саарыныи кыыһын Туйаарыма Куону Ар аа Муустаах муора
иччитэ Тимир Дьэһинтэйтэн быыһыыр.
Бухатыырдар уочараттаах охсуһууларын быыһыгар Оло хоһут
айыы биистэрэ олохсуйбут сирдэрин-уоттарьш өссө төгүллээн
хайгыыр-арбыыр. Кипи аа ааччыларга өйдөто сатыыр курдук:
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твеннай интэриэстэри көмүскээн өстөөхтөрү кытта охсуһар.
Алыы биистэрин уйгу-далбар олохторо сүөһүлэрэ элбэ иттэн
көстөр. Халлаанынан көтөн иһэн Ньургун унуоргуга ситэ көстүбэт
сыһыыны көрөр. Кини бастаан көрдө үнэ сыһыы үрү хомураынан бүрүллүбүт курдук көстөр, онтон бол ойон көрбүтэ маан дьүһүннээх сылгы үөрэ буолар. Хара ө нөөх ынахтар үөрдэрэ хойуу муус кыдьымах буолан көстөллөр. Улахан "мо ол ураһалартан" күөх буруо унаарыйа тэлгэнэр, онтон тэйиччи
сайы ны ураһалар кэчигирииллэр, олор тулаларыгар "сайы ны
хараан түүннээ и ыам бырда ын курдук" дьон бө ө эймэнэр.
Ийэ-сир хабыилар хаба ортотугар Ытык Аар Кудук Мас силигилээн турар. Маннык кэрэни, маннык баайы-дуолу хавдах көмүскээбэт, ара аччылаабат буолуо уй?!
Дьон ыһыах ыһаары сүпсүгүрэллэр. Ортолоругар — "Хаар
биэтин курдук ханайбыт, сыһыы биэтин курдук сыспайбыт хотун дьахтар эмэхсийэн эрэрэ илин-кэлин кэбиһэрин иилиммитинэн буобура бууктаах бэдэр са ыйа ын нээлбигэйдии кэппитинэн, муостаах ньымыаскалаах хара саһыл тириитэ бэргэһэтин туорайдыы ууран" турар.
... эмээхсин дьахтар
То ус халлаа а уруйдуу-уруйдуу
Арылыас кус сымыытын курдук
Ара ас арыынан лачыгыраччы арыылаабыт,
Кө өччөр биэ көйөргөтүнэн,
Улаан биэ уйгутунан,
Кытарах биэ кымыһынан
Ыһыах ыһан унаарытар.
Ол эрээри бухатыыр бырааһынньыктыыр түгэни булбат: күн
улууһун дьоннорун алдьархайга түбэспит төлкөлөрүн быыһыыр
инниттэн кини са аттан са а сырыыларга барар. Үгүс оло холор орто дойду биистэрэ аллараа дойду бухатыырдарын албынкөлдьүн албастарыттан, уоран-талаан саба түһүүлэриттэн босхолонууларынан, айыы бухатыырын, кини инитин уонна а аһын
сыбаайбаларынан, дьоллоох эйэлээх оло унан түмүктэнээччилэр.
Биллэн турар, кылгас очерка а Оло хо событиелара сайдан
барыытын кэпсиир букатын кыаллыбат. Ол кинилэр уустуктарыттан уонна ииччэхтэриттэн буолбатах. Ол, мин саныахпар, күн
бүгүшгэ диэри Оло хо төһө варианнаа а аа ылла илигиттэы
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тутулуктаах. Холобура, 1921 сыллаахха 86 саастаах Петр Колосов
45 Оло хону билэрэ үһү, оттон саха филологын Георгий Эргис
бигэргэтэринэн 1941 сыллаахха Саха сирин үрдүнэн 400-тэн тахса
норуот сэһэнньитэ баара үһү. Кинилэр барылара Колосов курдук
киэ репертуардара суох да буоллар, үгүс Оло хоһуттар биир
тыллаах-өстөөх оло хону билэллэрэ, ол да буоллар варианнара,
кырата буолла ына, сүүһүнэн буолара. Ол быһаарыллара судургу:
суруга суох норуот эпоһы өйүгэр тутан сылдьара, оттон өй диэн,
биллэрин курдук, үгүстүк ал аһыыра. Онуоха эбии Оло хоһуттар айымньыларыгар кө үл сыһыаннаахтара, о онньоттортон
туту эмэ истибиттэригэр бэйэлэриттэн эбэн биэрэллэрэ, оттон
соро ор, кинилэр эстетическэй көрдөбүллэригэр сөп түбэспэтин көтүтэллэрэ. Ол курдук, Дьулуруйар Ньургун Боотур туһунан Оло хо үөһэ а алыллыбыт тиэкиһэ сурукка киирбит уон
икки вариантан биирдэстэрэ. Ону саха тылын тылдьытын о орбут Э.К.Пекарскай көрдөһүүтүнэн кыра үөрэхтээх саха Константин Григорьевич Оросин суруйбута. Ити XIX үйэ бүтүүтүгэр
буолбута. 1903 сыллаахха биэс уон сааһыгар өлбүт Оросин олох
да уһулуччулаах оло хоһут буолбата а, Ону баара дьыл а атыннык тосхойон, Пекарскай кыттыыны ылан, ити вариант "Сахалар народнай литератураларын көрү нэригэр" бэчээттэнэн тахсыбыта. "Көрү нэр" сериялара а ыйах ахсааннаах саха интеллигенциятын ортотугар сө үмэр сэ ээриини ылбыта. Ыраах
улуустартан Дьокуускайга киирээччилэргэ аймахтара, билэр дьоно "сахалыы тылынан суруллубуту" хайаатар да илдьэ таһааралларыгар үлэһэллэрэ. Үөрэхтээх сахалар түмсэн "Көрү нэргэ" аа ыыны о ороллоро.
Кэлин Эр Со отох, Мүлдьү Бө ө уонна да атын бухатыырдар
тустарынан олонгхолор суруллан бэчээттэммиттэрэ. Эр Со отох
туһунан оло хо варианын ахсаана Ньургун туһунаны кытта холоонноох. Оло холор кээмэйдэрэ сү кэн улаханнар: 6-тан 20
тыһыынча а тиийэр строка. Кянилэр ис хоһоонноро аан дойду
тутуллуутун уонна киһи үөскээһинин туһунан былыргы саха
үһүйээннэрин сорох өттүлэрин хабаллар; биһиги олортон айылр хаһаайыттарыгар — иччилэргэ сүгүрүйүүнү, эмэгэтгэр, абыычайдар, сиэрдэр-туомнар тустарынан билэбит. Остуоруйа кэпсээннэрэ кө үллүк сайданнар дьи нээх олоххо буолбуту кытта хатыһаллар, өс хоһоонноро, өс иомохторо, сиэр-туом алгыстара эпическэй кэпсээннэри кытта ханыылаһаллар. Үгүстүк гипербола,
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сирэйинэн кэпсээһин, эпитет, тэ нэбил туттуллаллар. Үгүстүк
туттуллар холобуру а алабын. Кэпсээччи "кэмэ биллибэт киэргэл титирик мастара" үүнэн туралларын сө ө-махтайа көрөр,
олору үөрэ көрөрүн кини маннык поэтическай тэ нэбил о орор:
Симэхтээх та астаах кэчигир кыыс дьахталлар
Ыһыах буолла диэн ыллаһан,
Түһүлгэ буолла диэн төгүрүйэн,
Оонньуу буолла диэн сура алаан,
Кэпсээн буолла диэн кэккэлээн
Илии илиилэриттэн сиэттиһэн баран,
"Ол киһи үчүгэй,
Бу киһи үчүгэй" диэн
Кэпсэтиһэ иһэннэр:
"Тыый, до оттор!
Маны киһилэр иһиттилэр ньи!" — диэн баран,
Төлөрүтэ охсуһан баран,
Ибири-сибири хамсаан испиттэрин курдук
Кэмэ биллибэт киэргэл титирик мастара
Кэккэлэһэ үүммүттэр.
Ити тэ нээн хоһуйуу, билэрбит курдук, киэ ник тар аан,
истээччигэ биитэр аа ааччыга бырааһынньык иннинээ§и
үөрүүнү-көтүүнү да, кыргыттар характердарын, симиктэрин да,
ыһыах биир булгуччулаах бэлиэтинэн буолар түһүлгэлээн
ү күүнү көрдөрөр да туһунан хартыына буолбута,
Олоюго уус-уран уратыларын ырытыыны специалистар көрүүлэригэр хаалларыа ы . Биһиги туруорунар сорукпут туһунан:
былыргы оло хо былыргы сахалар олохторун тыктаран көрдөрөр
сиэркилэ буоларын итэ этиигэ. Биһиги өбүгэлэрбит ханна эрэ
со уруу олорбуттара уонна туһунан тылынан са арар биистэри
кытта бодоруспуттара көстөн турар. Норуот бэйэтин бухатыырдарыгар "татаар" тыллаах дьону ата астаама , көмүскээ диэн
этиилэрэ түбэһиэхчэ буолуон сатаммат, оттон атыттарга туһаайан итинник сэрэтии суох. Бухатыыр өстөөхтөрүн кытта өлөрсө
хайа диэки хайысханан барарын тойуксуттар мэлдьитин ыйаллара эмиэ киһи бол омтотун тардар. Үксүн кини хоту уоина
ар аа барар. Илин былыргы сахаларга эрзллээх тыыллара эбит
диэн сэрэйиэхпитин сөп, ба ар, эмиэ ол курааитаы күһэллэн,
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со урууну быра аныар, урукку төрөөбүт сирдэрэ иччитэхсийбитэ буолуо. Итиэннэ былыргы Оло хо үөскээбит кэмэ сэриилэр
уониа биистэр икки ардыларыгар сотору-сотору буолар хабырыйсыылар кэмнэрэ буолара саарба а суох; итинник усулуобуйа а эрэ героическай эпос үөскүүр кыахтаах. Этнос, тыыннаах
ордон тэнийэрин, күн анныгар бэйэтин миэстэтин буларын туһугар үгүс ньымалары тутталлар, ол иһигэр бэйэлэрин эрэллээхтэрин санааларын бө өргөтөр, кинилэр хаан-уруу кэлим норуоттарын туһугар ("күн айыы улууһун" биистэрин) о орбут хорсун быһыыларын айхаллыыллар.
Оло хо сү кэн суолтата биһиги бүгүн былыргы төрүттэрбит күннээ и олохторо хайдах эбитин өйдүүрбүтүгэр кыа ы биэрэригэр буолар. Бастакытынан, Оло хо көрдөрөрүнэн, былыргы сахаларга мал-сал өттүнэн араастаһыы олох да суо а, кулуттааһын суо а. Анал сэрии дьоно диэн суохтара. Өстөөхтөрү кытта
уопсай интэриэһи көмүскүүр сэриигэ дружинаны бэлэмнээһи э
биис ууһа кыттыытын туһунан ахтан да көрбөттөр. Бухатыырдар (эдэр уоланнар) охсуһууга бэйэлэрин аттарын миинэн, тус
бэйэлэрэ сэптээх-сэбиргэллээх киирэллэр. Кини туттар тэрилэ
"Хамаан-Имээн дойду хаты а хаты наах", "Тумаан-Имээн дойду туоһа туостаах", "өлүү балыгын сиһин үөһэ силимнээх", "хахай кыыл иэнин и иирэ и эрчэлээх" охтоох саалаах; "а ыс
халлаа а хаһытыы сүүрэр хап дьиэрэ кэй оно остоох эбит",
"оһоллоох уһун субуйа батастаах эбит", "кырыктаах ү үүлээх",
"үрү көмүс аалыытын дьүһүнүн курдук дыгдайар куйах та астаах эбит" (куйах — Оло хо о кэлин киирбит буолуохтаах, то о
диэтэххэ дьахталлар киэргэллэрин ойуулааһы а үрү көмүс
о оһуктар ахтыллыбаттар, Ол аата, биһиги өбүгэлэрбит со уруу дойдуга ити металлы билбэттэр эбит).
Бухатыыр тус бэйэтигэр бойобуой аттаах, оттон эйэлээх кэмэ, дьону кытта тэ э сылгы, ынах сүөһүнү үөскэтэр. Бараан,
коза туһунан ахтыллыбат. Тэбиэн оло хо о үгүстүк ахтыллар,
ол эрээри өстөөх-бухатыыр миинэр ми этин быһыытынан. Ити
"кумах куйаар ааллара" ханна туттуллалларыттан сылыктаатахха, былыргы сахалар өстөехтөрө кимнээхтэрин сэрэйиэххэ сөп.
"Күн улууһун дьонноро" уонна кинилэр бухатыырдара-буойуннара бала аннарга уониа ураһаларга олороллор. Үгзс курдук, дьиэ кэргэнинэн, бэйэ-бэйэлэриттэн тэйиччи олороллор
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уон буолан биир сиргэ түмүллэллэрэ. Олорго бухатыыр аймахтара олороллоро. Бухатыыр өстөө ү кытта охсуһа барда ына кини
сүөһүтүн аймахтара көрөллөрө, мэччитэллэрэ. Бухатыыр олбуоругар, тэлгэһэтигэр хайаатар да сэргэлээх буолара. Олор ахсааннара дьиэлээх төһө кыахтаа ын туоһулууллара. Өстөөх биистэр
дьиэлэрэ аана суох булгунньах буолара, ону оройунан киирэллэрэ, Итинник "архитектура" палеоазиатскай биистэргэ эрэ баар,
ол аллараа дойду дьиэтин-уотун ойуулааһы
а Оло хоһуттар
кэли
и эбэн киллэриилэрэ буоларын туоһулуур: со уруу дойдуга олорбут бьшыргы сахалар, биллэн турар, чукчалар уонна
алеуттар тустарынан тугу да билэр кыахтара суо а.
Оло хоттон биһиги өбүгэлэрбит та астарын, астарын, кэрэх тутууларын, сиэрдэрин-туомнарын, дьиэ кэргэннэригэр сыһыаннаһыыларын туһунан билэбит. Кэтэр та астара, атахтарын та аһа уонна утуйар та астара барыта түүлээхтэн о оһуллара, оттон күннэтэ кэтэллэрэ — имиллибит кулун уонна торбос тириититтэн тигиллэрэ. Оттон өстөөх бииһин (абааһылар)
дьонноро, түүлээзи таһынан, оттон уонна солкоттон о оһуллубут та аһы кэтэллэр, ол былыргы сахалар дьи нээх өстөөхтөрө
кимнээх буолуохтарын ыйар. Күн улууһун кыыһа, холобура,
маннык та нара:
Сытыаран көрө-көрө, олордон көрө-көрө
Бэдэр киэнэ бэртэлээршэн,
Буобура киэнэ мунугуурунан,
Саһыл киэнэ са ахтаа ынан,
Киис киэнэ киргиллээ инэн
Талан-булан туран та ыннардылар.
Оло хо аһа уларыйбат биир буолар — эт да үүт; эдинньигэстэрэ — сыа, арыы, сүөгэй; саамай басты утах — къшыс. Кыргыттары уонна ыалдьыбыт дьону уу көтөрүн уонна кыталык
(үрү туруйа) этинэн, силиинэн аһаталлар; мас көтерүн сиэһин туһунан оло хо о этиллибэт.
Олоигао геройдара сэрии иччитигэр анааннар өлөрбүт өстөөхтөрүн төбөтүн биитэр сүрэ ин (этин бысталаан баран уматаллара)
кэрэх туталлара. Сэрии сэбин о орбуттарын иһин тимир уустарыгар сүөһүнү кэрэх туталлара, ону кинилэргэ үлэлэрин иһиы
көннөрү төлөбүр курдук көрүөххэ эмиэ сөп. Дойду иччилэригэр
үксүн сылгы сиэлинэн бэлэх о ороллоро.
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Ити аата биһиги сахалар героическай эпостарын төрүтэ уонна үөскээһинэ бэрт былыргы кэмнээ и эбит диэн итэ эйдибит.
Били и Саха сирин территориятыгар биһиги өбүгэлэрбит баай
историческай былыргылаах уонна айыллыбыт эпостаах кэлбиттэрэ саарба а суох. Уруккута хаһаа ыта эрэ сахалар суруктарабичиктэрэ суо а эбитэ буоллар, саха тыла итинник ча ылхай,
итинник э сиилээх уонна итинник сө үмэр тыл саппаастаах
буолара биллибэт этэ диэн санаабын хайыы-үйэ этэн турабын.
Көннөрү кэпсэтиигэ үс-биэс тыһыынча тыл хайыа-бадарар сөп
буолара биллэр. Өлүөнэ сиригэр кэлэригэр Эллэй сурутун-бичигин сүтэрбитин туһунан номох, ба ар, көннөрү үһүйээн эрэ
буолбата а буолуо, норуот өйүгэр хаалбыт чахчылаах событие
буолуо. Бэйэлэрин легендарнай удьуордарын аата-ахса суох
үтүөлэрин бэлиэтээн тураннар, өбүгэлэрбит Эллэй ити биир
итэ эһин эрэ сэмэлииллэр.
Өлүөнэ сиригэр Оло хо сүнньүнэн сахалар то устары кытта
сыһыаннаһыылара сайдыытын эпизодтарыгар оло уран сюжет
өттүнэн сацдыыны ылбыта. Уруккутун курдук героическай эпическэй поэма жанра бухатыырдар хорсун сырыыларын көрдөрөрү
эрэйэрэ, ол эрээри кэли и оло холорго савга ис хоһоон, са а
вдеялар кииртэлээбиттэрэ: са а сиргэ олохсуйар быраабы туруулаһыахха наадата, тыйыс кыраайга со урууттан адалыллыбыт культура уонна олох-дьаһах төрүттэрин көмүскүөххэ наадата. Өстөөх биистэр географическай өйдөбүл өттүнэн эрэ уларыйбыттара, ис номохторо хаалбыта. Бухатыыр үөрүйэх буолбуту тутуһан сылдьар, кини туту гынарын төрүетэ уруккутунан
хаалар. Ол курдук 84 саастаах Д.М.Говоров Мүлдьү Бө ө туһунан оло хотун (Саха сирин тылга уонна история а институтун
1938 сыллаа ы таһаарыыта) фабулата күн улууһун бухатыыра
кини кэргэн ыларга кэпсэтиилээх кыыһын уоран барбыт тонус
бухатыырын Ардьамаан Дьардьамааны кытта охсуһар түгэннэринэн балачча биллэрдик уонна сиһилии эбиллэр. Мүлдьү бэйэтин тапталлаа ын үс сылы быһа көрдөөн баран, сир уһугар
олорор кырдьа астан сүбэлииригэр көрдөһөр. Онтон билбитэ
ки?шни ата астааччы Муустаах муора арыытыгар таас хаспахха
олохсуйбут. Онно сир кылдьыыта "булчут хайыһарын курдук"
үөһэ иэ иллэр, оттон халлаан сарыы ураһа тэллэ ин курдук (ба~
ар, дьүкээбил уотун этэллэрэ буолуо?) намылыйан түһэр.
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тэр, чыычаахха кубулуйаннар, дири далай үрдүгэр кынаттарынан сапсыналлар, ол содулугар буур а түһэр, сир хамсыыр.
Орто дойду олохтоохторо халлаан олохтоохторугар улуу дьаалылар охсуһууларын тохтотоллоругар көрдөһөллөр. Халлаан илдьитэ
бухатыырдары суут дьүүлүгэр таһаартыыр, онуоха то ус бухатыыра уорбутун мэлдьэһэр. Кырдьыктарын таһаараары халлаан
судьуйалара Ардьамаан түөһүн хайытаннар, онтон үрү көмүс
биһилэ и булаллар. Сылаас уулаах иһиккэ укпуттара биһилэх
үрү сибэкки буолан тахсар, оттон сибэккиттэн, муора күүгэниттэн Венера курдук, уоруллубут үчүгэйкээн Сыралыман Куо
тахсан кэлэр. Суут уурар: Ардьамааны бытархай гына бысталаан баран, сир-дойду үрдүнэн ыһарга. Кинилэртэн, Оло хоһут түмүктүүрүнэн, көс биистэр үөдүйбүттэр. Түмүгэр герой
бэйэтэ кэргэннэнэр, балтын кэргэн биэрэр, сэриилэһэр сырыыларын тохтотор. Ол кини удьуордарыттан били и сахалар
үөскээбиттэр.
Бу да сюжет олоххо баарга оло урбута көстөн турар, ол курдук били и саха этноһа түүр, монгол, тонус, кэлин нуучча
хааннара булкуспутуттан үөскээбитэ дакаастанан турар. Хотугу
дойду со урууттан кэлбит норуокка культуратыгар да, оло ордьаһа ар да биллэр-көстөр бэлиэни хаалларбыта, ол эрээри биһиги бүгүн ментальность диэн ааттыырбыт сүтэн хаалар туһа
суох, ол эбэтэр, биллэрин курдук, "национальнай характер"
уонна тыһыынчанан сыллар усталарыгар үөскээбит аан дойдуну билии-көрүү улахан үлэнэн сотуллуох тустаах. Ол иһин
бүгү ү кү э тиийэ саха киһитин өйүгэр-санаатыгар ыраах
со уруу дойдута, от сытынан а ылыйар мэччирэ нэрэ уонна
көнө сиринэн сыккырыы сүүрдэр үрэхтэрэ сүппэт-оспот өйдөбүл
буолан элэ нииллэр. Ордук нарын иэйиилээх оло хоһуттар
дууһа ол долгуйуутун таайаннар, бйһиги сүрэхпит ол ыраахха
тардыһыытын өйдүүр образтарбытын уонна тылларбытын булаллар. Онтон атын саха эпическэй поэмаларын басты
өйдөбүнньүктэрин аа арбытыгар сүрэхпит то о оннук күүскэ
тэбиэлиэх этэй?!
Оло хону үөрэтиигэ уонна кэлэр көлүөнэлэргэ хаалларыыга
Европа чинчийээччилэрин оруолларын бэлиэтээбэт буолуохха
сатаммат. Оло хону бастаан научнайдык суруйууну Саха сирин
киһитэ Уваровскай о орбута. "Эрэйдээх Буруйдаах Эр Со отох"
Оло хону кини суруйбутун немецтии тылыттан тылыгар тыл172
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баастаммытын Санкт-Петербурга А.Ф.Мидцендорф академикбэчээттээбитэ (1848 сыл). Академик бэйэтэ, Саха сиригэр сылдьан, "Эриэдэл Бэргэн" оло хону суруйбута, ону 1878 сыллаахха бэчээттэппитэ. Ол эрээри Европа цивилизацията дьи нээхтик сахалар, эбэ килэр, эбээннэр, юкагирдар уонна чукчалар
тустарынан политическай сыылынайдартан билбиттэрэ. Клнилэр ханнык оруолу оонньообуттарын туһунан кэпсэниллиэ э,
билигин көннөрү сорохторун ааттарын эрэ а алтыыбын: революционер-каракозовец уонна учуонай-фольклорист И.А.Худяков, В.А.Приклонекай, Г.Н.Потанин, В.Г.Короленко, В.Л.Серошевскай, С.В.Ястремскай. Ураты миэстэни Э.К.Пекарскай
ылар, кини оло хону хомуйан бэчээттэппитин таһынан, "Саха
тылын тылдьытын" авторынан буолар. 1907 сылтан 1918 сылга
диэри кини кыһамньытынан сахалыы тылынаи "Саха народнай литературатын Көрү нэрэ" улахан серия бэчээттэнэр, онно
саха фольклорун бары жанрдара киирэллэр. Политическай сыылынайдар этнографическай үлэ э олохтоох интеллигенция бэрэстэбиитэллэрин тардаллар, олор кэлин бэйэлэрэ туһунан чинчийиилэри ыыталлар: саха тылын грамматикатын авторын
Д.Хитрову, Г.В.Ксенофонтовы, А.Е.Кулаковскайы, С.А.Новгородовы. Фольклору эрдэтээ и хомуйааччылар да бэйэлэрин суолларыи хаалларбыттара: Д.Д.Попов, А.ПАфанасьев, Е.И.Борисов,
И,С.Говоров5 И.Корнилов, Пр.Малыгин, А.Н.Никифоров,
Е.Д.Николаев, А.С.Порядин, Н.П.Припузов, М.Н.СлепцоваИонова (Андросова-Слепцова). А а дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии иннцнэ уонна ол сылларыгар фольклору хомуйуунан С.И.Боло, АА.Саввин, П.Н.Попов, Е.Е.Лукин дьарыктаммыттара. Кинилэр үлэлэрин ол кэм э саха лингвиһэ Г.У.Эргис салайбыта.
Үйэлэр тухары сахалар оло хоһуттары, тойуксуттары истэн
кэлбиггэрэ. Саха тылын уонна фольклорун аатырбыт билээччи
А.Е.Кулаковскай тойуксут ыалдьыттыыр дьиэ кэргэнигэр кинини хайдах истэллэрии бу курдук ойуулуур: "Кыһы
ы уһун
түү
э остуоруйаһыты истэр саха ыалын өйдөөн көрү эрэ.
Бары, кырдьа аһыттан эдэригэр тиийэ, аччык о олор ийэлэрин төгүрүйбүттэрии курдук, кинини тулалыы олорбуттар. Манна
нааратыгар хам-бааччы сытара туохтаа ар да күндү буолбут
бүдүгүрбүт о онньор кьпта баар. Кинини төрөөбүт остуоруйатыттан ураты туох да аны сылаас ороиуггаы ба а өтгүнэн туруоруо суох этэ. Манна дьиэ кэргэн а ата, "остуоруйа" курдук
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көлдьүн көр-нар аралдьыппат буолбут өйдөөх-санаалаах саас ортолоох киһитэ, күнүскү үлэттэн төһө да күүскэ сылайдар, сынньана түһүөн ба ардар, кытта олорор. Күннээ и айдаантан, кыһал аттан улугурбут дьиэлээх хотун ииһин туппутунан манна
эмиэ олорсор. Кини утуйара олус наадалаах, то о диэтэххэ ким
да иннигэр турааччы, кимтэн да хойут сытааччы, онон кимтэн
да ордук сылайааччы кини. Манна үөрүйэхтэринэн мэниктииллэрин, албанныралларьш ууратан бэл кырачаан бэдиктэр, ол
курдук ырыа тылын соччо өйдөөбөт да буоллаллар, остуоруйа
ис хоһооно, сө үмэр дьиктитэ наһаа сөхтөрөр обургу о олоро
кытга олороллор. Манна сарсыарда эрдэ туран, ыраах айа вга
барыахтаах түбэһиэх хоноһо кытта үөрэр-көтөр. Остуоруйаны
киэһэ эрдэттэн сарсыардаа ы "түлүк ууга" диэри, ол аата 13—
14 чаас тохтоомуна истэллэр (баайдар соро ор үстүү түүннээхкүнү быһа, кыратык нуктуурга уонна аһыырга сынньата-сынньата, оло холотоллоро үһү). Бары тыыммакка да олорон, олус
умсугуйан туран уонна биир да тылы көтүппэккэ кыһанан истэллэр... Истээччи барыта бэйэтин кыһал атын, бэйэтин хомолтотун умнан, алыптаах, хомуһуннаах санаа ба атын кэрэ
эйгэтигэр айанныыр... Оттон остуоруйаһыт бэйэтэ, дьингнээх
поэт буолан, кимнээ эр да күүскэ үлүһүйэр: эрэйэ-кыһал ата
бүтүөн бүппэт "айыылаах-харалаах" сир ийэттэн, түлүөн олохтон бүтэһиктээхтик тэйээри кини бэл хара ын симмит; бэйэтин ырыата өйүгэр-мэйиитигэр күүскэ дуораһыйан иһилиннин
диэн биир кулгаа ын үүтүн тарба ынан бүөлээбит, ол дьиэрэйиитигэр сөп түбэһиннэрэн көхсүнэн сыыйа и нэ ниир. Кини
утуйарын да, сынньанарын да, бу үрү күнүн бүтүннүү умнубут... Истээччилэр көрүүлэригэр остуоруйаһыт букатын уларыйбыт: бу урукку билэр киһилэрэ буолбатах, ханнык эрэ үрдүкү
айыылартан айдарыылаах, кистэлэ сарыалга куустарбыт
үтүөкэннээх айыы киһитэ".
Поэзия кыраныыссаны да, национальнай уратыны да билиммэтэ чахчы быһыылаах. "Үөрэ ирбит" өй-санаа кыайан билбэт суолун хайа да сүрэх таайар дьо урдаах быһыылаах. Ол курдук бу нуучча суруйааччыта Короленко саха Кулаковскайыттан
туох да атына суохтук суруйар: "Сахалар үгүстүк көмүлүөк оһохторун иннигэр, уоту тонолуппакка одуулаһан олороннор, уһун
тойугу, бүтүн поэмалары истэллэр... Сорох поэмалары хас эмэ
киэһэ кэриччи ыллыахтарын сөп, ону бары умсугуйан туран
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истэллэр. Мин бу өйдөөтөхпүнэ "Эрэйдээх Буруйдаах Эр Со отох" диэн ааттаах киһи туһунан поэманы истибит эбиппин, ол
нууччалыыта "Приключения одинокого бобыля" диэн курдук.
Дьикгитэ диэн ол Эрэйдээх сырыылара наһаа араас өрүтгээхтэр".
Биһиги дьылдабытыгар уонна ааттара-суоллара биһиэхэ биллэр уонна үгүстэрин аата олох чүөмпэтигэр тимирэн үйэ-саас
тухары умнуллубут оло хоһуттарбытыгар махтаныах тустаахпыт.
Кинилэр биһиэхэ мунура биллибэт сыаналаах бэлэ и — этнос
оло ор кыымы сахпыт биһиги өбүгэбит поэзиянан киэргэтиллибит, ол да буоллар дьи нээх обраһын хаалларбыттар. Тыһыынчанан сыл аннараа өттүгэр са ыллыбыт кыым — биһиэхэ и мит;
биһиги олоробут; биһиги аан дойдуну анаарабыт; биһиги улам
үчүгэй буоларга кыһаллабыт; биһиги бэйэбит албан ааттаах
өбүгэлэрбитинэн киэн туттабыт.
ҮЬҮЙЭЭННЭР - ТЫЛЫНАН ЛЕТОПИСТАР
— Үөрэн, уолум, — Пушкин суруйар о онньоро эдэркээн
уолун үөрэтэр, — наука биһиги түргэнник устар олохпутун чэпчэтэр. Сүүрбэһис үйэ э диэри киһи аймах муспут билиитин
сүрүн төрүтүнэн кинигэ буолбута. Өйдөөхтүк суруллубут туһалаах кинигэ бэйэтин авторын да, элбэх көлүөнэлэри да аһара
түһэр дьыл алаах. Кыһамньылаахтык сыһыаннаһар буоллахха,
хаттаан устар, хаттаан бэчээттиир буоллахха, кинигэ өлбөт үйэлэниэн сөп. Ити арыйыы — событиены, чахчыны, санааны бэлиэнэн (сурук-бичик) үйэтитии — киһи аймах улууттан улуу
ситиһиилэриттэн биирдэстэрэ. Суругу-бичиги айан, киһи аймах өйдүүр өйүн кыа ын төһө эмэ төгүл кэ эпдитэ, ааспыты
ыраахха диэри анаарар кыахтаммыта, онон үйэлэр кирбиилэрин таба таайар, өбүгэлэр уопуттарын туһанар, ал аһы хатылаабат буолбута,
Өлүөнэ сирин Россия а холбуох иннинэ сахалар суруга-бичигэ суохтарын инники бэлиэтээн турабыт. Ол да буоллар олох да
учуонайа суох саха бэйэтин норуотун, бэйэтин төрдүн-ууһун историятын куһа ана суохтук билэрэ. Бэл бэйэлэрин төрүттэрин
таблицатын о орон, сорох билинг и дьиэ кэргэттэр Омо ойго,
Эллэйгэ тиэрдэ төрүччүлэрин ырытан о ороллор. Биллэн турар, итинэн иомоххо книрбит личностары кытта быһаччы хаан
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уруулуу аймахтыыбыт диэн ким да эрэллээхтик этэр төрүөтэ
суох да буоллар, кылаабынайа онуоха буолбатах. Дьоһуннаа а
диэн норуотун төрдүн-ууһун быһаарыытыгар буолар.
Номоххо киирбит Эллэй туһунан үһүйээ э кини Өлүөнэ э
со ото ун кэлбитэ тоһо олоон бэлиэтэнэр, ол да иһин кинини
Омо ой Эр Со отох, ол аата, кулун хоһуун диэн ааттыыр. Ол
эрээри со уруу биистэр бэйэ бэйэлэрин икки ардыларыгар атааннаһыыларын түмүгэр ханнык эрэ дьон бөлө ө, а а ууһа да буолуо, атах балай баран, халы систэргэ, хайа ар астарыгар күрэнэн, еһүөннэһиини өһүллэ э. Холобурга 1865 сыллаахха саха
кырдьа астара үһүйээн кэпсээ э оло уран о орбут төрүччүлэрин а алабын. Биллэр биричиинэнэн баар буола сылдьыбыттара докумуонунан бигэргиир кыахтара суох удьуордары таһынан, онно казактар иһитиннэриилэриттэн биллэр личностар ааттаналлар. Нууччалар кэлиэхтэрин иннинээ и кэм э ити төрүччү
биэс сүһүөх көлүөнэни киллэрэр: Эллэй уола Экин Аба аны,
онтон Дэхсини, Хо оһуну, Дарханы, Мунньаны. Ити, биллэн
турар, а ыйах, итини тутуһар буоллахха Эллэй Өлүөнэ э кэлиитин 1480 сылтан хойута суо унан ылынарга тиийиллэр, ол саарбахтардаах. Итиниэхэ саамай тар аабыт гипотезанан түүрдэр
(татаардар) хамсаан барыылара (Эллэй кинилэргэ киирсэрэ)
монгол этноһын эмискэ-бааччы өрө сүгүллэн туруутун кэмигэр
тахсыбытын бэлиэтиир наадалаах. Онон буолла ына, түүр киһитэ Эллэй Өлүөнэ э кэлиитин XII биитэр XIII үйэлэринэн
саба алыыр оруннаах. Ол эрээри билигин дьыала итиниэхэ буолбатах. Төрүччү кэли и көлүөнэлэригэр биһиги история а чахчы
баар буола сылдьыбыт дьоннор киирбиттэрин саарбахтыыр кыахпыт суох. Ол, бастатан туран, Тыгын, баһылык, "сахалар ыраахтаа ылара", казактарга утарсыыны тэрийээччи. Кини алта уоллаа а, олортон иккилэрэ "өлөргө дьүүллэммиттэрэ". Буруйдаммыттартан биирдэстэрин уола Маһары, докумуоинартаи
көстөрүнэн, "Үрдүк сололоох Императорга Бүөтүр I тиийэр
чиэскэ тиксибитэ". Тыгын хос сиэнэ Софрон сахалартан дьокутаат этэ уонна император Павел Петровиһы кытта көрсүбүтэ.
Бэл маниык сиһилии чахчылар а алыллаллар: ити дьокутаат
бэйэтин айма ын Хара аччыны кымньыынан таһыйбыт. Төрүччү
о оһуллар кэмигэр (1865 сыл) Тыгын удьуордара Неустроевтарынан — саха биллэр атыыһыттарынан — кэлэн түмүктэнэл176
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Суруга-бичигэ суох норуот өбүгэлэрин туһунан өйдөбүлү хайдах илдьэ сылдьыбытый? Саха культурнай уонна духовнай олоор уһулуччу оруолу үһүйээннэр ылбыттара. Итилэри норуот
тылынан летопистара диэн ааттыыр сөптөөх буолуо этэ. Саха
үһүйээннэригэр, мифтэригэр уонна номохторугар норуот олоун бары биллэр түгэннэрэ туох баарынан тыктарыллан хаалбыттар: со урууттан көһөн кэлии, Өлүөнэ сирин төрүт олохтоох
биистэрин кытта көрсүһүү уонна сыһыаннаһыы, патриархальнай а а уустарынан тутул сайдыыта уонна үрэллэр кэмэ, Бүлүүгэ
сахалар олохсуйуулара, Өлүөнэ сиригэр а а уустарын уонна биис
уустарын икки ардыларыгар сэриилэһии, нууччалар кэлиилэрэ,
дьада ылар тойоттору кытта охсуһуулара, сир о оһуутун тэнийиитэ. Ити ааттаммыт хас биирдии темалар ахсын тус туһунан кэччик үһүйээннээхтэр, мифтээхтэр уонна номохтоохтор.
Кэнники кэм э олору элбэхтик бэчээттиир буоллулар, онон олор
умсугутуулаах сюжеттарын хатылаан кэпсииргэ наада суох уонна үһүйээннэр хастыы эмэ туомнаах буоланнар, ол кыайтарбат
да аны. Ол эрээри фольклор ити сордотун көтүтэн кэбиһэрбит
табыллыбат, оннуга суох саха норуотун туһунан таба өйдөбүлү
ылбаппыт.
Саха фольклорун толорооччулар — кэпсээнньиттзр үһүйээннэри, мифтэри, номохтору биир тьшынан кэпсэл диэн ааттыыллар.
Ити саха фольклоругар баар өйтөн булан кэпсээһин быһыытынан
өйдөнүллэр остуоруйа жанра буолбатах. Сахалар үһүйээннэргэ,
мифтэргэ, номохторго дьи нээх буолбут түбэлтэлэр кэпсэниллэллэр диэн аадаллар. Ити туһунан ес хоһооио да баар — үһүйээн буолан үлүннэриилээх, оло хо буолан омуннаах, ырыа
буолан ыпсарыылаах. Уһүйээннэр историческай суолталаахтарыгар Саха сирин бастакы чиичийээччилэрэ Г.Миллер, И.Фишер, Я.И.Линденау, А.Ф.Миддендорф, О.Н.Бетлингк бол омтолорун уурбутгара. Саха фольклоруи системалааһынынан уонна чинчийиинэн сыылынайдар И.А.Худяков, В.Л.Серошевскай,
В.Ф.Трощанскай, В.М.Ионов, Э.К.Пекарскай дьарыктаммыттара. Сахалар историческай фольклордарын үөрэтиигэ кииилэр
оруолларын уонна кылааттарын туһунан инники кэпсээн турабын. Сахалартан бастакы учуонайдар — А.Е.Кулаковскай,
С.Н.Новгородов, Г.В.Ксенофонтов — бэйэлэрин научнай үлэлэрин фольклору хомуйууттан уонна үөрэтииттэн са алаабыттара. Уһулуччу талааннаах хомуйааччынан С.И.Боло этэ, Ити
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хайысха а Г.У.Эргис элбэ и о орбута, ону тэ э "Сахалар историческай үһүйээннэрэ уонна кэпсээннэрэ" диэн дьоһуннаах академическай таһаарыыны о орбута. 1995 сыллаахха Сибиир уонна
Дальнай Восток норуоттарын фольклордарын памятниктара серия а "Наука" издательство (Новосибирскай) "Сахалар (якуттар) үһүйээннэрэ, номохторо уонна мифтэрэ" туомун таһаарбыта. Үлэни бэчээккэ РНА Сибиирдээ и салаатын филология а
института, Саха сиринээ и тыл, литература уонна история института, РНА Сибиирдээ и салаатын археология а уонна этнография а института бэлэмнээбиттэрэ. Саха фольклорун халы тан халы ара атын — үһүйээннэри ырытарбытыгар ити источниктары уонна ону тэ э Ксенофонтов уонна Кулаковскай
үлэлэрин туһаныахпыт.
Сахалар со урууттан Өлүөнэ өрүскэ көһөн кэлиилэрин туһунан үһүйээннэр цикллэриттэн са алыыбын. Ити теманы быһыта-орута хайыы-үйэ сырдатан турабын, чахчылары а аларым
эрэ хаалбыта. Үһүйээннэр араас варианнарыгар Омо ой со урууттан барыытын биричиинэтин араастаан ыйаллар: ыалларын кытта өстөһүүтүн да, халааһыннаах сэриилэри да, сүөһүтүн
уонна сылгытын ахсаанын быһа түһэрэн а ыйаппыт үгүс сыллаах уот курааны да. Кэнники биричиинэ э сигэнии Омо ой
Өлүөнэ э сүөһүтэ суох кэлбитэ диэн үдүк-бадык саба алааһыннарынан бигэргиир. Оччо о хантан сүөһүлэнэн кэллэ? Үһүйээн
сорох варианнарыгар, быстахтык ыллахха Саха сирин киин оройуоннарыгар кэпсэнэринэн, Омо ой дьоно Өлүөнэ сыһыытыгар дьиикэй ына ы уонна биэни буланнар, олору тутаннар дьиэтитэллэр. Халыматаа ы варианыгар эткллэринэн дьиикэй ынахтар уонна о устар дьо вго олох туттарбатахтар үһү уонна кинилэр көһүннэллэр эрэ "күөл уутугар киирэн бараллара үһү". Ол
иһин ньирэйдэрин тутан, олору дьиэтиппиттэр. Манна да атан
этиэх тустаахпын: учуонайдар ортолоругар күн бүгү
э диэри
саха сылгытын төрүтүн туһунан боппуруоска биир санаа үөскүү
илик. Сорохтор этэллэринэн истиэп сылгыта са а усулуобуйа а
үөрэммит, атыттара олохтоох сылгыттан төрүттээ эр быһаарыыны а алаллар.
Омо ой туһунан мифтэр баһыйар өттүлэрэ кинини "уруулуу"
биистэргэ киллэрэллэр, биитэр эрдэтээ и түүрдэри кытары уһун
кэм э сибээстээх монголларга сыһыанныыллар. Төһетүн да иһин
Эллэй а ата, үһүйээнтэн көстөрүнэн, Омо ойу билэр, Омо ой
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көһөн барбыт чахчытын, бэл диэтэр кини ханна тохтообутун
кытта билэр. Чуолаан Эллэй а ата Омо ойго Өлүөнэ э суолу
ыйан биэрэр. Итини сэргэ сорох мифтэргэ Омо ой уонна кини
дьонноро татарин Эллэй тылын билбэттэр этэ, Эллэй Омо ой
тылыгар киниэхэ үлэһит буолан баран, үөрэммитин курдук бэлиэтээн ахталлар. Ыаллыы буоллу да, хастыы да тылы билиэхтээххин диэн буолбатах буолла а. Оттон Омо ой уонна Эллэй
уруулуу буолуулара үһүйээ э күүтүллүбэтэх дьикти түбэлтэ
курдук көстүбэт, ол аата, булкуһан кэргэннэнии урут да тахсар
эбит, ба ар, а а уустара биитэр биистэр Өлүөнэ э кэлиэхтэрин
иннигэр да тахсара уонна киэ ник тэнийбитэ буолуо а.
Ол эрээри, дьи эр, бары үһүйээннэргэ кинилэр автордара
уонна кэпсээччилэрэ Эллэйгэ сөбүлүү сыһыаннаһалларын кистээбэттэрин бэлиэтиир наадалаах, ол аата, ордук хойутуу көһөн
кэлээччи дьо о Омо ой бары өттүнэн баһыйтарар. Кини хаалбыт патриархальнай олох кулута, эргэни тутуһааччы. Эллэй
буолла ына онуоха утары, өйдөөх, сатабыллаах, сыста ас. Кини
тугу барытын сатыыр, тугу о ордун да барыта Омо ой киэнинээ эр ордук тахсар. Үлэ биэрбит тойонун үүтээнигэр буруо
тахсарыгар анаан үөһэнэн үөлэс о орор; бэйэтигэр сайын олороругар анаан туос ураһаны тутар; оргуйа сылдьар кымыһы
көөнньөрөр, "онтон киһи төбөтө эргичийэр"; кымыс бырааһынньыгын ыһыа ы тэрийэр. Былыр, диэн этиллэр үһүйээннэргэ,
сүөһү ким бала анын аттыгар кэллэ да, ол киһи бас билиитэ
буолар диэн этиллэр. Эллэй ким-хайа иннинэ түптэ о орон,
сүөһү кумаартан уонна бырдахтан күрэнэн, кини дьиэтин аттыгар хор ойор буолбут, онон Омо ой сүөһүтүн улахан а арын
мэлиппит. Сэһэнньиттэр Эллэйи хай ааннар, кинини үчүгэйдик үлэлиир эрэ буолбакка, ону ааһан көрдөөхтүк сынньанарын
да сатыыр, норуокка чугас уонна культурнай хаһаайын быһыытынан көрдөрөллөр. Кымыс бырааһынньыгар кини бэйэтэ айбыт ырыаларын ыллыыр, Омо ойтон уратыта диэн Эллэй үтүө
санаалаах, дьонноро ыал буолалларын кө үлүүр, бэйэтин
сүөһүтүн үөрүттэн быһан сүөһүлэтэлиир. Дьиэ кэргэнигэр эмиэ
дьоллоох. Омо ой кыраһыабайа суох эрээри, эт-хаан өттүнэн
бө ө-тада уонна үлэһит улахан кыыһын кытта халы аймахУРУУ төрөппүттэрэ буолбуттар, кинилэргэ муспут баайдарыидуолларын хаалларбыттар. Кинилэр биир уоллара — Намыл ан
Силик — "айыыһыт" буолан, "киэ киэлигэ көппүт". Ол кур12*
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дук Эллэй удьуордара мэлдьитин дьоллоох-соргулаах буолбуттар, оттон Омо ой удьуордара дьоллорунан-соргуларынан да,
баайдарынан-дуолларынан да хаһан да кинилэргэ тиийбэтэхтэр. Бэл бүгү ү кү э тиийэ Омо ой уонна Улуу Хоро удьуордарын өттүттэн Эллэйтэн төрүттээхтэргэ күнүүлүү санааһын биллэргэ дылы.
Сахалар номоххо киирбит үһүс төрүт удьуордара Улуу Хоро.
Кырдьыга кини туһунан үһүйээннэр утарсыылаахтар уонна Омоойдоох Эллэй курдук дири төрүөттэрэ суохтар. Сорох кэпсээнньиттэр кинини Омо ойу кытта бииргэ Өлүөнэ э кэлэр
о ороллор, сорох источниктар көрдөрүүлэринэн кини илинтэн
биитэр Хоро дойдутуттан кэлэр. Ол да буоллар барытыгар үһүс
төрүт-уус киһи атын тыллаа а булгуччу бэлиэтэнэр. Кэпсэтээччи киһитэ өйдөөбөтүттэн сылтаан саха киһитэ айманарын туоһулуур бэл өс хоһооно били игэ тиийэн кэлбит: "Эйигин кытта
хоролуу кэпсэппэппин эбээт".
Онон буолла ына, бүгү ү саха этноһа үөскээһинигэр үс салаа кыттыыны ылбыта чуолкай буолар. Кэлин то ус хаана, юкагир, нуучча хааннара холбоһуулаах. Культуралар хардарыта дьайыспыттара. Омо ой, Эллэй уонна Улуу Хоро туһунан үһүйээннэр, Г.У.Эргис бэлиэтииринэн, "этногоническай ис хоһоонноохтор. Итилэр норуот үөскээбит төрүтүн сырдатан көрдөрөллөр,
Кинилэргэ үгэс быһыытынан, общественнай коллективтар дьылалара биирдиилээн дьон уонна кинилэр дьиэ кэргэттэрин чилиэннэрин эрэйдээх-му наах сырыыларын курдук бэриллэллэр,
ол эрээри, дьи эр, кэлин кинилэртэн саха народноһа үөскээн
тахсар а а уустарын бөлөхтөрүн биитэр бэл бүтүн биис уустарын туһунан кэпсэнэрэ саарба а суох".
Үһүйээннэр онтон кэлэр цикллэрэ Өлүөнэ э сахалар удьуордара көрсүбүт биистэрин туһунан кэпсиир. Ити циклгэ киирэр
кэпсээннэр а ардас этнографтары эрэ умсутутар буолбатахтар.
Мин саныахпар, ити циклтэн литератордар му ура көстүбэт
сюжеттары сомсор кыахтаахтар. Азия материгыы хотугулууили и өттүгэр олорбут араас биистэр тустарынан саатар
үрдүттэн өйдөбүлү ылар туһуттан Саха сирин чинчийээччи
Б.О.Долгих XVII үйэтээ и туругунан о орбут Саха сирин уеһын
биистэрин уонна а а уустарын тар аан олорууларын картатын
быһааран суруйуутугар сигэнэбин. Хотугу Муустаах акыйаанынан чэрчилэммит, ар аа — Хаатанга, Бүлүү, Өлүөнэ, Өлүөхүмэ
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бастарынан, со уруу — Чита уобалаһынан уонна Амур төрдүнэн,
илин — Берингов силбэһиитинэн, Охотскай муоранан уонна
Сахалинынан быыһаммыт территорияны өйдөөн көрү . Европа нууччалара эрэ буолбакка, бэл биһиги кэмнэз и сахаларбыт,
эбэ килэрбит, юкагирдарбыт, чукчаларбыт да нюримняллар,
муагирдар, жуюганнар, нюрмагиннар, калтакуллар, онондилар,
шоромбалар, когимэлар, лалагирдар, адяннар... диэн ааттар тугу
этэллэрин билэллэрэ саарбах. Бу территория а баара эрэ үс сүүстүөрт сүүс сыл аннараа өттүнээдитэ хас эмэ уонунан аа ыллар
биистэр уонна а а уустара тар аан олорбуттар. Б.О.Долгих быһаарыытын быһыытынан юкагирдар оччолорго Омолой, Дьааны,
Индигирка, Алазея, Халыма, Анаадыр өрүстэр сүнньүлэринэн
олорбуттар. Сүөһү иитэр сахалар Өлүөнэ — Амма өрүстэрин
кирбиилэригэр уонна Бүлүү алын сүүрүгүн намтал сирдэригэр
олорбуттар. Анаабыр төрдүнэн уонна хотугулуу-ар аа самоедтар
олорбуттар; Азия материгын саамай хотутулуу-илин уһугун чукчалар уонна эскимостар ылбыттар; Амур төрдүн — гиляктар.
Онтон атын хоту Өлүөнэ төрдүттэн со уруу Нерчинскэйгэ диэри, илин диэки Охотскай муора кытылларыттан ар аа Бүлүү
уонна Өлүөнэ бастарынан тайаан кыраман киэ территорияны
табаһыт уонна булчут тонустар биистэрэ уонна а а уустара ылан
олорбуттар.
Холобура хара са ыл биистэрин туһунан үһүйээ э кэпсэнэринэн ити биистэр олох да сүөһү ииттибэттэр эбит, бултаан
уонна балыктаан айахтарын булуналлара үһү. Биистэр ахсааннарынан а ыйах буоланнар, кэлин сахалары кытта булкуһаннар
симэлийбиттэр, Хара са ыл удьуордара уонна кинилэри кытта
бодоруспут сахалар көс олохтоохторо үһү. Сахалар кинилэри
"тыал куттаахтар" диэи ааттыыллар эбит уонна кинилэр тустарынан кэпсэтии буоллар эрэ: "Ол — төрүт олохтоохтор, ой,
"тыал куттаммыт" хара са ыл удьуордара диэннэр то§о эрэ
сөбүлээбэттэрэ, тэйитэ саныыллара үһү. Кэпсээнньит саньшрынан хара са ыллартаи кэлии туундара а көһөн барбыт "хара
юкагирдар" үөскээбиттэр. Эбээннэр сорохторо бэйэлэрин эмиэ
"харалсфбыт" диэн ааттаналлара.
Тумат биистэрэ — то ус төрүттээхтэр. Үһүйээн быһыытынан
тумаггар элбэх ахсааннаах, сэриитимсийбит норуот эбитэ үһү,
г
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нэринэн туматтары кытта өссө Омо ой элбэхтик киирсибитэ
үһү, ол түмүтэр кинилэри Туймаада хонуутуттан (Амма — Өлүөнэ
сыһыытыттан) Бүлүү диэки үтүрүйбүттэр. Чинчийээччилэр туматтар Охотскай муора кытылыгар тиийбит суолларын эмиэ
булбуттар, онно Тумат диэн ааттаах дьон олорор сирэ баар үһү.
"Тигиилээх сирэйдээх" биистэр тустарынан үһүйээннэр бааллар. Ол эмиэ тонус биистэрин туһунан кэпсээн, кинилэр ортолоругар татуировка чахчы тар аабыт эбит. Ону маннык о остоллор: сабы курунньугунан хараардан баран, тириини курдаттыы тигэн таһаараллар. Сабы субуйан таһаардахтарына, тирии
иһигэр дьэрэкээн ойуу олорон хаалар. XVII—XVIII үйэлэрдээ и
официальнай хроника а ити дьоннор тустарынан бөрөкүтэ суохтук тыллаһан "тигиилээх ньуурдаахтар" диэн суруйаллар. Докумуоннартан көстөрүнэн 1729—1730 сыллардаахха Бүлүүгэ ойууннары уонна "тигиилээх ньуурдаахтары" талан ыланнар СанктПетербурга ыраахтаа ы олбуоругар тиэрдэргэ бэлэмнээбиттэр.
Чинчийээччи Гмелин 1733 сыллаахха Каза а итинник сирэйдээх уоллаах кыыһы тус бэйэтинэн көрбүтүн иһитиннэрэр. Кинилэри столица а ыраахтаа ы олбуоругар, тойотторго дьикти
быһыытынан көрдөрөөрү буолуо, арыаллаан иһэллэрэ эбитэ үһү.
Уопсайынан ыллахха, үһүйээннэр со урууттан кэлбит сахалар тонус биистэрэ олорор сирдэригэр аа наан киирбиттэрэ
халба наабат чахчытын билинэллэр. Кинилэр ордук хото сыһыы
сирдэргэ тохтууллара. Онтон, биллэн турар, бу эргининэн көһө
сылдьар тонустар үөрбэттэрэ. Онуоха эбиитин сүөһү ииттэр дьон
от үүнүүтүн үрдэтээри сааһыгар сэтиэнэ и өттүүллэрэ; уот
үгүстүк бултуур ыырдарын хабара, онон кыыл үгэс курдук бултанар сирдэриттэн күрэнэрэ. Ол, биллэн турар, хабырыйсыыларга тиэрдэрэ. Бу түгэннэри сыаналааһы а ордук табыгастаах
дии санааммын, үһүйээннэртэн биир быһа тардыыны а алабын. Былыр, диэн этиллэр үһүйээ э, Тара ана күөл кытылыгар "Тара а диэн ааттаах тонус олорбут. Кини наар табаны эрэ
тутар, олус баай эбит; булдунан ииттинэн олорбут. Ол кэм э
ити сирдэрэ көнө ньуурдаах, онон-манан күөллэрдээх, бэйэ бэйэлэриттэн чугас сытар тиит, хаты уонна талах чара нардаах,
бадарааннаах хотооллордоох эбит. Онно мас көтөрө дэлэйэ, киис,
саһыл, кырса, тайах, кыыл таба да баара. Ол курдук бултаан
олорбут тонус Тара а олус байбыт; ол кэм э хантан кэлбиттэрэ
биллиминэ саха бө ө аа наабыт уонна то устары кытта сэрии182
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лэһэн, кыайаннар киэр үүртэлээбиттэр. Кыайтарбыт Тара а тонус хоту диэки сы арыйан испит. Сахалар элбээтэр элбээн испиттэр, кинилэр тонустар олохсуйбут сирдэрин былдьааннар,
олохсуйан барбыттар".
Сахалар уонна тонустар икки ардыларыгар сэриилэһэн киирсиилэр тустарынан, үгэс курдук, а ыйах ахсааннаах бөлөхтөр
икки ардыларыгар сэриилэһии курдук, өссө үгүстүк — бухатыырдар икки ардыларыгар охсуһуу курдук, иһитиннэрэллэрэ. Ол
эрээри оло хо, остуоруйа бухатыырыттан туспата диэн үһүйээннэргэ дьи э эт-хаан өттүнэн улахан күүстээх уонна сылбыр а
көннөрү дьон көстөллөр. Кинилэртэн үгүстэрэ, холобура, көтөн
иһэр о у хабан ылар, киһи быыһаммат да суолугар аһаран биэрэр дьо урдаах курдук ойууланаллар. Итинник үһүйээннэргэ
ордук үгүстүк сахалар уонна тонустар эйэлээхтик ыаллыы олорууларыгар ба а санаа иһиллэр. Кинилэр бэйэ-бэйэлэригэр ыалдьыттаһаллар, түмсэн бииргэ бырааһынньыктыыллар, онно
сырсыыга, о унан ытыыга күрэстэһэллэр. Кэпсээччи мэлдьи
тонус уоланыгар ытыктабыллаахтык сыһыаннаһарын бэлиэтиир
наадалаах, ол да буоллар түмүгэр саха бухатыыра кыайыылаах
тахсар.
Сахалар төрүт олохтоохторго сыһыаннарыгар анаммыт үһүйээннэр цикллэригэр киирэр бу кэдсээ э кинилэр чутасаһыыларын сүнньүнэн табатык биэрэллэрин бэлиэтиэх тустаахпын.
Нууччалар кэлэр кэмнэригэр булкуһа кэргэннэнии а ыйа а суо а,
сахатыйбыт тонустар сүөһү көрөргө үөрэнэллэрэ, оттон хотугу
сахалар — таба көрөөччү, булчут буолаллара. Ол эрээри эбэнтсилэр, эбээннэр уонна юкагирдар хаинык эрэ сор олоро сахалар
кэлэр кэмнэригэр да, нууччалар кэлэр кэмнэригэр да норуот
үөскээһинигэр кыттыбакка хаалбыттара. Ити а ыйах ахсааннаах,
Гумилев быһаарыытынан, реликт-норуоттар хаһаа ныта эрэ улуу
норуоттар буола сылдьыбыт энергияларын хас эмэ үйэлэр усталарыгар сыыйа сүтэрбиттэр. Онно кими буруйдуоххунуй? Историяны дуо? Ол диэн өрүс кытылыгар сыламнаан сынньанар
кэммитигэр күн а ыйахтык көстүбүтүгэр күнү буруйдааһы а
холоонноох.
"Сахалар ыраахтаа ыларын" Тыгын туһунан үһүйээннэр цикллэрэ дьоһуннаахтар. Ити ааты хайыы-үйэ э ахтан турабын да,
кини аата улахан бол омтону эрэйэр дии саныыбьш. Саха фольклоругар ахтылларынан кини Омоцой уонна Эллэй кэнниттэн
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үһүс персонаж буолар. Кини туһунан үһүйээн дьи эр республика территориятыгар бүттүүнүгэр тар аабыт. Сорох чинчийээччилэр ити аатынан тойон киһи түмүллүбүт обраһа бэриллибит
диэн саба алыыллар, атыттар бу дьи нээх баар буола сылдььь
быт личность дииллэр. Бэйэм позициябар тохтуур буоллахха,
бастакылар этиилэрин өйүөх курдукпун, ону сэргэ Тыгын тойон
история а баар буола сылдьыбытын итэ эйэбин, кини казактары утары бастаанньаны тэрийбитэ. Ити икки бигэргэтиилэр
бэйэ-бэйэлэрин утарсыбаттар. Ол то ото манныктан. Тыгын
түмүллүбүт обраһыгар патриархальнай-родовой тутул кэхтиитин уонна феодализм үөскээһинин кэмэ көстөр. Өлүөнэ сирин
усулуобуиатыгар (киэ куйаар дойдуга уонна а ыйах ахсааннаах
нэһилиэнньэдэ) ити процесс бэл история холоонугар да олус
бытааннык ааспыт. Ханнык да "феодальнай сыһыаннаһыылар"
манна онуоха-маныаха диэри баар буолар тустара суо а. Бас
билиини сылгынан уонна ына ынан мунньунуу көрү э бытааннык барара, онтон атын баай-дуол диэн төрүт да суода (арай
та ас-сап киирсиэн сөп). Онуоха эбии өтөр буола-буола кураан
дьыллар кэлэллэрэ, онуоха сүөһү маассабайдык өлүүтэ тахсара,
ол түмүгэр дьиэ кэргэн, а а ууһа хаттаан сүөһү-ас тэринэргэ
күһэллэрэ. Ол эрээри, хаһан ба арар уонна ханна барытыгар
буоларын курдук, соргу сорохторго тосхойоро, сорохтортон киэр
хайыһара. Дьон дьог>урдара эмиэ эриэ-дэхси буолбат. Сорох а а
уустара инники тахсаллара. Аан дойдуну анааран көрүү, сиэрмайгы өйдөбүллэрэ уларыйаллара. Ханнык эрэ түгэ э, бука
ордук кураан уонна сут дьылларга буолуо, дьоннор икки ардыларыгар сыһыаннаһыыларын хааччыйар суруллубатах сокуоннара — үгэс буолбут сиэр-майгы үрэллэрэ. Тус бэйэ быыһанарын туһуттан халаһыылар са аланаллара. Тыгын туһунан үһүйээннэр цикллэригэр ити кэм "кыргыс үйэтэ" диэн ааттаммыта.
А а уустарын баһылыктара бэйэлэрин дьоннорун кытта бииргэ
атын а а ууһун сахаларыгар саба түһэллэрэ, сүөһүлзрин былдьыыллара, о олору, дьахталлары илдьэ бараллара. Булумньу
улахан өттө тойо о тиксэрэ, Ына ын уонна сылгытын үөрдэрэ ха ыыллара, саха атын а^атын уустарыттан былдьаммыт дьоииор кини үлэһиттэринэн буолаллара. Ити, биллэн турар, кулуттааһын ыраас көстүүтэ буолбата, ол эрээри, эбии стоимоһы
чахчы үөскэтэрэ, ону тойон и эринэрэ. Ити курдук үтүө төрүттээхтэр үөскээн барбыттара, баайынан көрөн арахсыы са алам184

Билш-көрүү а^ыраабат абылаца

мыта — эрдэтээ и феодализм илдьитэ. Ол ситиитин-хотуутун
нууччалар кэлиилэрэ мэһэйдээбитэ.
Итиниэхэ сыһыаннаах өссө биир санаабын этэбин. Саха сирин XVII үйэтээ и общественнай сайдыыта Россия кыттыыта суох
барбыта буоллар, хунну суолунан барбыт буолуон сөптөө ө, ол
б.э. иннинэ Ш-П үйэлэргэ тыйыс былаастаах патриархальнайродовой империяны үөскэтии суолунан. Итинник саба алааһын
үгүс бэлиэлэртэн уонна усулуобуйалартан төрүттэнэр, ол иһигэр
этно-ландшафтнайтан эмиэ. XVII үйэр Саха сирэ чахчыта а а
уустарын федерацияларын тэрийии суолугар турбута, ол туоһутунан, бастатан туран, а а уустарын икки ардыларыгар са аламмыт хабырыйсыылар уонна сзриилэһиилэр буолаллар. "Кыргыс үйэтэ " — бу саха а атын уустарын түмүүгэ дьулуһуу үйэтэ
буолара саарба а суох. Итини өйдөөн туран о оһуллубут сорук
дииргэ, биллэн турар, улахан саарбахтардаах. Үһүйээннэргэ итиниэхэ сыһыаннаан бэл таайтаран этии да суох. Ол эрээри "буолбут событиелартан" көстөрүнэн, ити процесс кыттыылаахтара
билбэттэринэн, кө үллэринэн тахсыбыт дьайыылар үгүстэрэ
эрдэттэн туроруллубут соруктан төрүөттээхтэр диэн түмүгү
о орорго кыа ы биэрэллэр. Дьэ ол иһин үһүйээни кэпсээччилэр Тыгыны "сахалар ыраахтаа ыларынан" ааттыыллар. Кини
халааһынынан дьарыктанарын, баламатын, уодаһыннаа ын иһин
кинини истэригэр киллэрбэттэр, Ол да буоллар — ыраахтаа ы
сахалары бас билээччи. Ити кэм з сахалар ортолорутар кинилэр а аларын уонна эһэлэрин эрэллэринээ эр ордук бавалаахтар үөскээбиттэрэ буолуо дии саныыбын. Ол дьоннор (Гумилев
кинилэри "уһун дьулуурдаах дьон" диэн ааттыыр) саха тойотторун дружиналарыгар киирэргэ бэлэмнэрэ, итиэннэ дьыала
онуоха баран испитэ. А а уустарын бэриннэрии кэнниттэн нолуок түһэриитэ кэлиэхтээ э, оттон ол государственноска быһаччы суол буолар. Ону XVII үйэ ма найгы үһүс кэрчигэр ити
функциялары барытын эмискэ ыраахтаа ы правительствота бэйэтигэр ылыммыта. Биллэн турар, сахалар туспа общественнай
сайдыылара тохтообута, а а уустарын түмүү процеһа харгыстаммыта. Онон иациональнай биир буолуу идеята хаттаан
ыйда аран күорэйиитигэр кырата буолла ына, икки үйэ наада
буолбута, ол эрээри бу сырыыга аны атын өттүттэн — атын
норуоттарга бииргэ олоруу көрү үн туһунан билии үоскээбитии түмүгар кэлСтт).
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Онон буолла ына, "сахалар ыраахтаа ыларын" Тыгын туһунан үһүйээн элбэди дьэ кэрдэн көрдөрүөн сөп эбит, ол инниттэн итилэри Өлүөнэ сирин а а уустарын уонна биистэрин общественнай тутулларын уонна кинилэр хардарыта сыһыаннаһыыларын сайдыытыгар үөскээн испит хабааттыылар тустарынан иһитиннэриилэри түмэн, олору ырытан көрүөххэ наада. Ону
онгорорбутугар биһиги хайа да норуот историятын киһи аймах
уопсай историятыттан арааран ылыа суох тустаахпыт. Бэл үйэлэр усталарыгар ойщом олорбут, холобура, сахалар курдук норуоттар, сорохторо урутаан, сорохторо хойутаан, ол эрээри хайаатар
да бары обществоларга булгуччулаах бэйэлэрин эволюционнай
сайдыыларын кэрдиис кэмнэригэр киириэхтээхтэр. Процеһы
түргэтэтэн биитэр бытаардан үгүстүк тас күүстэр орооһооччулар, ол туһа туспа.
* **
Кэпсээним бу түһүмэ ин сахалар бары чугастык ылынар бунтарь киһилэрин туһунан кэпсээннэринэн түмүктүөхпүн ба арабын. Үһүйээн бу геройугар норуот бэйэтин майгытын бэлиэлэрэ
көстөллөр: кырдьыкка дьулуһуу, соругу ситиһэргэ күүстээх эр
санаа, дохсун быһыы. Кэпсиир киһим — Манчаары Баһылай.
Кини туһунан үһүйээннэр бэрт элбэхтэр, нууччалыы тылынан
поэмалар кытта суруллубуттара, дьивдш ыллахха, киэ ник биллибэт автордар суруйбуттар уонна айымньылара да үтүктүүгэ хабааннаахтарын бэлиэтиэххэ наада. Ол эрээри бу түбэлтэ э кэпсэтии уус-уран сыаннаһын туһунан барбат, норуот геройа умсугутуулаах буолан сэһэнньиттэри, художниктары кини обраһа
са аттан са алыы хатыланан айылларыгар кө үлүүр. Кини обраһа фольклорга, уус-уран уонна историческай литература а,
дьон өйүгэр умнуллубаттык киирбит.
Манчаары Баһылай аата-суола хайыы-үйэ бэйэтэ тыыннаадар биллибитэ. Сахаларга үгүстэригэр кини норуоттан тахсыбыт быыһааччы-абырааччы, тойоттортон ата астаммыттар-баттаммыттар тустарыгар суостаах-суодаллаах иэстэһээччи быһыытынан өйдөбүллээх. Үөрэхтээх дьоннор Манчаарыга араастык
сыһыаннаһаллара: сорохтор кинини ороспуонньугунан аа аллара, сорохтор норуот геройунан, улуус баттаммыт дьада ыларын, тиийиммэт-түгэммэт өттүлэрин көмүскэһээччинэн аа ал186
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лара. Серошевскай манна эмиэ барыларын урутаан 1883 сыллаахха, Баһылай Манчаары өлбүтүн кэннэ 13 сыл буолан баран,
Саха сирин хоту өттүгэр олорон, кэпсээн суруйбута, онно геройа көннөрү ороспуонньук курдук көрдөрүллэр, хам-бааччы
олорор сахалары өлөрдүү куттаталыыр. Короленко, төттөрүтүн,
сахалар тустарынан кэпсээннэриттэн биирдэстэригэр истибит
үһүйээннэригэр оло уран "Саха Ринальдотын" обраһын айбыта. Ол геройа чуолаан баайдары эрэ булан харысхала суох халыыр,
халаабытын дьада ы дьо о тү этэр. Мин көрүөхпэр, нуучча
суруйааччыта Манчаары личноһын сыаналааһы а уонна историческай чахчыга, норуот геройун туһунан норуот өццөбүл үгэр
ордук чугаһаабыт. Таарыччы бэлиэтээтэххэ, саха Манчаарытын
Пушкин Дубровскайыгар тэ ниир санаа кимиэхэ да киирбэтэин дьиктиргии саныыбын: баай тойону (помещигы) кытта хадьардаһыы сарланыыта, ол хадьардаһыы содула, "орослуонньук" Манчаары уонна Дубровскай үтүө быһыылара сюжет
өттүнэн олус атылыы буоланнар, бэйэ бэйэлэриттэн утумнаспыт курдуктар.
Манчаары Баһылай туһунан үһүйээннэри, номохтору дьоһуннук, бары өттүттэн чинчийиини аан бастаан саха уус-уран литературатын төрүтгээччилэртэн биирдэстэрэ А.Е.Кулаковскай о орбутун билиниэх тустаахпыт. Кини Манчаары туһунан көннөрү
бэлиэтээһиннэри эрэ онгорбото о, ону ааһан кини оло ун туһунан, төрүө үттэн өлүөр диэри ситимнээн уус-уран кэпсээн о орбута, Герой туһунан кэпсээннэри иккис хомуйааччынан Манчаары төрөөбүт сиригэр, Мэ э Хангалас улууһутар олохтоох, бэйэтэ үөрэнэн сайдыбыт А.С,Порядин буолар, Кини сэһэнньиттэртэн истибититтэн түмүк о ордоххо, Баһылай Манчаары тойоттору кытта сэриилэһии суолугар кинилэр хабыр майгыларыттан, албыннарыттан туруммут; төһө да со отохсуйууттан туоххаһыйдар, дьиэ кэргэн, о олор ортолоругар нус-бааччытык олорорго ба ардар, охсуһууну эрэ модьуйар усулуобуйа а киирэр.
Кинини кыыл курдук ирдээн туталлар, туус собуотугар көскө
ыыталлар, онтон күрүүр, баай тойон ойо ун күрэтэн, саамай
ыраах, кистэлэ сирдэринэн тэлэһийэн сылдьаллар ол кэннэ
дьоһуннуран, оло ун эйэ дэмнээхтик түмүктүүр.
Мин манна суруйуум барыта Маичаары туһунан халы матырыйаалга тугу да эппэт (1972 сыллаахха бзчээттэммит а аардас биир хомуурунньукка араас кэмнэргэ 95 сэһэнньиттэн су187
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руллубут 136 үһүйээн уонна кэпсээн киирбит). Норуот геройун
туһунан быстах бэлиэтээһиннэр манныкка наада буоллулар. Бастакытынан, бары норуоттар духовнай уонна социальнай сайдыы биир кэрдиис кэмин ааһар чахчыларын чорботон бэлиэтээри; иккиһинэн, бары норуоттар бүттүүннэрин уус-уран литературалара, искусстволара, культуралара норуоттан тымыр тарданнар үөскүүллэр-сайдаллар, оттон, үсүһүнэн, норуот Рубин
Гудка маарынныыр образтары айарыгар кинини көмүскүүр геройга, кырдьык иһин турар кутта аһа суох геройга, күүскэ наадыйарын көрдөрөр. Баһылай Манчаары курдук утарсыылаах историческай личность национальнай литература а, музыкальнай
айымньыларга, живописка прототип буолан, хайыы-үйэ үйэ устатыгар уус-уран интеллигенция айымньылары айарыгар өрө
күүрдэр. Народнай герой ити тиибэ "күн улууһун дьонноро"
сиргэ олохсуйалларын туһугар "аллара дойду" бухатыырдарын
кытта охсуһар саха эпическэй бухатыырын, туора биистэри кытта
күөн көрсүһүүгэ киирсэр үгүс ахсааннаах үһүйээннэр уонна номохтор хоһууннарын дьүөрэлээхтик ситэрэр.
Саха тылынан литературатын бүүс-бүтүннүүтүн холбуу ылан
кэккэлэтэн көрдөххө, киһи дьиктиргиэн курдук историчнай буолан көстөр. Арай хаһан суруллубута уонна автордара биллибэт.
Сүнньүнэн ыллахха, суруктаах-бичиктээх норуоттары кытта сэргэ
бэйэтин туһунан өйдөбүлү сатаан илдьэ кэлбит сир-дойду быстар уһутар мунан олорбут а ыйах ахсааннаах саха норуотун историческай суолун туһунан чопчу өйдөбүлү ылыахха сөп.
Ааспыты уонна уопсайынан, аан дойдуну анааран өйдөөһү
э фольклор оруолун туһунан адыйах этиилэри о орорбут
хаалла, Сахаларга сурук-бичик балтараа сүүс сыллаа ыта үөскээбитэ, ол эрээри уонунан, ону ааһан сүүһүнэн тыһыынча сыл
саастаах киһи аймах бүттүүнүн историятын кытта тэ нээн көрөр
буоллахха, бары норуоттарга балачча хойут үөскээбитэ. Онон
буолладына киһи ааспыты сурук бэлиэлэрин көмөтүнэн өйдүүр
дьощфу булбута баара-суо а чыпчылыйыах түгэнэ эрэ буолла.
Ол иннинээ и барыта норуоттар фольклор диэн ааттанар коллективнай өйдөбүнньүктэригэр мунньуллан испитэ — эпостарыгар, остуоруйаларыгар, үһүйээннэригэр, ырыаларыгар, ритуальнай ү күүлэригэр, сиэрдэригэр-туомнарыгар, номохторугар.
Чуолаан ол иһин фольклорга көннөрү норуот айымньытын, өйтөн
булуутун, фантазиятын, биһиги өбүгэлэрбит көрүдьүөстэрии эрэ
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курдук сыһыаннаһарбыт сатаммат. Бүгүн биһига ситэ илик өй
фантазиятын курдук саныыр мифтэрбит, дьи ин ыллахха, тү
былыргы событиелар уонна мунньуллубут билиилэр и эн хаалбыт информациялара буолаллар. Биһиги арай үксүгэр ону арыйар күлүүспүт суох. Ол эрээри наука ыраа ы көрөр дьоно мифологияны чахчы, олоххо баар курдук ылынарбытыгар ынырбыттара ыраатта. Г.В.Вернадскай итиниэхэ сыһыаннаан бу курдук
этэн турардаах: "Былыргы историческай төрүттэр суолларын
мифологаческай үһүйээннэри хаһыстахха дөбө нүк булуохха сөп".
Ону ааһан, XX үйэ нууччаттан бөдө мыслителин А.Ф.Лосев
(1893—1988 сс.) этэринэн, хайа да наука мифологиянан арыалланар уонна онтон күүс-сэниэ ылар, онтон бэйэтин төрүт сабаалааһыннарын булар. Символлар нө үө билии биир халыыпка
киирбит ньымата чахчы баар. Математика а туспа символлар,
химия а атын, философия а бэйэтин символлара. Учуонай дэ
э
дьи нээх чахчыны кытта орооһор (Эйнштейн, биллэрин курдук, биир да галактика а бара сылдьыбатар да, ол да буоллар
относительность теориятын айбыта). Тыл, образ, сюжет, мотив,
ү күүгэ чуо хамсаныы, аналлаах сиэр-туом (мифология а) — ити
барыта ис хоһоонноох, барыта ырытыллыахтаах. Онон буоллаына, биһиги кэммит учуонайа бьщан былыргыны ө өйөн көрөр,
өбүгэлэр общественнай сыһыаннаһыыларын, кинилэр мировоззрениеларын, культураларын, олохторун-дьаһахтарын сангалыы
чөлүгэр түһэрэн көрдөрөр кыахтанар.
Ким эмэ, ба ар, этиэн сөп ол биһиэхэ туохха нааданый? Былыргыны билии мин олохпор хайдах сабыдыаллыай? Уруккутун билбэт норуот, аварияг>а тубэһэн өйүн сүтэрэн, оһоллонуон
иннинээ и оло ун өйдөөбөт буолбуг киһиэхэ холоонноох. Дьи
иһин ыллахха оһолломмут киһи оло ун кэрчигин сүтэрэр, эмиэ
да олорбут курдук, ону сэргэ эмиэ да олорботох курдук, ойо ун,
о олорун, до отторун кытта санчалыы билсиһэр.
Бэйэтин уруккутун билбэт уоина өйдөөбөт норуот олус уйан,
ытыктанар кыа а уонна кэлэр кэскилэ суох. Ол да иһин сэрииһитгэр, норуоту өлөрөллорүн-өһөрөллөрүн таһынан, атын итэ эли суох оггоро уонна бэйэлэрин киэнин со нуу сатыыллара.
Атын сиэри-туому уонна абыычайы мэһэйдэһэллэрэ биитэр
күлүү-элэк о остоллоро, атын майгыны-сигилини сиргэ-буорга тэпсэллэру, ол оннугар бэйэлэрин киэнин со нууллара, кинигэни, танараны, храмаары уматаллара. Кинилэр дьон ейүн
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суох о орон эрэ кыайыыны бүтэһиктээхтик ситиһэллэрин билэллэрэ. История а итинник холобур толору, ол эрээри ордук
ХОМОЛТОЛООЕО биһиги сайдыылаах үйэбитигэр былдьааһын-халааһын бэйэтин далааһынынан да, уоьунан-кырыгынан да
мөлтөөбөтө. Ар аа ы итэ элгэ кубулуйар уонна бэйэлэрин киэннэриттэн атын майгылаахтык олорорго кыһарыйыллар Балкан
сирин, биһиги Кавказпытын, Россияны бүтүннүүтүн ылан
көрү , оччо о эһиги туох туһунан этиллэрин өйдүөххүт.
БЫЛЫРГЫ САХАЛАР ИТЭ ЭЛЛЭРИН ТУЬУНАН
ӨССӨ ТӨГҮЛ, ОНУ ТАҺЫНАН ШАМАНИЗМ ТУҺУНАН
"Былыргы сахалар итэвэллэрин били
и сахалар букатын
умнубуттарын кэриэтэ. Ол биричиинэтинэн сурук-бичик суова
буолбут уонна христианствоны киллэрии. Итэ эл өйдөбүллэриттэн норуокка быстах бар туомнара эрэ хаалбыттар, ону да
тас, сиэр-туом өттүлэрэ ордубуттар; оттон дири ис хоһоонун
уонна майгы-сигили өттүн ылар буоллахха, бу өттө букатын биллибэт дири дьуо а а сүтэр. Онон былыргы саха итэкэлин алдьаммыт дьиэтин урусхалыттан уруккутугар сөп түбэһэр са а
дьиэни тутуу аһара ыарахан". Алексей Елисеевич Кулаковскай
— национальнай интеллигенция бастакы уһулуччулаах деятеллэрин балөЕүн биир боччумнаах киһитэ бэйэтин "Сахалар итээллэрин үөрэтиигэ матырыйааллар" диэн үлэтин итинник тылларынан са алыыр.
Ити проблеманы сорох эмэ өттүнэн "Былыргы дьыллар мындааларыгар" кинигэбэр таарыйан турабын, ол да буоллар итиниэхэ шаманизм а, сиэргэ-туом а сыһыаннаах өттүгэр төннөн
тохтуурга наадалаах. Итинтэ суох норуот ис тыынын, характерын, Аан дойду куйаарыгар сахалар бэйзлэригэр ханнык миэстэни биэрэллэрин өйдүүр кыаллыбат.
Саха итэвэлин си нибит силиһин көрдөөһүнүнэн В.Ф.Трощанскай дьарыктаммыта. Кини "Сахалар хара итэ эллэрин сыыйа сайдыыта" диэн үлэтин Кулаковскай "таарыллыбыт боппуруоска суос-со отох сыаналаах уонна дьоһуннаах" үлэнэн ааттаабыта. Ол эрээри сахалар итэЕэллэрэ иезиттэр (абааһыга ү ээччилэр) итэЕэллэригэр атылыы курдугун туһунан, сахалар сүтэрбит итэЕэллэригэр та аралара үтүө санаа уонна куһа ан тыын
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принциптэрин билиммэттэрин курдугун туһунан Трощанскай
о орор түмүктэрин кытта Кулаковскай сөбүлэспэт. Кулаковскай этиитин бигэргэтэн итиниэхэ сыһыаннаах бэйэм санааларбын а алабын, онуоха П.А.Ойуунускай "Улуу Куда са" уус-уран
айымньытыгар тирэрфэбин. Арыый кэлин то о ити номо у талан ылбытым өйдөнүө э.
Куда са геройа олорон ааспыт кэмэ быһа холуйдахха Петр
Пиэрэбэй кэмин иннэ. Оччолорго сахалар кинилэри тулалыыр
аан дойду уонна норуоттар тустарынан өйдөбүллэрэ чуолкайа
суо а, кинилэр итэ эллэрэ дьэ кэрии процеһыгар сылдьара диэн
саба алыахха сөптөө ө, кэлии та араларынан өссө бутулла илигэ.
Ити кэм э "ар аһыттан тэһииннээх айыы айма ынан аа ынааччы, көхсүттэн тэһииннээх күн ууһунан көрүнээччи, ичээн
эттээх, буор куттаах боро саха ... сир-халлаан, көстөр-көстүбэт
бүтүн аан дойду алта хонукка айыллыбыта буолуо диэн адьас
санаабат эбит. Айыыны о орон аакка түһүөм диэн, үчүгэйи
о орон ыырайга көтүөм диэн битигэр биттэммэт, түүлүгэр түһээбэт эбит". Табатын эттэххэ, ити Бүөтүр Пиэрэбэй кэмэ да буолбатах, христианство иннинээ и кэм буоларыгар тиийэр, оччолорго сахалар сиппит-хоппут итэ эллэрэ тас сабыдыалы билэ
илик кэмэ буолар.
Ол кэм э саха тугу итэрйэрэй? Кини итэ эйэрэ буруй-сэмэ
улаатта ына, айыы-хара элбээтэршэ бэйэбиттэн, ону ааһан бэдэрбиттэн иэстиэхтэрэ, оттон о о-уруу суох буолла ына, эппинхааммын сир ийэм туппакка, куппун-сүрбүн дьабы а ойуун
көтөхпөккө, сибиэн буолаи бар дьоммун хара дьайдыам диэн. Ол
иһин саха "балыктаа ар кэлэ эйдик, сымыыттаа ар бүтэйдик"
сылдьа сатыыра, үөһээ айыылар быһаарбыттарын утарбакка,
олохсуйбут бэрээдэги көрсүөтүк тутуһарга дьулуһара. Ити төлкө
философията буолара көстөн турар, ону кытта биһиги бары,
бастатан туран, Греция холобуругар, чуолаан Софокл, Еврипид
айымньыларынан билсиһэн ^урабыт. Онон ким-хайа норуоттан
урутаан итини барытын билбитин быһаарар суолтата суох —
гректэртэи Зевс дуу, былыргы германецтартаи Один дуу, индустартан Вышень дуу, иууччалартан Самаргл дуу. Саха эмиэ итиниэхэ итэдэйэрэ, арай та араларын бэйэтэ билэринэн ааттыыра,
Халлаангрга үөһэз, кини тиһэх хаттыгаһыгар, дии саныыра
саха, "үкээр куйаас тыыннаах, үрүмэтийбэт үүт келүйэ үктэллээх, үүс-киис тириитэ өялүргэлзэх, үрдүк нуо|ай бэргэһэлээх"
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кырдьа ас олорор. Кини аата Үрү Аар тойон. Кини туох баар
көстөн турары барытын үөскэппит, ол иһигэр саха норуотун
эмиэ. Ону таһынан, аллараа, то ус добун халлаа
а, үлүскэннээх үрүт мындаатыгар, со уруу соххор холорук тыыннаах суоду макан халлаан суксуллар бэлэһигэр "туттаран туран мэлдьэхтээх, көрдөрөн туран балыырдаах улуутуйар Улуу Суорун о онньор" баар эбит. Ол илбистээх халлааныттан, илиэһэй биистэриттэн солло норо сатыылыыр эбит дии саныыр саха. Оччо о
саха му наах оройун чуочча ыттан овголдьуйар киинигэр диэри дьа
а-дьаһахха ылларан, ойууну ы ыран бохсуруттарар эбит.
Эмиэ итинник алдьархайы кэлтэгэй ыйдаах-күннээх, "кэрисбараан халлааннаах" аллараа дойду а алар эбит. Онно түптүр
үтүгэн төрдүгэр "тойонунан анаммыт Буор Ма алай, Луо айар
Луо Хаан, Арба астаах Арсан Дуолай о онньор баар. Аллараа
дойдуга өлөрдүү өстөһүү саха а дьа ы-дьаһа ы а алар, онон
кини көмөнү эмиэ ойуунтан эрэ күүтэр. Абааһылары кытта ойуун
эрэ кэпсэтэр кыахтаах, кини хайа эрэ албаһынан тылын ылыннаран, саха му наа ы уоскутар.
Ол аата, Трощанскай табар эбит дуо? Саха өйдүүрүнэн халлаа
а олорор саха та аралара да, аллараа дойдуга олорор абааһы
бииһин уустара да орто дойду дьонугар үтүөнү а албаттар, ону
ааһан иккистэрэ араас ыарыылары уонна ол-бу оһолу-содулу эрэ
ыыталлар. Үрү Аар тойон төһө да куһа аны о орбото ун иһин,
ол да буоллар "күн улууһун" дьонугар көмөлөһөргө соруммута
биллибэт. Онон саха киһитэ бэйэтин бэйэтэ эрэ көрүиэригэр
тиийэр; халлаан уонна аллараа дойду киниэхэ үтүөнү о ордохторуна кыһаллыбаттар, оттон кыыһырдахтарына — өстүйэллэр.
Итинник түмүккэ кэлии оруннаах курдук, ол олох о кулутган
бэйэтиттэн үөскээн тахсар: Өлүөнэ тыйыс дойдута саханы
көччүппэтэ, ол кэннэ хантан ылан та ара бэлэхтэрин туһунан
өйдөбүл кэлиэ эй? Оттон халлаантан түһэр бэлэхтэрэ суох үтүө
санаалаах та ара туһунан итэ эл хантан эмиэ үөскүө эй, ол эрээри айыыны о ордоххуна та ара эйигин буруйдуур, оттон үтүөнү
о ордоххуна хайгыыр. Дьоннор үтүө дьыл аланалларын туһугар, Прометей курдук, та аралары кытта охсуһууга киирсибит
Улуу Куда са туһунан үһүйээн философскай ис хоһооно төһө
да сир~дойду киһитэ "үөһээ дойду хара а күүстэрин" кытта
охсуһууларыгар оло урдар, төһөтүн да иһин а ардас ити
түмүгүнэн хааччахтаммат уониа ол курдук судургу буолбатах.
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Номоххо этиллэринэн, Куда са "бардам быһыылаах, модун
санаалаах, дохсун өйдөөх" киһи эбит. "Бу курдук икки илбис
сиэмэтэ орто туруу дойдуга, ийэ буор сиргэ ыһыллалларын а ай
кытта кулут-тойон, баай-дьада ы, былыргылыы-аныгылыы
икки уоттаах мөккүөрдэрэ өрө күүрэн тахсыбыттар".
Үөһээ айыылар талкөлөөбүт дьыл аларыттан саха норуотун
кэскилин быыһыыр туһуттан герой үс төгүллээн санаата айманар, үс төгүллээн өрө турар. Кини эйэлэһии диэни билиммэт,
кини күн улууһун дьонноругар сиэрдээх дьоллоох оло у мэктиэлиир дьыл аны зрэ билинэргэ бэлэм. Үөһээ Халлаан уонна аллараа аан дойду үрдүк аналлаахтара а ардас алдьархайы эрэ
а аларга аналлаах биитэр дьон соругар-му ар ээл-дээл сыһыаннаһар буоллахтарына, оччо о кинилэргэ утарылаһан охтуо а.
Бастакы төгүлүгэр герой ойууну күүһүнэн өттөйөн, халлаа а
ытыннаран, олус улааппытыттан бу айылаах тымныы буолбутун иһин Чолбон Сулуһу кэттэрэр. Ынырыктаах тымныы түһэн
"чоруун мас тоһута то мут, ... көлүйэ күөл муустара дэриэспэ
таас курдук дэлбэритэ барбыттар, ... сыһыыга сылдьар сылгы
сырбайбытынан то мут, ... кунан о ус кутуруга тоһута ыстаммыт. Сүөһү-сылгы баранара буолбут, аныгы кэлэр сирэм э чиччилээбит да иһин, үрү сөгөлөнү көрбөккө эрэ өлөр дьон буолбуттар". Дьон Одун Хаантан о оһуллубут, Дьыл а Тойонтон
ыйыллыбыт, Чы ыс Хаантан анаммыт бэйэлэрин улуу а а баһылыктара тойо о эрэ эрэнэллэр.
Улуу Куда са улуу ойууну ы ыртаран сулуһу быһа кэрдэн
аллара түһэрэргэ бирикээстиир. Оччо о эрэ диир кини ойуу а,
хабарааи тымныы муоһа булгуруйуор, саха му наах күөх дуолга үктэниэдэ, тыына уһуо а, санаата тупсуо а, байыа а-тайыа а.
Куда са киһи сө өр модун саиаатыттан ойуун саллар: "Киэркиэр!.. Инньэ диэмэ!.. Икки атахтаах, иннинэн сирэйдээх тылласпат тылын тылласты » са арбат са атын са ардыиг — бу
чолбон былыр-былыршттан, киэ халлаан о оһуллуо уттан,
аан дойду айыллыа ыттан ыла баппахтаах сатыы ма ан халлаа а туллубат тутаа а буолан, ананан айыллыбыт улуу сулус
буолар, ону ол хас киһи — үөн-көйүүр курдук үөскээбит сылгата-сүөһүтэ өллө үи аайы — аан дойду аналлаах быһыытын алдьатара, киэ халлаан киэбин уларытара, уоран, талаан улуу
сулуһу кэрдэрэ — сир уйбат, халлаан ылбат улуу айыыта диэн
буолуохтаах". Орто дойдуга саха аймадын оло о кутталламмьь
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тын кытта Куда са эйэлэһэр санаата суох, онон, тойоно уордайа кыыһырбытыттан куттанан, ойуун кыырарга күһэллэр.
Кини сулус сор отун үлтүрүтэн түһэрэр, онуоха тымныы у арыйар, сир силигилии кө өрөр, сылгы-ынах тэнийбитинэн барар.
Саха эмиэ саргыта салаллар, онуоха Улуу Куда са бэйэтин
күүһүгэр, кыа ар эрэмньитэ өссө күүһүрэр. Дьон кини туох диэбитин биир да утарсыыта суох толороллор. Улуу Куда саны
олус маанылыыллар, ытыктыыллар, кини киһи албан аатынан
аламай ма ан күнү сабардыырга холуйдулар, улуу сура ынан
тунал ма ан ыйы күлүктүүргэ аахтылар.
Иккис төгүлүгэр саха айма ы са а иэдээн саба бүрүүктүүр
— сотуун ыарыы буулуур. Дьон ыал ыалынан эстэллэр. Муударай кырдьа астар итини үөһээ дойду дьа а, уоттаах халлаан
өлүүтэ дииллэр. Бу орто туруу дьа ыл дойду дьоллоох дьонун
кутун-сүрүн үөһээ халлаан абааһылара түһэннэр уоран-талаан
барар буоллулар дииллэр. Куда са, му ур уһугар тиийэн, үөһээ
үөтүүлээх илиэһэй бииһин ууһун баһылыга Улуутуйар Улуу
Суоруну кытта аймахтыы буоларга — уолугар кини кыыһын
ойох ыларга, оттон уолугар бэйэтин кыыһын ойох биэрэргэ —
быһаарыныы ылынар. "Кинилэр төһө да абааһыларын иһин
урууларын-хааннарын сиэхтэрэ суо а", — диэн саныыр кини.
Ы ырыллан кэлбит ойуун илиэһэйдэр иэримэ дьиэлэригэр суорумньуһут буолан тиийиэхтээ ин истэн баран, уруккутунаа ар
ордук у а-таала соһуйар: Куда са иннинэ хаһан да, ким да
ураа хай саха хара а күүстэри кытта уруур аһыа диэн өйүгэр
одустарбата а! Ону Куда са атыннык өйдөөбүтэ: аймахтыы буолла ына Улуу Суорун урууларын тыыныгар суудайыа суо а, оччо о иэгэйэр икки атахтаах, иннинэн сирэйдээх ураа хай саха
барахсан дэри-дэлэгэй тэнийэн, үксээн-злбээн, халы омук буолан, хайа даа омуктан кыайтаран хара а хааннара тохтуо суох
этэ. Төһө да уоллаах кыыһын харыһыйбытын иһин, бар дьонун
ордорбут. Онон ойуун тойонун тылын эмиэ ылынарга тиийэр.
Ытыл аннаах уһун суолу туораан, илиэһэйдэр сүдү бараан уораайдарыгар тиийэн, Улуу Суоруну уонна Хотун Хуохтуйаны
тылыгар киллэрэн, орто дойдуга түһэннэр, күн улууһун дьоннорун астарын аһаан, Улуу Куда саны кытта уруулаһалларын
ситиһэр. Ону баара Куда са Саха дойдутун бары сирдэриттэн
ы ыртаабыт аата-ахса биллибэт үгүс ыалдьыттара кзлиэхситтэр ыар сымара сыттарын, ит?ии-буһуу тыыннарын тулуйумуна,
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кутгалларыттан үрүө-тараа таргыыллар. Куда са бэйэтэ ойуунуттан абааһылары төттөрү утаартыырыгар көрдөһөр. Ити кэнниттэн Куда са ууһугар дьа -дьаһах өссө сытайан турар. О олор,
чугас аймахтар өлөллөр. Эр бэртэрин, дьахтар талыытын, үрдүк
үтүө дьону — барыларын өлөр өлүү кыдыйар. Сүөһү өлөр. Үлэһиттэр үрүө-тараа күрэнэллэр. Куда са хаһаа ыта эрэ быйа наах сыһыыларыгар эстии-быстыы иэнигийэр. Бэйэтэ чоро
со отох ордон, дьүһүнэ-бодото буорайан, өлбөөдүйэ өһөр,
бүдүгүрэ кырдьар. Дьиэтин а ар муннугар, басты ба анатын
төрдүгэр олорон, күүдээрпнэн-күтэринэн аһылыктанар. "Модун санаатын күүһүнэн сир-халлаан тутуллан турар ьщаахтарын сыыһатын-халтытын көннөрөн, икки атахтаа ы уһун дьоллуон ба арбытын сэттээх-сэмэлээх буолуо диэн дьулайбатах ...
Улуу Куда са барахсан күүһэ-күдэ э күүгэн курдук уостан ...
бэрт түргэнник тү -та түспүт, бүдүк-бадык буолбут".
Ол эрээри, айыылары утарсар модун санаата өссө да ситэ
уоста илик эбит! Бүдүгүрэ кырдьыбыт Куда са а биирдэ ойуун
түбэһиэхчэ киирбит. Куда са бэйэтин оло ор мунгатыйбыт,
үөлээннээ иттэн сүбэлииригэр көрдөспүт. "Буруйбун-айыыбын
билинэн туран көрдөстөхпүнэ, айыы хаан аймахтара, күн өркөн
уустара, үрдүк халлаан үтүөлэрэ буруйбун-айыыбын бырастыы
гыныахтара этэ дуо?" — диэн ыйыппыт соргута солбонуйбут
утарсааччы. "Хайдах кыайан бырастыы гыныахтарай? Со отох
айыы эрэ айма ар о оһуллубатах ыйаах буолар, үс аан дойду
үрдүнэн айыы-абааһы икки үйэттэн үйэ тухары бас бэринэн,
утары турбакка, туора кэспэккэ олороллоругар онгоһуллубут улуу
ыйаах диэн буолар. Ол ону эйигин эрэ ааттаста диэннэр, оннук
уоттаах сокуону, оннук ытык ыйаа ы уларытан иһиэхтэрэ дуо?!
Хайа, оччо о, үс аан дойду үс улуу модун кулугулара төлөрүйэн,
үс күлэр сындыыстара булгуруйан — ки киниир киэ халлаан
киэбэ уларыйыа а, орто туруу дойду олоцо дол1уйуо§а".
Онуоха Куда са модун санаата тиллэр, күүстээх өйө күүрэр;
"Ол аата Одун Хаан о оруута оннук буолуо диэммит, өлөн эрэри өрүһүйүө суохпут, алдьанан эрэри абырыа суохпут дии?! Мин
санаабар үс дойду сокуона, икки атахтаах анала маннык буолуох
тустаах — орто туруу дойдуга күүскүт кыайарынан, өйгүт ситэринэн, хайдах үчүгэй буолуо унан, бэйэ-бэйэ итин өйөһөн-убаһан олору , эккит-хаа ыт ситэринэн үөскээ -тэнийи диэн
буолуох тустаах: атын буолуор сатаммат!"
"*
.
. 195

Михаил Николаев

Куда са ойууну аллараа дойду айа ар үс.улуу бодо от уустарыгар киирэ ин дьуксуйдахха илбис күүһүнэн, бэйэтэ санаатынан быһа охсор аптаах сытыы кылыһы охсоллоругар тылгар
киллэр диир. Ойуун бу айылаах буруйданан-сэмэлэнэн олорон
санаата түспэтиттэн сөхтөр да, тиһэх көрдөһүүтүн толорор. Ол
кылыстан герой бэйэтэ өлөр. Өлүүтэ да солуута суохтан: күйүгэстэн кылыһынан далбаатанабын диэн, ал аска, кылыһа моонньоох баһын быһа түһэр.
Кини өлбүтүн кэнниттэн Улуутуйар Улуу Суорун дьаһалынан то ус добун халлаан уоттаах улуу холоруктарын умса ытыйаннар, сата кынаттаан, уот дуксуурдаан түһэрэннэр үс түүннээхкүнү мэддьи Улуу Куда са этин-хаанын, унуо ун-тириитин үлтү
ытыйаннар орто дойду былаһын тухары уот сиэмэ о оро ыспыттар. Онтон ыла "илбис сиэмэтэ орто туруу дойдуга, ийэ
буор сиргэ ыһылларын щш кытта кулут-тойот, баай-дьада ы,
былыргылыы-аныгылыы икки уоттаах улуу мөккүөрдэрэ өрө
күүрэн тахсыбыттар, Ханна да хайыс — орто туруу дойду оло о
икки улуу мөккүөр күүһүнэн, икки улуу былдьаһык уотунан
үктэллэнэн сайдан испит эбит. Күүстээх өйдөөх, модун санаалаах, биир-биир туран, оло у уларытаары улуу мөккүөрү
мөккүһэн — сорох өлбүт, сорох кыайбыт... Ити курдук улуу
мөккүөр олохсуйбут, иитиллибит эбит".
Улуу Куда са туһунан номохтон сахалар үөһээ күүстэри кытта хардарыта сыһыаннаһыылара эрэ буолбакка, Аан дойду куйаарыгар бэйэлэрин миэстэлэрин туһунан сиэргэ-майгыга үгүс
өрүттээх өвдөбүллэрэ үөскээн тахсаллар. Номоххо герой күүстээх,
модун санаата сэмэлэнэр курдук, "сир чиэрбэтэ" аан дойду тутулугар орооһоро кутталлаах э ин диэн этиллэр, ол эрээри —
өйдөө эрэ! — кө үл иһин охсуһууга киһи талбытын тутуһарыгар уонна модун дьулуурдаа ар гимн дуораһыйан иһиллэр, Ити
сө үмэр күүстээх туруулаһар күүс, көстүбэти, биллибэти утарыы, кэскилэ суох утарсыы — көстүбэт кыырпах силлиэни утарсыыта. Ол да буоллар, ол да буоллар... Кйиһи туһугар муус сулустан Чолбонтон сор ото эмти охсулунна, сиргэ-дойиуга үтүөнү
уонна мөкүнү араарарга билии сиэмэтэ ыһылынна, хара а күүһү
— албыны, та нарыыны кытта куомуннаһан үтүө соругу ситиһэр кыаллыбатын өйдөөһүн эмиэ ситиһилиннэ.
Сахалар итэ эллэригэр дьураа сурааһын, барык күлүк буолан биллибит өйдөбүллэр итинниктэр, онон Кулаковскай кэн196
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нитгэн Трощанскайы кытта мин эмиэ сөпсөһөр санаам суох курдук. Кини түмүктүүр эбээт — кэмэ-кэрдиитэ кэллэ$инэ саха
Абааһыга, Сатана а, Антихриска итэ эйэр буолуо а диэн. Үөһэ
бэлиэтээбитим курдук, хара а күүскэ итэ эл үөскүүрүгэр элбэх
төрүөттэр бааллара: саха му наах оройугар халлаантан уйгубыйа буолбакка, тымныы, дьа -дьаһах уонна силлиэ-хаар кутуллара. Ол, били
и тылынан эттэххэ, өрө көтө үллүүнү
үөскэппэтэ. Быстахтык бэлиэтээн аастахпына, Европа а, Ближнэй Востока, Америка а сатана секталара материальнай олох
ыарахаттарыттан буолбакка, кылаабынайа иудейдар христианствоны кытта охсуһууларын содулугар үөскээннэр, бө өргөөн
уонна сайдан барбыттара. Дьи эр төттөрү буолуо а: Сатана дьиэр дьаданыларга буолбакка, и сэлээх дьо о, үрдүк сыаннастара духовность буолбакка, материальнай олох буолбут дьонугар Та ара буолар. Дьи инэн ити теманы ырытыы биһигини
олох атышга аралдьытыа...
Былыргы саха итэ элин тутулун туһунан уонна шаманизм ту~
һунан кэпсэтэргэ уолдьаста... Үгүс дьон ойууннар тустарынан
иһиттэхтэринэ шаманизм — Или и норуоттар языческай итээллэрэ, оттон ойууннар — ити итэ эл жрецтэрэ буолаллар дии
саныыллар. Ити этиллибиттэн да ити дьон төһөлөөх дири ник
ал аһыыллара көстөр. Саха та аралара, греческэйтэн, римскэйтэн, егапетскэйтэн, буддийскайтан, христианскайтан, мусульманскайтан, иудейскайтан уратылара диэн бу сиргэ-дойдуга храм а
да наадыйбаттар, онно сулууспалыыр үлэһиттээх буоларга да дьулуспаттар. Саха та араларын храма саха сүрэ эр да буолбатах,
кини та аралары таптаабат. Кини "халлаа а олорор хас биирдии дьиэ кэргэ нэ тус туһунан аналлаах үрдүк айыыларга махтанар.
Айыы киһи тугу о орорун барытын толорор уонна оло ун
майгыта эмиэ оннук, дьонтон уратыта диэн арай өлбөт үөстээх
уонна модун кыахтаах" (А.Е.Кулаковскай). Айыылар кырдьыксыттар, кииилэртэн сорохтор үтүө санаалаахтар, оттон сорохторо — кюгириэхтэригэр диэри тыйыстар. Сүрүн айыы Үрү
Аар тойон, кини атын айыылартан уратыта диэн "биирдии дьон"
туһугар кыһаллыбат, кини дьон барыларын туһугар үтүөнү айар.
Ол эрээри ардыгар алдьархайга түбэспит орто дойду бухатыырын көрдөһүүтүн ылынан, киниэхэ кемө ө халлаан буойуннарын тэрийэн ыыталыыр, олөро хара а күүс тойонун өлөрөллөр.
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Дьону кытта айыы уруу-аймах буола сатаабат, ол эрээри олох
уһулуччу наада тирээтэ инэ буруйу о орбут о отун, дьон төрдөууһа оншторо, сиргэ ыытар. Ити түбэлтэ э айыы ыыппыт киһитэ өлөр аналланар.
Эмиэ ити халлаа а "суостаах-суодаллаах улуу дьаалы", этшгсиллиэ аргыстаах Улуу Тойон олорор. Кини үтүөнү о оруо унаа ар, үксүгэр буруйдуур-сэмэлиир, ол иһин кинини бэл "абааһыга" киллэрэллэр. Ол эрээри былыргы Улуу Тойон айыыга
киирсэрэ эбитэ буолуо: кини дьо о сүрү-куту и эрбит, уоту,
ойууннары биэрбит. Кэлин, бука, аата-ахса суох кыһал а, эрэй
сабыдыалынан дьон ити суостаах та ара а сыһыаннара уларыйан барбыт уонна били и өйдөбүлүнэн хара а күүстэр
ойууннарын адаларынан буолар.
Абааһылар — үс аан дойдуга барыларыгар илэчийбит киһиттэн ураты ба айылар. Сиргэ-дойдута кинилэр хоту, ар аа уонна
со уруу бааллара дьиктилээх. Хоту саха а то куруун уонна тымныы, ол иһин буолуо, оттон ар аа уонна со уруу — туһунан
биистэр ыгыыларынан сахалар күрэнэргэ күһэллибит сирдэрэ,
ол былыргы түбэлтэ өйгө-санаа а и митэ буолуо а? Абааһыттан дьон туох да үтүөнү күүппэттэр. Абааһылар алдьархайы,
ыарыыны эрэ а алаллар, киһи кутун-сүрүн (ол үс чаастан турарын туһунан "Былыргы дьыллар мындааларыгар" кинигэ э кэпсэммитэ) "уораллар", "кирэллэр". Дьингин ыллахха абааһылар
кэнэннэр, кинилэри хайа ба арар албынныахха сөп, ол эрээри
уустуга кинилэр аһара киэ ник идэтийбиттэтигэр буолар, онон
көцнөрү киһи, ойуун да ити абааһылартан чуолаан хайалара
булан буулаабытын быһаарар кыа а суо ар буолар. Ону билэр
буоллар, туох эмэ кыра бэлэ и туттаран, биитэр онто да суох
кыратык куттуу түһэн, киниттэн быыһаныахха сөбө. Дьи нээх
ойуун хантан төрүттээх-уустаах абааһы киһини булбутун, туох
эрэйи-му у о оруо ун, хайдах кыйдыа ы биитэр алы гыныа ы
билэр.
Кулаковскай абааһыны түөрт суолга араарар. Бастакыга аан
дойду айыллыа ыттан баар абааһылар киирэллэр, кинилэр
өрүүтүн хор ойор сирдэрэ — аллараа дойду, халлаан ар аа уонна со уруу (!) э эрдэрэ. Ойуун кинилэргэ өр айаннаан, элбэх
моһоллору туораан, ол эрээри син биир тиийэр. Иккис суол
абааһыларга уоспа, куор, сотуун киирэллэр; ойуун ити абааһыдары кытта киирсиэн кэрэйэр, кииилэр ол курдук кэрэгэйдэр,
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кэтэмэ эйдэр. Үһүс суол бытархай абааһылар бааллар (куһа ан
санаалаах иччилэр, үөрдэр, ойууннары ара аччылыыр тыыннар, быһата, Фома аптаах төгүрүгүн то о кетө сатыыр Гоголь
Вийин арыаллааччылар курдук аата-ахса биллибэт эмэгэттэр).
Уонна төрдүс суолга киирсэллэр — оло хо уонна остуоруйа абааһылара, кинилэр дьон курдуктар, эмиэ өлөр аналлаахтар, дьону
кытта дьахталлартан сылтаан охсуһаллар, тас көрүнгнэринэн
ынырыктар. Саха кырасаабыссаларын ити кинилэр уораннар,
аллараа дойдуга күрэтэллэр, кинилэри кытта оло хо бухатыырдара охсуһаллар. Саха та аралара бэйэлэрэ, улуу абааһылар эмиэ,
үгүс норуоттарга буоларын курдук, сиргэ бэйэлэринэн кэлбэттэр, бастакьшара — марайдаммат туһуттан, атыттара — кинилэргэ бобуулаа ын быһыытынан, сири си нэри үктүөхтэрэ, бэйэлэрин тыыннарынан уматыахтара диэн.
Абааһылар ортолоруттан саамай сүдүлэрэ — Арсан Дуолай.
Сиргэ-дойдуга туох баар саамай куһа ан уонна буортулаах —
кини үлэтэ. Куту-сүрү кини бэйэтигэр бэриниилээх куһа ан
тыын ойуунун о орон таһаараары уорар. Били шд өйдөбүлүнэн
— Арсан Дуолай Сатана ыамата буолбатах, оттон Сатана бэйэтэ
Фаустан дууһатын атыыласпыт Гете Мефистофелыгар холоонноох; Кини дьаһалтатыгар уонунан абааһы киирэр, олор хас
биирдиилэрэ тус туһунан аналлаахтар: сорохторо сэллиги
көбүтэллэр, сотууну түһэрэллэр, атах, харах ыарыытын а алаллар, киһини иирдэллэр, дьахтары содур онгороллор, сорохтор
көннөрү дү үрү охсоннор, төбөнү ыарыталлар.
Итинэн сахалар сир-халлаан тутуллуутун туһунан өйдөбүллэрэ му урдаммат: кинилэр иччи баарыгар улаханнык итэ эйэллэрэ. Иччи — чопчу сиргэ олохсуйбут ураты харамай. Сыһыытолоон, өрүс, хайа, хайаны нө үөлүүр хаспах, мас, хайа ба арар мал, бэл этиллибит тыл кытта иччилэнэр, олор бары бэлэх
биэриини эрэйэллэр. Кинилэр айыылар уонна үрдүкү абааһылар курдук өлбөт аншшаахтар, кимтэн да тутулуга суохтар уонна
кимиэхэ да бас бэриммэ^тэр. Саамай улахан иччи — уот иччитэ. Табыллан бултуйда ына, кэһии ылла ына, хайа да үөрүүлээх
сурахха биитэр түгэ э саха хайаатар да уотун күндүлүүр. Үгэс
курдук ол бэлэмнээбит аһын басты а буолар: арыы, сыа, кымыс... Үөһээ айыыларга уонна абааһыларга кэрэх туталларыгар
ону эмиэ уот көмөтүиэн о ороллоро. Уокка сүгүрүйүү, холобура, терүүр дьахтарга 40 хонук устатыгар уокка аһы астыыра
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кө үллэммэтигэр көстөр. Эдэр дьахтар, кэргэнин дьиэтигэр аан
бастаан киирэригэр көмүлүөк оһох иннинэн ааһыа суохтаах,
онон кини уот иччитигэр дири ник сүгүрүйэрин биллэрэр.
Саха сиригэр уонна Забайкалье буряттарыгар күн бүгү э
диэри хайа ар аһыгар ө нөөх та ас кырадаһынынан, сылгы
сиэлинэн симэммит маһы биитэр атын ханнык эмэ предмети
көрүөххэ сөп. Тула бытархай харчы ыһыллыбыт буолар. Ол айанньыт хапчаан иччитигэр бэлэ э. Айанньыт манна тохтоон ааһар
буолла ына, хайаатар да арыы тооромоһун биитэр иһэр утаыттан кутан, хапчаан иччитигэр ааттаан айах тутуохтаах.
Саха а тыа хаһаайына үтүө санаалаах, үөрүнньэ буолан
көстөр. Тыа иччитэ Байанайы — уоттаах табахсыт диэн ааттыыллар, онон булчут киниэхэ анаан кымаах таба ы мас кураанах
көндөйүгэр кистээн хайаан да хаалларар. Булчут булдуттан үөрэр
буолла ына, Байанай онтон о о курдук үөрэр. Ол иһин, ойуур
хаһаайынын санаатын манньытаары булчут, бүүчээни өлөрөн
баран, аарыма кыылы охторбут буола сатыыр: кыайан көтөхпөтөх,
аа а кыайан батарбатах буола сатыыр.
Аарыма модун Аар Кудук маска сир иччитэ, хаһаайката дьахтар олорор. Саха кинини ийэ курдук тутар, кини ол курдук үтүө
санаалаах, дэлэй майгылаах. Кини олорор маһа көннөрү мас
буолбатах. Кини биир салаата бары халлааннары курдары көтөн,
Үрү Аар тойо о бэйэтигэр сэргэ буолуом диэн эрэллээх санаанан үүммүт, онтон уһугар тиийэн, "Өй булан", оннук санаам
олус баламат буолсу диэн тохтообут. Онон са алыы үүнэн, халлааннары дьөлө үүттээн, орто дойдуга тиийбит. Кини саамай
чыпчаалыттан уба ас уу таммалыыр. Ол иһин бүгү э диэри
саха аарыма маһы кэрдэригэр санааргыыр — манна сир иччитэ
уйаланара буолаарай?
Уу иччитэ былыр таһа асчыт эбээһинэһин толороро эбитэ
үһү, онтугар төлөбүр ылар эбит. Кэлин кини ууһаабыт курдук
буолбут, киниттэн аата-ахса биллибэт күөллэргэ, өрүстэргэ ахсыыларынан иччилэр үөскээбиттэр. Итилэр дьахталлар эбит.
Саха сирэ олус элбэх күөллээх, олортон сорохторун ходуһа таһаараарылар уутун "хороллор". Онуоха иччи кыыһырар, киһини илдьэ да барыан сөптөөх.
От-мас (одо обраһынан), ураһа атахтара, сэргэ иччилээхтэр...
Дьыл о уһа Муустаах акыйаа а күһүн хойут уһуктан, Саха
сирин устун тымныыыы, кыһалданы көтөллөнөн, айанныыр.
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Саас эрдэ кини биир муоһа тостор, онтон иккиһэ, оттон бэс
ыйыгар — кө дөй көхсө сууллар.
Биир тылынан эттэххэ, туох-баар барыта бэйэтигэр аналлаах
тыыннанар, ону кытта саха киһитэ аахсыахтаах. Итинник
өйдөбүл түбэһиэхчэ буолбатах: тулалыыр айыл аттан, кини бэлэ иттэн уонна кубул атыттан бүүс-бүтүннүү тутулуктаах саха
киһитэ кинини иччилээн-тыыннаан өйдүүрэ өйдөнүллэр. Кини
айыл а а итинник сыһыана — өйө мөлтөх сайдыылаа ыттан
буолбатах, төттөрүтүн, кини айыл аны кытта хардарыта дьайсыытын түмүгэр мунньуммут сө үмэр уопута.
Түмүгэр, саха метафизическай өйдөөһүнүн туһунан санааны
ситэрэр туһуттан, өссө манныгы этиэхтээхпит. Серошевскай суруйан турар: "Сахалар оло у таптыыллар уонна бүгү ү күннэрин үрдүктүк сыаналыыллар, оттон сарсы ы күнү, ордук чорботон өлбүт кэннэ кэлэри, ону кинилэр соччо аахайбаттар".
"...Өлүүнү, өскө ол күүс өттүнэн буолбакка, буолуохтаах буоларын, айыл а айыытын курдук кэлэр буолла ына, холкутук, куттаммакка кэриэтэ көрсөллөр". Ол оннугар кинилэри куттарын
атын ким эмэ ылан туһаныа дуо диэн боппуруос долгутар. Былыргы саха өйдөбүлүгэр киһи өлбүтүн кэннэ ханнык эрэ харамай кэлэн, кини кутун ылан, кини оннугар бэйэтин туруорунар.
Ол харамайы үөр дииллэр. Бэйэтин майгытынан, дьайыыларынан, кубул атынан, көрдөбүлүнэн үөр дьону элбэхтик эрэйдиир,
аймыыр. Бэлэх көрдүүр, ытыыр, суланар, өлбүттээх аймахтарын
кытта ойуун буолан, мэнэрик буолан кэпсэтэр, онтон эмискэ иһит
сууйан барар, сүөһүнү аһатар. Соро ор үөрдэр өлөөрү сытар
киһи аттыгар элбэх буолан мустаннар, атын дойдуга айаннааччы дууһатын ылар үөрүүлэриттэн айманаллар. Уопсайынан, дьону
наһаа эрэйдииллэр. Былыргыга хас биирдии өлүөхсүт биитэр
кини дууһата үөр буолара эбитэ үһү, онтон ити таамахтаах харамай сылдьар ыыра аччаабыт: аны кэлин кэмнэрин иннигэр
өлбүттэр, аптаахтар, иирээкилэр уонна, сүрүннээн, бэйэлэригэр тиийиммиттэр куттара үөр буолар буолбут (А.Е.Кулаковскай). Ити көстүү ис дьи э (үгүс норуоттарга итиннэ маарынныыр баар) өйдөнүллэр: тыыннаах дьону өлбүт киһи туһунан
бэйэлэрин өйдөбүллэрэ харааһыннарар. Тыыннаах киһи арааһы
санаан күүскэ эрэйдэнэрин, му нанарын у арыта сатыыр ба ата өйдөнүллэр. Бокуонньуктар "тус бэйэлэрин эрэ туһунан" санаалара үөр туһунан итэ эли үескэппит дии саныыбыт, ол кэ201
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лин саха киһитэ аан дойдуну кэлимник анаарыытын өйдөбүл үгэр
киирсибит буолуохтаах.
Онон саха үрдүк айыылара төһөлөр-хаччалар эбитий? Халлаан
үрдүкү хаттыгаһыгар олорор Аан дойдуну айбыт а а баһылыктаах үтүө еанаалаах айыы биистэрэ; аллараа халлааннарга, сиргэ уонна аллараа дойдуга — абааһылар, сиргэ — иччилэр уонна
үөрдэр.

Ойуун ити күүстэр итэ эллээхтэрэ биитэр үлэһиттэрэ буолбатах, кини туох да диэн үөрэппэт, христианскай храмнар, исламскай мечеттэр, еврейскэй синагогалар үлэһиттэрэ толороллоругар хабааннаах идеологическай эбээһинэстэри толорбот. Шаманизмы, бэйэтин ылар буоллахха, үгүстэр өйдүүллэрин курдук итэ эл аата буолбатах, көннөрү баара эрэ киһи уонна үрдүкү
күүстэр икки ардыларыгар сыһыан көстүүтэ, бодоруһар ньымалара. Онуоха үрү ойуун айыылары кытта үлэлэһэр, оттон
хара а күүс ойууна — араас көрү нээх абааһылары кытта. Үрү
ойуун айыыларга үөрүүлээх күннэргэ, о о төрөөтө үнэ тиийэр,
онуоха тугу эмэ көрдөһөр да буолбатах, уокка ас биэрэн туран
ордук махтанар, арбыыр. Хара а күүс ойууна букатын туһунан
аналлаах; сордоммут-му наммыт дьону кытта үлэлиир буолан,
ону абааһылар, үөрдэр уонна сорох иччилэр а алаллар, кини куһа ан тыыннары кытары эриһэр — ааттаһар, итэ этэ сатыыр, алы
гынар, ардыгар албынныыр да аны. Ойуун куһа ан тыыннары
кытта орооһоро сахалар харахтарыгар кинини бэйэтин тупсарбат. Саха ойууну кытта сибээстэспэти, бодоруспаты ордорор;
кинини ойуун кыырар кэмигэр дьүһүлэнэрэ куттуур, ча ытар,
ол да буоллар хайыа ай, кыһал а кыһарыйда ына, этэллэрин
курдук, абааһыны да көмөвө ы ырарга тиийэ ин. Онон ыарыытын ылларар ба аттан саха ойууну ы ырар.
Улуу ойууннар киһи билбэт дьо урдаахтарын туоһулуур элбэх холобурдар бааллар. Кинилэр эрэлдэриттэн ааспыт да кэриэтэ
ыарыһахтары чахчы үтүөрдэллэрэ, буолаары турары урутаан
көрөллөрө, билэллэрэ. Ити дьон бука экстрасенсорнай биитэр
ханнык эрэ атын уһулуччулаах дьо урдаах буолуохтаахтар, онон
ыарыһахха өй-санаа өттүнэн күүскэ сабыдыаллыыллар, кини
ис ресурсаларын көбүтэллэр. Онон эмтээһин ханнык даданы
көрү э букатын суох, ол иһигэр ити билигин ааттыылларынан
үгэс буолбут, народнай эмтээһин да суох кэмигэр, былыргы
сахалар олохторугар ойууннар оруоллара уһулуччу үтүө дьайыы202
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лаах диэн билиниэх тустаахпыт. Төһөтүн да иһин кинилэр эрэл
кыымын са аллара, ол бэйэтэ кырата суох суолталаах. Сэбиэскэй былаас бастакы сылларыгар шаманизмы кытта эйэлэһиитэ,
харса-хабыра суох охсуһуу, ойууннары сойуолааһын — бу событиелар айыл аларынан сайдыыларын уочараттаах акаарылыы
быһа түһээһин, олохтоммуту кэһээһин, туораны со нооһун
буолар. Ону таһынан, инники бэлиэтээбиппит курдук, ойууннар итэ эл толору сулууспалаахтара буолбатахтарын үрдүнэн,
кинилэр төһөтүн да иһин кэпсээнньиттэри, оло хоһуттары кытта
сэргэ, бэйэлэринэн норуот үгэстэрин, сиэрдэрин-туомнарын,
сахалар үрдүк айыьшарын пантеонун илдьэ кэллэхтэрэ. Ойууннары уонна шаманизмы эккирэтэннэр, дьи ин ыллахха сахалар
өйдүүр-өцдөрүн, саныыр санааларын сойуолаабыттара, кинилэр уруккуларын туһунан өйдөбүллэрин суох о оро сатаабыттара.
СЫРДЫГЫ СЫЫЛЫНАЙДАР А АЛБЫТТАРА
Биир да, кыратык-эмэтик да биллэр көстүү биир кээмэйдээх
буолбат дииллэрэ чахчы. Туох барыта иһигэр утарсыылаах.
Ыраахтаа ы политическай сыылкатын туһунан сүүһүнэн аа ьшлар туомнар сурулуннулар, онно былаас буруйдуур дьаһалларын кырдьыгьшан хабыр уонна сидьи диэн сыаналыыллар.
Хайа да былаас государство а олохтоммут тутулу уонна бэрээдэги көмүскүүр эбээһинэстээ ин учуоттаабыт да үрдүнэн, оттон политическай өстөөхтөрү эккирэтии күһэллииттэн ылыллар дьаһал буоларын биллэрбит да, биһиги, били нги кэм дьоно, атын өйдөөх-санаалаах дьону утары охсуһууга былаастар туһаммыт ньымаларын кытта сөбүлэспэппит уонна эйэлэспэппит. Хаатырга үлэтэ, политическай буруйдаахтары "кыраман
ыраах дойдуларга" олохтооһун, нэһилиэнньэни буортулаах сыдьааннартан хааччахтааһын курдук киһи өйдүүр, быһаарар сыалларын таһынан, туһунан эмиэ соруктардаа а: тымныынан, аччыктааһынынан, ыар ахтыл анынан киһи дьулуурун булгурутан, өлөр өлүүгэ тириэрдии.
Ити биир өттүн ыллахха. Оттон Саха сиригэр сыһыаннаан,
политическай сыылка тү кэтэх кыраай общественнай, социальнай уонна культурнай оло ор үтүө сабыдыаллаа ын эмиэ бэ203
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лиэтээбэт буолуохпутун сатаммат. Политическай сыылка суо а
буоллар саха норуота бэйэтин ааспыт оло ун туһунан, бэйэтин
үгэстэрин, бакар, бзл тылын туһунан сү кэн үгүс билиилэри
букатыннаахтык сүтэрбит буолуох этэ диэн туох да күүркэтиитэ суох бигэтик этэр кыахтаахпыт. Уопсайынан, мин саныахпар, сахалар бэйэлэрин национальнай өйдөрүн-санааларын дьиктитик илдьэ хаалбыттар. Суруга-бичигэ суох норуот судургу
дьыл аланыан сөбө — ордук үрдүк культуралаах кэлии норуокка сай аныан, атын тыл көмөтүнэн кини литературатын, искусствотын, оло ун-дьаһа ын уонна абыычайын ылыныан
сөптөө ө. Итинник түбэлтэ э бэйэ киэнэ бүтүннүүтэ олоххо туһата суо ун быһыытынан быра ыллыах тустаа а. Государстволар ол курдук эстэллэрэ, биистэр, бэл норуоттар симэлийэллэрэ. Оннук дьыл ава түбэспиттэртэн олох а ыйахтар эрэ бэйэлэрин өбүгэлэрин кытта атылыыларын илдьэ хаалаллар. Саха этноһа ордон хаалыытыгар политическай сыылынайдар үлэлэрэ
быыһыыр оруолламмыта, кинилэр бэйэлэрэ билбэттэринэн
миссионер буолбуттара.
Сибиир территориятын холбууругар уонна туһанарыгар ыраахтаа ы правительствота, бастатан туран, барыһы ылыы соругун
туруоруммутун туһунан инники этэн турардаахпын. Кини төрүт
олохтоохторго (туора урдустарга) сыһыана эмиэ тус бэйэтин интэриэһигэр оло урара. Бэл дьаһаах төлөөһүнүгэр чэпчэтиилэр
кыһал аттан о оһуллаллара: өс хоһоонугар этиллэринии, төрдүттэн түөрдэххинэ кэлин хомуйаргар туох да ордубат. Нууччалар
Сибиир төрүт олохтоохторугар сыһыаннара "цивилизованнай"
европеецтар Америка төрүт олохтоохторутар биитэр негрдэргэ
сыһыаннарыгар бэйэтин сымна аһынан уонна эйэ дэмнээ инэн ханнык да холооно суо а. Таарыччы бэлиэтээтэххэ, Европа
сиэхситтии быһыыланыыта нууччалар Сибиири бас бэриннэрбиттэрин кэнниттэн бүтүн үйэ буолбутун, биирдэ санаатахха,
сайдыы дьон сиэрин-майгытын сымнаппытын кэнниттэн, тахсыбыта. Ол эрээри, биһиги билэрбит курдук, сайдыы уонунан
мөлүйүөн негри Са а Дойдуга тиэйэн таһаарары, дьи инэн төрүт
олохтоох нэһилиэнньэни суох о орору, кулуттааһын классическай, римскэй, көрү үн тилиннэрэри мэһэйдээбэтз э. Саатар буолбут чахчыны умнубат туһугар итини эмиэ билэр уонна
өйдүүр наада.
Онон» барыһырар сыалы сорук о остон, ыраахтаа ы дьаһал204
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тата этноһы тыыннаах ордорор проблеманан дьарыктана сатаабата а. Сибиир норуоттара уонна биистэрэ бэйэлэрин общественнай уонна культурнай сайдыыларынан букатын хаалбыттарынан аа ыллаллара, кинилэри бэйэлэрин культуралара сыаналаах буолуо ун туһунан дьаһалта кыһалла сатаабата. Кинилэр
уратьшаах олохторун-дьаһахтарын анаан, сыал-сорук туруорунан саба баттыы сатаабатахтара, олох да баардыы санаабаттара,
өйдөөтөхтөрүнэ да экзотика быһыытынан өйдүүллэрэ. Государство өттүттэн итинник сыһыан баарын үрдүнэн, Россия биирдиилээн учуонайдарын уонна үгүс политическай сыылынайдарын Өлүөнэ кыраайын уонна онно олорор норуоттары үөрэтиигэ
ыыппыт сү кэн үлэлэрэ өссө ордук сыаналанар. "Былыргы
дьыллар мындааларыгар" кинигэбэр саха норуотун үөскээбит
төрдүн быһаарыы боппуруоһугар сыһыаннаах өттүн балачча
сиһилии кэпсээн турабын, онон ону хатылыы барбаппын. Ол
эрээри политическай сыылынайдар атын үгүс эйгэлэри билиигэ эмиэ биллэр-көстөр суолу хаалларбыттара, ол туһунан ахтымына хаалар сатаммат. Ол иннинэ бастаан сыылка диэн уопсайынан тугун өйдөтөбүн...
Сыылка, үрдүк тойон хара ыттан дьалты ыытыы, обществоны сүгүн буолбат, кутталлаах сыдьааннартан быыһааһын, буруйдааһын көрү үн быһыытынан библейскэй кэмтэн баар. Аан
дойду литературатыттан ыллахха уһулуччулаах холобурунан
принц Гамлеты Дания Королевствотыттан үүрээһин буолар.
XVIII үйэ бүтүүтүттэн Англия эрэлэ суох дьоннорун Тиихэй
акыйаа а Норфолк арыыга ыыталыыра, Франция — Са а
Каледония а. Россия муоратаа ы колонията суо а, онон бэйэтин территориятынан му урданара. Үрдүк тойоттору бастаан
соччо ыраа а суох монастырдарга ыыталыыллара, ол эрээри таара үөрэ ии реформатын ыытар Никон кыр өстөө ө, суруналыыстар нуучча бастакы публициһын быһыытынан сыаналыыр
киһилэрэ протопоп Аввакум, хас да сыллар усталарыгар умуһахха олорон баран, ыраах Даурия а (били и Забайкалье а)
утаарыллар, ол туһунан "Протопоп Аввакум оло о" диэн бэйэтэ ойуулаан суруйар. Саха сиригэр Малороссия гетманнара Многогрешнэй, Самойлович, Мазепа сиэнэ Войнаровскай, граф Головкин, барон Мангден, графиня Бестужева, Полтава кыргыһыытыгар билиэн түбэспит Страленберг сыылка а сылдьыбыттара. Бэл Ермак бэйэтэ да сыылынай кэриэтэ этэ; Ростов уоба205
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лаһыгар ороспуойдаабытын иһин тутуллан сууттаныахтаах этэ,
ону сарыысса а бэрик биэрэн, чинчийиллибэтэх Сибиир сирдэригэр этэрээттээх барыах буолан тылламмыта. Россия государствотыгар Бүлүү өрүс сүнньүн холбообут Мангазея сулууспалыыр киһитэ Воин Шахов Ороспуойунай бирикээһинэн эмиэ
суукка тардыллыбыта. 1622 сыллаахха кини түрмэдэ олорбута,
ол эрээри түөрт сыл буолан баран, бэйэтин көрдөһүүтүнэн Тобольскайга сыылка а ыытыллыбыта, онтон сэттэ сыл буолан
баран, этэрээти баһылаан "хайалар ар астарын нө үө" ыраах
дойдуларга — Чуона, Бүлүү уонна Өлүөнэ өрүстэргэ барбыта.
Сыылка историятын чинчийбит Ф.Г.Сафронов этэринэн, XVII
үйэ э а ардас Дьокуускай уеһыгар 340-тан тахса киһи көскө
ыытыллыбыта. Олор истэригэр та ара үөрэ ин атыннык ылынааччылар бааллара. Кинилэртэн сорохторун буор түрмэ э хандалылаан уонна сыаптаан тутарга ыйаллара, сорохтору тутунан
дьарыктаналларын бэйэлэригэр быһаартаран "олохсута" ыыталлара. Кинилэр кэтэбилгэ сылдьаллара, олорор сирдэриттэн бараллара кө үллэммэтэ.
Россия шведтэри уонна поляктары кытта сэриилэһиитэ
сыылка а эмиэ "матырыйаалы" биэрэрэ. Билиэ э түбэспиттэр үгүстүк "государство сулууспатыгар" ы ырыллаллара уонна Саха сиригэр ыытыллаллара, онно үгэс курдук сулууспалыыр дьон тиийбэттэрэ. Сафронов көрдөрөрүнэн, 1640—1653 сылларга Дьокуускайга государь сулууспатыгар 111 сыылынай эбиллибитэ, сүнньүнэн, поляктар уонна литовецтар этилэрэ.
XVII үйэ иккис а аарыттан Саха сирэ тангнаран биэриигэ
буруйдаммыт ордук дьоһуннаах дьон уонна үрдүк сололоохтор,
дыбарыас иһинээ и иирсээннэр кыттыылаахтарын көскө ыытар

сирдэринэн буолар (Казарян П.Л. Саха сирэ 1826—1917 сс. Россия
политическай сыылкатын систематыгар. — Дъокуускай, 1998.).

1661 сылтан 1668 сылга диэри Дьокуускайга та наран биэриигэ
буруйданан ха ас кытыллаа ы Украина гетманын уолаттара Василий уонна Илья Выговскайдар олоро сылдьыбыттара. 1672
сыллаахха Ха ас кытыллаа ы Украина атамана гетман Многогрешнай тутуллубута, ол туһунан үөһэ ахтан турабын. Дума кинини өлөрөргө уурбутун сол күн, 1672 сыл ыам ыйын 28 күнүгэр,
ыраахтаа ы бэйэтин ыйаа ынан буруйун уларыппыта: гетманы
уонна дьиэ кэргэнин ыраах Сибиир куораттарыгар саастарын
тухары олороллоругар утаарарга сорудахтаммыта. Та нарыах206
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сыт гетман дьиэ кэргэнэ Тобольскайга уонна Иркутскайга тохтоон, Саха сиригэр диэри өр айаннаабыта. Саха сиригэр кинини, бада а, бастакы утаа осторуокка харабыллаан туппуттар,
онтон кэлин хас да сыл кө үллүк олорбут, оттон 1689 сыллаахха гетман Забайкалье а, Селенга осторуогар, олорбута чахчы
биллэр, онно олохтоох гарнизоны салайан буряттар китаецтары кытта кэпсэтиигэ баран иһэр Головин посольствотыгар саба
түһүүлэрин тохтоппут. Демьян Игнатовиһы бэйэтин онно бааһырдыбыттар, оттон кини уола өлбүт. Сорох даннайдарынан
гетман XVIII үйэ са аланыытыгар улаханнык сааһыран Селенга осторуогар өлбүт.
Петр I уонна императрица Екатерина I өлбүттэрин кэннэ,
биллэрин курдук, дыбарыас иһинээ и өрө туруулар уонна иирсээннэр кэмнэрэ кэлэр. Үрдүк сололоох Меншиков кинээс кыыһын Петр I сиэнигэр (буруйданан өлөрүллүбүт Алексей Петрович уолугар) кэргэн биэрэргэ уонна кинини бүрүстүөлгэ таһаарарга олус кыһаллыбыта, онон Петр I кыргыттарын Елизавета
уонна Анна бырааптарын сүтэрэ сатаабыта. Ону биллиилээх
үрдүк сололоохтор граф Девиер уонна Сенат обер-прокурора
Скорняков-Писарев мэһэйдэспиттэрэ. Ол да буоллар Меншиков өлөөрү еытар императрицаны тылыгар киллэрбитэ, онон
биирдэрэ үрдүк сололоохтору буруйдуур ыйаахха илии баттаабыта. Кинилэртэн иккиэннэриттэн чыыннарын, бас билэр дэриэбинэлэрин былдьыырга, кымньыынан таһыйарга уонна Сибииргэ утаарарга дьаһайбыттара. Кинилэр Саха сиригэр көскө
ыытыллыбыттара, элбэх эрэйи-муну көрсөннөр, 1742 сыллаахха
эрэ, Петр I кыыһын Елизавета Петровна бүрүстүөлгэ тахсыбытын кэннэ, кини дьаһалынан Москва а төннүбүттэрэ.
Ол эрээри XVIII үйэ э Саха сирэ сүнньүнэн сыылынайдартан
"сынньанар". Ити кэм э сыылынайдары үксүлэрин хаатырга
рудниктарыгар, собуоттарыгар ыыталыыллара, кинилэри Барабинскай истиэпкэ, Байкал кэтэ инээ и уонна Ангара устун сирдэргэ олохсуталлара. Ол да буоллар Саха сиригэр эмиэ итинник
хаһаайыстыбаннай соруктарга анаан а ыйах бөлөхтөрү ыыталыыллара. Ол курдук Екатерина II балтараа тыһыынча биэрэстэ кэри э усталаах Дьокуускай — Охотскай почта суолун сирдэригэр дьону олохсутарга дьаһайбыта. Почта тохтобулларын 20—
25 биэрэстэ буола-буола биэс уоннуу ыаллаах о орон олохтуурга барылламмыта. Онно, уопсайынан ыллахха, 300-тэн итэ эһэ
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суох сыылынай наада буолара. 1779 сыллаахха тракта а 151 эр
киһи 74 дьахтар, 81 о§о олороро бэлиэтэммитэ (Ядринцев Н.М.
Сибиир колония быһыытынан. — СПб., 1882).

Өлүөнэ кыраайа өссө XVII—ХУШ үйэлэртэн ыла көскө ыытарга
"аналлаах ыраах сиринэн" биллэр буоллар уонна элбэх эрэйдээх-му наах дьон олоро сырыттар, ол да буоллар правительство буруйдуур политикатын систематыгар политическай сыылка
1826 сыллаахтан, декабристары сууттааһын кэнниттэн эрэ, аа ыллар буолбута. Ар аа ы демократиялар идеяларын и эриммит
либераллар ити албан ааттаах дьонноро Россия обществотын
общественнай өйүгэр-санаатыгар сү кэн сабыдыалы о орбуттара, Россия а босхолонуулаах хамсааһын үйэтин арыйбыттара. Кинилэр иэдээннээх дьыл аларыттан биир эрэ түгэшгэ —
Саха сирин сыылкатыгар сылдьыыларыгар тохтуом.
Саха сиригэр көскө декабристар А.А.Бестужев-Марлинскай,
М.И.Муравьев-Апостол, НА.Чижов, А.Н.Андреев, З.Г.Чернышев, Н.С.Бобрищев-Пушкин, А.В.Ведяпин, Н.Ф.Заикин,
С.Г.Краснокутскай, МА.Назимов, П.Ф.Дунцов — Выгодскай
сылдьыбыттара. Декабристар олохтоох нэһилиэнньэ э сү кэн
сабыдыаллаахтара диэн сорох чинчийээччилэр бигэргэтиилэригэр саарбахтаан сыһыаннаһыахха сөп. Үрдүк үөрэхтээх, киэ
билиилээх дьон төрүт олохтоох дьону кытта туохха уопсай тылы
булан кэпсэтиэхтэрин киһи өйө хоппот. Источниктартан да
көстөрүнэн, декабристар "саха обществотын" кытта бодоруһуохтаа ар ордук бэйэлэрин билиилэрин кэ этиинэн дьарыктаммыттара. Ол да буоллар декабристар сахалар ортолоругар олорууларын чахчыта уонна кинилэр билбэт дьоннорун эйгэтигэр
көннөрү киһилии интэриэстэрэ суола-ииһэ суох хаалбата а чахчы. Онуоха эбии декабристар саха фольклорун чахчы интэриэһиргээбиттэр, бэйэлэрин литературнай айымньыларыгар туһаммыттар. Бестужев билинэринэн, "Саатыыр" баллада ис хоһооно саха остуоруйатыттан ылыллыбыт. Чижов "Нуучча" диэн
хоһоонун саха о онньорун тылыттан суруйбут, оттон сахалыы
биир үһүйээн кэпсээн кини "Салгын куттаах кыыс" диэн поэматыгар төрүөт буолбут.
Декабристар сүрүн дьарыктарынан кинигэ аа ыыта, литературнай үлэ, омук тылын үөрэтии буолара. Ол Бестужев аймахтарын уонна до отторун кытта суруйсуутуттан үчүгэйдик көстөр:
кини сүрүн көрдөһүүтэ кинигэ, сурунаал, хаһыат ыыталлары208
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гар сыһыаннаа а. Дьокуускайга кэлбитин кэннэ ый а ара буолаат, кини ийэтиттэн немецтии, французтуу уонна итальянскайдыы тылдьыттары, Шиллер, Мицкевич, Гете айымньыларын, ону тэ э агрономия а кинигэлэри ыытарыгар көрдөһөр.
Чита остуруогар хаатырга үлэтигэр сылдьан баран, Дьокуускайга Чернышев балачча обургу библиотекалаах кэлэр. До отторо
мунура суох үөрэллэр. Кинилэр икки тус-туһунан бала аннаах
киэ дьиэни наймылаһаллар, хаһаайыстыбаларын холбоон олороллор. Дьаарбайыы уонна кэпсэтии таһынан, сүрүн дьарыктарынан аа ыы буолар. Онно кинилэр уус-уран уонна философскай кинигэлэринэн му урдамматтар. Холбоһуктаах библиотекаларыгар а ыйа а суох научнай, ол иһигэр медицинскэй кинигэлэр бааллара. (Таарыччы бэлиэтээтэххэ, медицинскэй билиилэрэ олус көмөлөһөрө: биирдэ 1828 сыллаахха Дьокуускайга
титириир ыарыы өрө турбут, Бестужевка олорор уолчаан эмиэ
ыалдьыбыт. Ону кини эмтээн үтүөрдүбүт). Бестужевтаах Чернышев холбоһуктаах библиотекалара 300-чэ туомнаах буолуо
диэн чинчийээччилэр саба алыыллар. Кинилэр барбыттарын
кэнниттэн (Чернышевы бэйэтин көрдөһүүтүнэн 1829 сыллаахха
көннөрү саллаат чыыннаан хайа олохтоохторун кытта сэриигэ
ыыталлар, Бестужев сыл а ара буолан баран, до орун кэнниттэн туроктара кытта сэриигэ барар) библиотекаларын соро о
Петербурга ыытыллыбыта, сор отун Бестужев бэйэтин кытта
илдьэ барбыта, оттон ханнык эрэ кинигэлэрэ Дьокуускайга хааланнар, дьо о тар аабыт буолуохтаахтар.
Муравьев-Апостол туһунан кини Бүлүүгэ олохтоох дьону
аа арга үөрэппитэ, чуолаан икки уолчааны (бука, нууччалары
буодуо) сурукка үөрэппитэ, кинилэри учебниктарынан уонна
кинигэнэн хааччыйбыта биллэр. Чижов уонна Андреев сыылка а Өлүөхүмэ куоратыгар олорбуттар; кинилэр бука дьо о
сыһыаннарынан боростуой эбиттэрэ буолуо, онон олохтоох нэһилиэнньэттэн бэйэлэрин тула дьону түмэннэр, аа арга үөрэппиттэр. Клнилэр ыкса хамдаанньаларыгар олохтоох ыспыраанньык, луохтуур, хас да атыыһыт түмсүбүттэр. Атыыһыттартан
биирдэстэрэ аа арга олус умсугуйан, ый аайы тахсар "Москва
телеграба" сурунаалы, Петербуртан уонна Иркутскайтан кинигэлэри сурутан ылар буолбут.
Онон, декабристар саха нэһилиэнньэтигэр сабыдыалларын
а ардастыы арбыы эрэ турдахпытына, баар чахчыны токурутан
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көрдөрүү буолуох этэ. Нэһилиэнньэ бүттүүнэ үөрэ э суо а басты идеялар өтөн киириилэригэр кыайан туораммат харгыс буолара (бэл 70 сыл ааспытын кэннэ, 1897 сыллаахха, сахалар ортолоругар үөрэхтээх ахсаана баара эрэ 0,67 бырыһыаны ылара).
Киин Россия да киэ маассаларыгар ити идеялар туох да сабыдыаллара суо а — дьон туһунан оло унан олороллоро, кинилэр
сыаннастара туһунан этэ. Ол эрээри са алыы өй-санаа бэл кыратык да са ыллыыта билии кыымын күөттүүр дьо урдаах. Биһиги бүгүн Саха сиригэр ол кыым а еахтарбыт чопчу дьону
ааттыыр кыа а да суох буолларбыт, ол эрээри Өлүөнэ кыраайыгар декабристар а ардас олоро сылдьыбыт чахчылара уонунансүүрбэнэн да буоллар, биһиги биир дойдулаахтарбыт тулалыыр
аан дойдуларын арыычча са алыы көрөллөрүгэр көмөлөспүтэ
буолуо диэн эрэллээхтик этэр кыахтаахпыт. Ол да кырата суох.
Тулалыыр ыас хара а а кыым киһи ата ын тумсун да сырдатар
кыа а суох буоллар, ол да буоллар бол омтону тардар.
Итиниэхэ холооно суох улахан сырдатар оруолу элбэх ахсааннаах поляк политическай сыылынайдара оонньообуттара.
Саха сирин нэһилиэнньэтин оло ун хайа да общественнай, культурнай, хаһаайыстыбаннай эйгэтин ылан көрөр буоллахпытына, көскө кэлбит поляк бастаанньаһыттарын туохха барытыгар
биллэр, ону ааһан үксүгэр уһулуччу сабыдыалларын бэлиэтии
көрөбүт. Ол туһунан кэпсиэм иннинэ бастаан поляк бастаанньаһыттарын төрүттэрин билиһиннэриим.
Полыиа бастаанньаһыттарын Россия правительствотын кытта охсуһууларын биир хомолтолоох түмүгүнэн кинилэри ыраах
сирдэргэ көскө утаарыы буолбута. Кинилэр Саха сиригэр холбоон үйэ а аарыттан ордук буолбуттара. Чинчийээччи С.В.Максимов 1871 сыллаахха тахсыбыт уонна Александр II са анаады
сыылка а анаммыт кинигэтигэр суруйбута: "1863 сыл сааһыттан ыла поляк сыылынайдарын бастакы элбэх бөлөхтөрө Сибииргэ утаарылланнар, Тобольскайга кэлэттээн барбыттара. Ити
кэмтэн ыла 1866 сыл ахсынньы 20 күнүгэр диэри Сибииргэ,
еыылынайдары батыһан ба а өттүлэринэн кэлбит ойохторун
уонна о олорун аахтахха, барыта 18623 киһи кэлбитэ". Ф.Г.Сафронов көрдөрөрүиэн, ити сыллар усталарыгар барыта Тобольскайы нө үөлээн 31826 сыылынай ааспыт. П.Л.Казарян 1863 сылтан 1870 сылга диэри Саха сиригэр 236 поляк көскө кэлбит диэн
аа ар. Кини көскө кэлбит поляктары үс бөлөххө араарыахха сөп
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диир: олус кутталлаахтар, кинилэри киин Россияттан төһө кыалларынан ыраах сиргэ ыыта сатыыллара; уруккута хаатырга а
сылдьыбыттары Саха сиригэр көскө ыыталлара; армияттан күрээбиттэри. Онон Саха сирэ сыьшка систематыгар ордук ыарахан
уонна иккистээн буруйу о орбуттары ыстарааптыыр оройуон

курдук аа ыллара. (Ядринцев Н.М. Сибиир холуоннъа быһыыты-

нан. — СПб., 1882.) Поляк биир бастаанньаһытын Карл Калиновскай дьыл атын туһунан автор бу курдук сэһэргиир. 1863
сыллаа ы бастаанньа а кыттыбытын иһин кини 1864 сыллаахха
8 сыл хаатырга үлэтигэр уураахтаммыт. Хаатыргатын болдь о
кө үрээбитин кэннэ Иркутскай губерния Верхоленскай уокуругар а алыллыбыт, онтон 1891 сыллаахха күрээбит. Кинини 40на кымньыынан таһыйарга буруйдаабыттар уонна үс сылга болдьоон хаатырга а ыыппыттар. Хаатыргатын болдь о бүппүтүн
эрэ кэннэ, 1894 сыллаахха, кинини Саха сиригэр олохсута утаарбыттар.
Билигин поляк уһулуччулаах сыылынайдарыттан сорохторугар тохтуом. Кинилэртэн үгүстэрэ олоххо тулуурдаахтара, киһи
тулуйбат да усулуобуйатыгар тыыннаах ордоллоро, бэйэлэрин
көрдөрөллөрө.
Юзеф Ольшевскай — Европатаа ы "норуоттар саастара" сабыытыйалар суос-со отох кыттыылаа а, Венгрия революциятын кыттыылаа а, Саха сиригэр сыылка а олорбут политическай эмигрант. Нуучча саллааттарыгар туһуламмыт прокламациялары илдьэ сылдьан Гамбурга тутуллубут, ону Пруссия былаастара нууччаларга биэрбиттэр. Россия ис дьыалаларга министрэ
Ольшевскай олорор сиринэн Саха сирин быһаарбыт, онно кини
1857 сыллаахха саас кэлбит. Манна кини са аны айыынан дьарыктанан барбыт, бука дьоһуннаахтык уонна ситиһиилээхтик
буолуо, кини паарынан барар сыар атын бырайыагын Илин
Сибиир генерал-губернатора Н.Н.Муравьев — Амурскай интэриэһиргээбит. Ольшевскайы Иркутскайга ы ыран ылбыттар,
онно киниэхэ анаан сыһыарыллыбыт инженери кытта бииргэ
бырайыактарын салгыы үлэлээбиттэр. Иркутскайга алта сыл
олорбут, ол кэнииттэн Дьокуускайга иккистээн ыыппыттар, ол
бука сыылынайдарга хабыр сыһыанынан биллибит са а губернатор М.С.Корсаков сабыдыалынан буолуохтаах. Ольшевскай
дьыл атыгар 1863—1864 сыллардаа ы Польша событиелара оруолу оонньообуттара биллэн турар. Былаастар бука "бөкчөгөрү иинэ
и*
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эрэ" көннөрүө дии санаабыт буолуохтаахтар, онон урукку сыылынай полякка сыһыаннарын тыйыһырдыбыт буолуохтаахтар.
Канцелярияда бэлиэтииллэринэн Ольшевскай кыыһырымтарй
буолбут, "Дьокуускай олохтоохторугар атын политическай буруйдаахтары утары сэрэ эдийиини уонна уорбалааһыны күеттүүр
дьо урдаах" диэбиттэр. "Куһа ан майгытын" иһин Ольшевскайы
Бүлүү уокуругар полиция көрүүтүгэр сыылкалыыллар, онно
кини биэс сьш олорор. 1871 сыллаахха эрэ кинини дойдутугар
төннөрүгэр кө үллүүллэр.
Вацлав Леопольдович Серошевскай аатын истибэтэх саханы
көрсөр күчүмэ эй буолуо. Кини уһун оло ун устатыгар (1858
сыллаахха, атын даннайынан 1859 биитэр 1860 сыллаахха
төрөөбүт, 1945 сыллаахха өлбүт) төһөлөөх үгүс событиелары
көрсүбүтэй, дьыл ата кинини араас сирдэргэ тиэрдитэлээбитэ,
араастаан кубул атырбыта, ону барытын кини хавдах тулуйбутун өйдүүргэ кытаанах. Серошевскай а ата — сири бас билээччи, 1863—1864 сыллардаа ы бастаанньа кэнниттэн Польшаттан
күрэнэр. Имение төннүбэттии сүтэр, уол тыйыс олоххо суоссо ото ун туран хаалар. Мастарыскыайга слесарынан үлэлээн
көрөр, революционнай куруһуоктарга кыттыыны ылар, тутуллар, 1880 сыллаахха Саха сиригэр баар буолар. Бэйэтин кэпсээннэриттэн уонна сэһэннэриттэн сылыктаатахха, унуо унан үрдүгэ
суох, ол да буоллар бө ө-тава доруобуйалаах эбит. Икки сыл
буолан баран, Серошевскай уонна атын сыылынайдар бөлөхтөрө
баарыстаах о очонон Дьааны өрүс устун Муустаах акыйаа а
күрүүр, уопсайынан ыллахха, солуута суох сорунууну овгорбуттара. Күрүөйэхтэр акыйааны туораан, Америка а тиийэр санаалаахтара. Эккирэтээччилэр кинилэри биэрэк чугаһынаа ы арыыга тиэрдэн сиппиттэрэ — о очолорун муус кыһарыйан кытылга таһаарбыта. Онон тыыннаах ордубуттара. Серошевскайы,
күрээһини тэрийээччи быһыытынан, Халыма сирин бүтэ и сэлиэнньэтигэр утаарбыттара, онтон айан суола уонна өрүс сүүһүнэн биэрэстэлээх сиргэ баара.
Эдэр киһи Саха сиригэр кэллэдин бастакы күнүттэи саха
тылын үөрэтэн барбыта, эдэр үчүгэйкээн саха кыыһын Аннаны
кэргэн ылбыта, уһанар дьиэ уонна слесарнай мастарыскыай туттубута (слесарнай уопута туһалаабыта), сакаастары толорон, онон
айах ииттэн олорбута. Ону сэргэ кини сахалартан кинилэр үгэстэрин, итэ эллэрин, үһүйээннэрин туһунан сэргээн ыйытала212
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һара, барытын суруйан иһэрэ. Сыылка а 12 сыл олорон баран,
1892 сыллаахха, Иркутскайга барбыта, онтон 1896 сыллаахха дойдутугар төннөрүгэр кө үллээбиттэрэ. 1892 сыллаахха диэри Серошевскай литературнай үлэнэн дьарыктаммыта уонна моднай
суруйааччынан буолбута. Россия а киэ аа ааччы Саха сирин
туһунан Серошевскай көмөтүнэн билсибитэ. Уол амдьы,
өрөлөһөр майгыта кинини арыычча иккистээн эккирэтиһиигэ
түбэһиннэрэ сыспыта. Ону П.П.Семенов — Тян-Шанскай быыһаабыта. Кини жандармерия хара ыттан куоттаран, Географическай общество экспедициятыгар киллэрэн Монголия а, Корея а, Япония а уонна Китайга барарыгар эппитэ. Онтон эргиллэн кэлбитин кэннэ кинини социалистическай уонна революционнай идеялары тар атарын иһин хас эмэ төгүллээн эмиэ
туталлар, онон дьыл атын салгыы сээбэ нэппэт туһуттан кини
кыраныысса таһыгар барар, онно биллиилээх "Польша начаалынньыгын" Юзеф Пилсудскайы кытта чугасаһар. Таарыччы
бэлиэтээтэххэ, кэли и поляк сыылынайдара (XIX үйэ бүтүүтэ
— XX үйэ са аланыыта), чинчийээччилэр бэлиэтииллэринэн,
нуучча сыылынайдарыгар сэрэхтээхтик сыһыаннаһаллара, ол
Польша Социалистическай Партиятын уонна Социал-демократиятын лидерин Пилсудскай идеологиятыттан тыыннанан тахсара, кини нуучча а сыһыаннаахха барытыгар өстөөхтүү сыһыаны
актыыбынайдык иитэрэ. Советскай правительство 1918 сыллаахха Польшаны тү эттии туһунан ыраахтаа ы правительствотын дуогабарын көтүрбүтүн үрдүнэн, 1920 сыллаахха Полыиа
Россияны кытта сэриигэ киирбитэ. Ол түмүгэр Украина уонна
Белоруссия сирдэрин сор олорун Польша былдьаабыта, оттон
1926 сыллаахха Пилсудскай "санационнай режим" диэн ааттаа ы
олохтообута.
Серошевскай Пилсудскай көрүүлэрин кытта сөп түбэсиһэрэ
көстөн турар, то о диэтэххэ кини Саха сиринээ и сыылкатын
кэнниттэн үлэтэ-хамнаһа тойонун дьайыыларын кытта көннөрү
утарсыбатын ааһан, биир сүрү э сылдьар. Бастакы аан дойду
сэриитин кэмигэр киии Россияны утары сэриилэһэр польскай
легионнар биригээдэлэрин вахмистрын быһыытынан Пилсудскайы кытта сэргэстэһэ сылдьар, Онтон Варшава а немецтэр
түрмэлэригэр олорор, Бириэмэннэй правительство састаабыгар
министр дуоһунаһын ылар, оттон 1933 сылтан — Полыла литературатью академиятын президенэ. Кырдьа ас о онньор буо213
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лан олорон Германия оккупациятын тулуйар, Полыда босхоломмутун кэнниттэн тута, 1945 сыллаахха муус устарга, өлөр.
Кини сүрүн үлэтэ "Сахалар. Этнографическай чинчийии уопута" күн бүгү э диэри дьоһуннаа ынан уонна энциклопедичноһынан сөхтөрөр. Кинигэ 15 главалаах, олорго хомо ой тылынан сахалар үөскээбит төрүттэрин историятын, кинилэр Өлүөнэ
сиригэр тар аан олорууларын, норуот эт-хаан өттүнэн уратьшарын, олохторун экономическай төрүтүн, астарын, та астарын,
тутууларын, дьарыктарын уонна искусстволарын, баайдарын
тү эттиилэрин көрү үн, а а ууһун тутулун, дьиэ кэргэн, о о,
эр-ойох буолуу уонна таптал, тылынан айымньы, итэ эл тустарынан кэпсэнэр. Саха общественнай уонна тус оло ун биир да
бэлиэ өттүн автор бол омтотун таһыгар хаалларбат курдук, барыта кини кыра ы хара ар түбэһэн үөрэтиллэр. Саха норуотун
интэриэһиргиир ким барыта В.Л.Серошевскай "Сахаларын" туһанарга күһэллэр — ити үлэ ахсаабат сыаннаһа онуоха. Ону
ааһан саха бэйэтэ эмиэ норуотун туһунан үксү билиэн ба арар
буолла ына, ити кинигэни аахпакка буолар туһа суох. Поляк
хахсаат киһитин сыылка а олоруутун көһүтүллүбүтэх, ол эрээри наһаа" үт^үё^рүттээх түмүгэ итиниэхэ курдук.
Советскай энциклопедическай тылдьыкка (1990) Пекарскай
Эдуард Карлович туһунан бу курдук этиллэр: "Советскай тыл
үөрэхтээ э, этнограф, фольклорист, ССРС НА бочуоттаах чилиэнэ (1931 с ) . Саха тылын дьоһуннаах тылдьытын о орбута;
сахалар уонна эбэшшлэр этнографияларыгар үлэлэрдээх". Ол
да буоллар "советскай тыл үөрэхтээ э" буолуор диэри Пекарскай уһун уонна чэпчэкитэ суох оло у ааспыта. Ол туһунан 1927
сыллаахха ССРС НА Президиумун мунньа ар кини оччотооду
президенэ А.П.Карпинскай эппитэ: "Эн наука уонна үөрэ ирии
кэлэр көлүөнэлэригэр бэйэтин дьыалатыгар өрө күүрүүлээхтик
бэриммит биирдиилээн үлэһит бэл саамай табыгаһа суох усулуобуйа а хайдахтаах түмүктэри ситиһэр кыахтаадын көрдөрдүнг.
Эн баар буолашгын саха норуота ордук элбэх ахсааннаах уонна
культурнай норуоттарга суох тылдьыты ылла. Специалистар этэллэринэн, Пекарскай тылдьыта биһиги Академиябыт атын айымньыларын кытта сэргэстэһз турар миэстэни ыларыгар достуойунай." Мин саныахпар, Пекарскай өссө ордук күүрээннээх сыанабылы ылар кыахтаах: Саха сиригэр сыылкава олорбут 25 сылын барытын кини, тус бэйэтин билиниитинэн, "муора курдук
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бастар бараммат" саха тылын үөрэтиигэ анаабыта эбээт. Тылдьыт
13 таһаарыылаах. Бастакыта 1899 сыллаахха тахсыбыта, кэнникитэ — 1930 сыллаахха. Онно 38 тыһыынча (!) ахсааннаах са аланар тыллаах. Аны са аланар тылларга грамматическай ырытыылар о оһуллаллар, кинилэр үөскээбит төрүттэрэ ыйыллаллар, са а ханнык чааһыгар киирэллэрэ быһаарыллар. Тьшдьыкка
биһиги дэ э туттуллар тыллары, боростуой кэпсэтии тылларын, архаизмнары, диалектары, үгэс буолбут уларыйбат тыллар
дьүөрэлэһиилэригэр эрэ көстөр тыллары булуохпугун сөп. (тэ нээн көрөргө холобур: нууччалыы уларыйбат тыллар дьүөрэлэһиилэрэ "он весь день баклуши бил" диэн өйдөбүл "кини тугу
да гыммат, бириэмэни көрүнньүк атаарар" диэн ис хоһоонноох,
онуоха "баклуши" диэн тугун а ыйахтар билэллэрэ буолуо. Ону
билэр туһуттан Даль тылдьытын туһааннаах страницатын арыйа ын: баклуши — та ас өрөр массыынаны о орорго наадалаах
хаты мас чараас лэкээтэ. Ити кэнниттэн этии ис хоһооно ордук өйдөнүмтүө буолар: туһалаах буолан баран, олус чэпчэки
үлэнэн дьарыктаммыт киһи).
Пекарскай тылдьытын тюркологтар биир киһи курдук
"сү кэннээхэй тутуу", "сө үмэр өйдөбүнньүк", "саха норуотун
оло ун уонна культуратын энциклопедиятын" курдук сыаналыыллар. Кэнники сыанабыл онуоха эбии тылдьыкка сиһилиилээн көрдөрөр матырыйаал ураты киэ ник бэриллибититтэн
сибээстээх — сахалар хаһаайыстыбаннай, духовнай уонна культурнай олохторун туһунан сведениелэр. Таарыччы а ыннахха,
кэли и, 13-үс, таһаарыыта бэчээттэммитэ 15 сыл ааспытын
кэнниттэн тылдьыт (алта таһаарыынан) тылбаастанан Турция а
бэчээттэммитэ.
Биллэн турар, Пекарскай ити буула а үлэтигэр, бастатан туран, кини коллегалара — сыылынайдар көмөлөспүттэрэ: "Саха
тылын грамматикатын" автора С.В.Ястремскай, НА.Виташевскай, этнограф В.М.Ионов, М.Н.Андросова — Ионова. Бастакы
лингвист саха С.А.Новгородов тылдьыт үс таһаарыытыгар киирбит тылдьыт сорох ыстатыйаларын бүтэһиктээх редакциятыгар
кыттыыны ылбыта. Ол эрээри ити көмөнү уус тутан таһаарбыт
дьиэтин илбийэн хомуйууга тэ ниэххэ сөп. Уус — революционнай ис хоһоонноох кинигэлэри тар аппытын уонна государственнай уонна обществениай бэрээдэги самиарарга соругу туруорунар партия а турарын иһин 1881 сыллаахха уокурук ба215
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йыаннай суутунан рудниктарга 15 сылга хаатырга үлэтигэр бириигэбэрдэммит Эдуард Карлович Пекарскай этэ. Кэлин ити
бириигэбэри Москва генерал-губернатора "буруйданааччы чэпчэки санаатын, ыарыһах туруктаадын уонна эдэрин учуоттаан"
чэпчэппитэ. Пекарскай Нерчинскэй рудника түбэспэтэ э, саха
норуотун дьолугар Оло хо дойдутугар кэлбитэ. Баара эрэ а ыйах сыллаа ыга диэри сурута-бичигэ суох олорбут саха норуота
киниттэн му ура биллибэт сыаналаах бэлэ и туппута.
Өйдөтөбүн, саха тьшын бастакы грамматиката Петербурга 1851
сыллаахха тахсыбыта, автора О.Н.Бетлингк. Иккис грамматиканы үйэ а арын кэриэтэ буолан баран, поляк политическай сыылынайа С.В.Ястремскай о орбута. Кини тус бэйэтинэн о ор-*
бут түмүгүнэн, Бетлины "Саха грамматиката" суох "бу үлэ кыаллан тахсыа суох этэ". Ястремскай үлэтигэр бүтүн главалары дьиинэн немецтии таһаарыыттан тылбаастаан киллэртээбит. Ол
эрээри саха тылын үөрэтиигэ поляк киһитэ киллэрбит кьшаатын бары авторитеттар билинэллэр. Бетлины ылар буоллахха,
кини кыа а хааччахтаах этэ: кини саха тылын билбэтэ, кини
му ура суох сыаналаах да буоллар, саха тылын билэр со отох
киһи көмөтүнэн туһаммыта, биллэн турар, ситэтэ суо а, ол киһитэ Уваровскай, кини туһунан урут кэпсээн турабын. Ястремскай саха тылын билэрэ, үөрэхтээх сахалар дэлэй көмөлөрүгэр
тирэ ирэн бэйэтэ хомуйбут киэ матырыйаалын туһаммыта,
академик о орбут бары сүрүн түмүктэрин, балаһыаныьаларын
уонна чахчьшарын бигэргэппитэ. Манна саха иккис грамматикатын авторын лингвистическэй чинчийиилэригэр орооһор
түгэн суох, ол специалистар аналлара, арай биири эрэ бэлиэтиэм этэ: чуолаан кини үлэтэ оскуолаларга саха тылын учууталларыгар остуолларыгар уура сылдьар пособиелара буолла. Кини
"Грамматикатын" саха гражданскай суругун-бичигин төрүттээбит С.А.Новгородов үрдүктүк сыаналаабыта, Ястремскайы бэйэтин учууталынан аа ара. Ону таһынан сыылынай поляк саха
народнай айымньыларыи көрү нэрин тылбааһын бэлэмнээбитэ, олоро советскай кэм э хайыы-үйэ туһунан туомунан тахсы-

быттара. (ССРСНА Саха АССР-тын үөрэтиигэ Комиссиятын үлэ-

лэрэ). Саха лингвиһэ Г.У.Эршс Ястремскай "Көрү иэрин" "саха
фольклорун нууччалыы тылынан дьоһуннаах таһаарыыиан" ааттаабыта.
Өлүөнэ кыраайын үөрэтиигэ поляктар сыьшынайдарын оруол216
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ларын ырытан бүтэриибитигэр, поляктар олохтоох нэһилиэнньэни сайдыы ситиһиилэрин кытта билиһиннэриигэ көннөрү
олоххо-дьаһахха, хаһаайыстыба а сыһыаннаах элбэх үтүөнү
о орбуттарын бэлиэтиир эмиэ наадалаах. Сыылынайдар кэмчи
харчынан пособиенан туһаналлара, ол иһин, биһиги билигин
этэрбитинэн, эбии үп өлөрөргө күһэллэллэрэ. Поляк социалдемократа Бронислав Веселовскай, холобура, Верхоянскайга кирпииччэ үктүүр артыалы тэрийбитэ, "нуучча" оһо ун туталлара.
Кинилэртэн үгүстэрэ уус, токарь, бортунуой, тутааччы, килиэп
астааччы, типография үлэһиттэрэ буолуталаабыттара. Оччотоо у
кэм э Саха сиригэр ити "экзотическай" идэлэри, сыылынайдартан көрөн үөрэнэн, сахалар эмиэ баһылаан барбыттара. Поляктар ортолоругар быраастар, учууталлар эмиэ бааллара. Сыылынайдары кытта бодоруһан, олох күннээди түбүгэр булкуһан
сахалар, ордук ыччаттар, европейскай сабыдыалы ылыммат буолуохтарын сатаммата, итиэннэ ол сабыдыал үксүгэр өй-санаа
өттүнэн эмиэ үтүө өрүттээх буолара.
Саха сиригэр сир үлэтэ тар аныытыгар аналлаах ааспыт глава а Войнаровскай аата ахтыллыбыта. Кини бэйэтэ билинэринэн, полярнай эргимтэ таһыгар сир үлэтин олохтооһун дьыалатыгар "маньяк" этэ. Ити киһи туһунан балачча сиһилии кэпсиэхпитин наада. П.И.Войнаровскай — "норуокка сылдьыы"
диэн аатынан биллибит народническай хамсааһын кэрдиис кэмин биир биллэр киһитэ. "193-тэр процесстарыгар" кини биир
сүрүн буруйданааччы быһыытынан ааспыта, 10 сылга хаатырга
үлэтигэр уонна малга-салга бары бырааба быһыллан бириигэбэрдэммитэ. Хаатыргаттан 1883 сыллаахха тахсыбыта, ол кэнниттэн Саха уобалаһыгар Верхоянскайга утаарьшлыбыта. Саха
сириттэн 14 сьш буолан баран барбыта. Ити сыллар тухары Порфирий Иванович тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктаммыта, манна
олорор нууччалары, сахалары, сымнатан эттэххэ, сөхтөрөрө.
О уруот аһын үүннэриинэн дьарыктаныы кө үлээччитинэн
аа ыллара. Отчуоттан көстөрүнэн, 1837 сыллаахха Верхоянскайга
хайыы-үйэ сэттэ ыалга о уруот баара. Оттон 70-с сылларга уокурук ыспыраанньыга манна моркуоп, редиискэ, редька, эриэппэ, хаппыыста (50 буут), хортуоппуй (36 буут) ылылынна диэн
иһитиннэрбитэ. Ити 14 еыл устатыгар барытыгар бэйэтин үлэтинэн уонна Сибиир хаһыаттарыгар аата-ахса суох бэчээттэниитинэн Войнаровскай ити кэтирээһингнэ сир о оһуута табаа217
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рынай буолар кыа а суо ун, ол эрээри олохтоох нэһилиэнньэ э
сирэй хаһаайыстыбаларыгар улахан көмө буолар кыахтаа ын дакаастаабыта. Бааһынай революцията кыайарыгар саарба а суох
эрэнэр буолан, кини бас билэр сирдээх бааһынайы үрдүктүк
тутара, "сир кининэн тутуллар" диэн аа ара, кини ол итэ элэ
кини быһаччы үлэтигэр көстөрө. Кини тымныы полюһугар "яблонялар сибэккилиэхтэрин" сөп диэн дьулуһуутун сүнньүнэн
дакаастаабыта. Кини сир о оһуутугар уопуттарын начальство,
төһө да быһаччы көмөнү о орботор, кытта интэриэһиргээбитэ.
Кини дьэһимиэн, горох, эбиэс уонна бэл сэлиэһинэй үүнүүлэрин ылары ситиспитэ. Кини кылгас вегетационнай болдьоххо
үүнүүнү биэрэр суортары үүннэрэ сатаабыта. Сыылынай народник тыа-хаһаайыстыбаннай уопуттара кини оччолорго научнай эйгэ сир о оһуутун кыахтара 64-с кэтирээһининэн мунурданар диэн билинэллэрин кэ эппитигэр буолар. Тус бэйэтин
холобурун суолтатын да намтата барымыа ы . Маннык дьоннору киһи сө өр эрэ! Туох барыта кинилэри утарар курдук: былаас да, айыл а да, дьон күлүүтэ-элэгэ да оттон кинилэр этэ э
буолалларын ааһан, өссө аан дойдуну үчүгэй өттүгэр уларытарга
дьулуһаллар. Киһи ордутургуур дьоно. Күүстээх, тулуурдаах дьон.
Ити уһулуччулаах дьонтон өссө биир киһи — Иван Дмитриевич Черскэй, төрдүнэн литовец, 1863 сыллаа ы Полыда бастаанньатын кыттыылаа а. Сибииргэ сыылка а ыытыллыбыт, онно
саллаакка ынырыллыбыт. Сулууспалыы сылдьан геологиянан
уонна зоологиянан дьарыктаммыт. Бол омтону тардан, Географическай общество Сибиирдээ и отдела Иркутскайга ы ыртарбыт, онно бастаан музей консерваторын дуоһунаһыгар үлэлээбит, онтон Байкалтан Уралга диэри Сибиир почтовай трагар ыксалаһа сытар сирдэри геологичеекай чинчийиигэ кыттыбыт, Ол кэнниттэн Петербурга төннөр, онуоха Академия
көрдөһүү о орбута сэрэйиллэр, онно бэлиэтэнэринэн, "Черскэй онтон кэли и оло о бүтүннүүтэ (бастаанньада кыпыбытын кэннинээ и — М.Н.) биһиги харахпыт далыгар ааспыта",
— диэн ыйыллар. Биир тылынан эттэххэ, Академия чинчийээччини "мэктиэлээн" ылбыта. Ити кэм э, 1889 сыллаахха,
Академия а Саха сириттэн икки мамонт өлүгэ көһүннэ диэн
иһитиннэрии тиийбитэ. Онно Э.В.Толль салайааччылаах экспедицияны ыытарга быһаарыллыбыта. Сметатын 30000 солкуобайынан бигэргэппиттэрэ. Ону Толль ыалдьар буолан аккаас218
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таммыта. Атын ба алаахтар көстүбэтэхтэрэ. Черскэй бэйэтин
бырайыагын киллэрбитэ: экспедицияны мамоннар эрэ тустарыттан тэрийимиэххэ, үгүс өрүттээх, уһун болдьохтоох о оруохха. Кини этэринэн, экспедиция соругар метеоролическай кэтзэн
көрүүлэр, барометрическай нивелировка, палеонтолическай, ботаническай уонна зоологическай коллекциялары хомуйуу, Сибиир уонна Америка флоратын уонна фаунатын араастаһыыларын быһаарыы киириэхтээхтэр. Ону сэргэ Халыма нэһилиэнньэтин, оло ун-дьаһа ын, фольклорун, тылын туһунан сведениелэр эмиэ хомуллаллара көрүллэрэ. Экспедиция дьиэ кэргэнтэн турара: түөрт сыллаах айа а Черскэй кэргэнэ, 12 саастаах
уола Александр барсаллара. Миэстэтигэр тиийэн экспедиция а
сирдьит саха уонна казак эбиллиэхтээхтэрэ. Чинчийээччилэргэ
улахан көмөнү "олус толуу көрү нээх хайыы-үйэ саас ортолообут саха" Николай Иосифович Кривошапкин о орбута. Кинини кытта көлөнү буларыгар сөбүлэһии түһэрсиллибитэ. То оостоох түгэнигэр ахтан аһарбыт атыыһытым Кривошапкин Черскэй экспедициятын бэйэтигэр чугастык ылынан, экспедицияттан ылыллар үбү биллэрдик чэпчэппитэ: көлөнү төлөбүрэ суох
биэрбитэ, бэрэмэдэйдэринэн хааччыйбыта, үлэһиттэри биэрбитэ. Ити ө өнү Черскэй 800 солкуобайынан сыаналаабыта, ол
оччотоо у кэм э элбэх үп этэ.
Хомойуох иһин, Черскэй экспедиция бырагыраамматын толорумуна эрэ суолга сылдьан өлбүтэ. Ол эрээри кини булбут
матырыйааллара, С.В.Обручев сыаналааһынынан, хотугулууиливг и Азия туһунан өйдөбүлү төрдүттэн уларыппыта. Кини
Индигирка уонна Халыма сүнньүлэригэр үс геологическай система баарын быһаарбыта, таас чохтоох сирдэри уонна ара алары, хотулуу-ар аа уонна хоту-хотулуу-ар аа хайысхалаах альпийскай субур а хайалар баалларын арыйбыта (кини чиэһигэр Черскэй ар аһа диэн ааттаммыта), уратылаах коллекцияны хомуйбута. Кини хомуйбут маллюскаларын фауната Хотугу Америка
уонна Хотугу Азия кэли и четвертичнэй кэм э сибээстээхтэрин ыйбыта. Үөһээ Халыма а Черскэй промышленник Санников Дьаа ы төрдүн туундаратыгар үчүгэйдик хараллан сыппыт
мамонт өлүгүи булбутун туһунан билбитэ. Кини Санниковка
булумньутун хайдах харайарын туһунан сиһилии инструкцияны о орбута, ол эрээри ити булумньуну чинчийиини Академия
атын экспедиция а сорудахтаабыта. Черскэй экспедициятын ма219
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тырыйааллара сахалар, юкагирдар олохторун-дьаһахтарын, астарын-үөллэрин, хаһаайыстыбаларын, народнай эмтэрин-томторун, итэ эллэрин, духовнай культураларын туһунан кэрэһэлииллэр. Итилэри таһынан кини Дьокуускайы уонна атын нэһилиэнньэлээх сирдэри сиһилии суруйан хаалларбыт. Учуонайдар эрэ буолбакка, хотугу кыраай историятын уонна айыл атын
интэриэһиргээччи ким барыта бүгү ү кү гсэ диэри Саха сирин үөрэтиигэ сү кэн кылааты киллэрбит И.Д.Черскэй дневниктэрин умсугуйан аа аллар.
Өлүөнэ кыраайын, кини норуоттарын, ону тэ э олохтоох нэһилиэнньэ Европа цивилизациятыгар сыстыытын үөрэтиигэ политическай сыылынайдар оруолларын туһунан кэпсиирбитигэр революционнай демократтары уонна народниктары ахтыбакка хаалларарбыт сатаммат. Кинилэр декабристартан уонна
Польша бастаанньаһыттарыттан итэ эһэ суох суолу-ииһи хаалларбыттара. И.А.Худяковтан са алыыбын, кини Петербурга уонна
Москва а революционнай куруһуоктары тэрийээччилэртэн уонна
салайааччылартан биирдэстэрэ. 1866 сыллаахха муус устарга Каракозов Александр II өлөрөргө сорунар; ону силиэстийэлээһин
кэмигэр Худяков хаатыргаттан Чернышевскайы босхолооһун былааныгар сыһыаннаа а арыллар. Ол сыл бала ан ыйыгар Худяков бары быраабыттан быһылларга уонна көскө ыытылларга бириигэбэрдэнэр. Император канцеляриятыттан Илин Сибиир генерал-губернаторыгар сурук барар: "Үрдүк сололоох император
тойон эйиэхэ сорудахтыыр: Худякову Сибиир биир саамай уһук
сиригэр, онтон ханнык да сылта ынан күрээбэтин курдук эбээһинэстээн олохтуургар итиэннэ инникитин Худяков эн кэтээн
көрүүгэр сылдьарыгар уонна олохсутарга анаммыт сириттэн
кө үлэ суох барбатын ситиһэргэр Эйигин, Үрдүк сололоо у

эбээһинэстиир. (Республика националънай архыыба). "Чиэс" ула-

хана онгоһуллубут: бэл декабристарга олохсуйар сирдэрин Саха
сирин губернатордара быһаараллара. Арай Худяковка уоина Чернышевскайга аадырыстарыи быһаччы Илин Сибиир генералгубернатора быһаарбыта. Худяков 1867 сыллаахха Верхоянскайга утаарыллыбыта. Аны үс сыл буолан баран, Саха сирин губернатора В.П.Де-Витте киин былаастан сыылынайга хаһыанай
пособие аныылларыгар көрдөһөр. Худяков төрөппүттэриттэн
көмөнү ылбат буолан, хоргуйан барбыт. Пособиены сылга 114
солкуобай 28 харчыны аныыллар. 1871 сыл сайыныттан Иван
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Александрович кутталлаахтык ыалдьар; Саха сирин губернато
ра бэйэтин иһитиннэриитигэр бэлиэтииринэн, кини "биллибэтинэн өйүнэн моһуогурарын билбиттэр". Итинник иһитиннэриилэр кэли и сылларга эмиэ тиийэллэр, онон 1874 сыллаахха Государь Император "ити буруйдаа ы Дьокуускайга а алан
балыыһа а утарга" үрдүк дьаһала кэлэр. Ол да үрдүнэн Худякову Дьокуускай гражданскай балыыһатыгар күһүнүгэр эрэ а алаллар, онтон сыл буолан баран, Иркутскайга көһөрөллөр, онно
1876 сыллаахха өлөр.
Уопсайынан, үгүс сыылынайдар Саха сирин буоругар үйэсаас тухары хаалбыттара: XIX үйэ 60-с сылларыгар — 4 киһи,
70-с сылларыгар — 16, 80-с сылларыгар — 36, 90-с сылларыгар
— 20 уонна XX үйэ 10-с сылларыгар — 9 киһи. Кинилэртэн 21
сыылынай бэйэлэригэр тиийинэн өлбүттэрэ, 9 киһи өйдөрүнэн
моһуогуран, 31 киһи — уута түһэн, ыстыыгынан үөлүллэн, ыйанан, тумнарыллан, чааһынай көмүс бириискэлэригэр өлбүттэр

(Казарян П.Л., Саха сирэ Россия 1826—1917 сыллардааг,ы политическай сыылкатын систематыгар. — Дъокуускап, 1998.).

Иван Александрович Худяков, бэйэтин үгүс "коллегаларыттан" уратыта диэн, Верхоянскайга сиппит-хоппут учуонай буолан баран кэлбитэ. Төһөтүн да иһин сыылка а кэлиэн быдан
иннинэ үтүөкэннээх филологическай үөрэ и ылан баран, фольклор уонна этнография салааларынан научнай-чинчийэр үлэнэн
дьарыктаммыта. ГЛ.Майдель салайар Чукоткатаа ы экспедициятын программатынан Верхоянскайга кини 1868 сыл бүтүүтүттэн
1870 сыл сарланыар диэри метеоролошческай кэтээн көрүүнү
ыыппыта. Ол эрээри бэйэтин туһунан өйдөбүнньүгү "Верхоянскай хомуурунньугун" көмөтүнэн хаалларбыта. Абыычайдар, үгэстэр, сиэрдэр, туомнар, бодоруһуу нуормата, саха тылын грамматиката, саха алфавита, тылдьыттар, та ара кинигэтин сахалыы тылга тылбаастааһын, мифология, ойуун симэ э, тылынан айымньы тылыгар-өһүгэр, поэтикатыгар сытыы бэлиэтээһиннэр, фольклор жанрдарын системалааһын — итиниэхэ барытыгар, специалистар этэллэринэн, кини бастакынан сылдьара. Кини үгүс үлэлэрэ сүппүттэр, чинчийээччилэр олору автор
ордубут рукопистарыгар ахтылларынан билэллэр. Ол эрээри саха
тылынаы уонна этнографиятынан дъарыктанааччылар бары чинчийээччи улахан талааннаавын бйир санаанан билинэллэр. Сахалыы тыл үөрэхтээхтэрэ И.А.Худяков айымиьыта бүгү ү
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кү э диэри үчүгэйдик үөрэтиллэ илик, кини рукопистара саха
этноһын салгыы үөрэтиигэ бүтүн хайысхалары ыйаллар диэн
аа аллар. Политическай сыылынайдар үлэлэрэ бараммат сыаннастаахтарыгар биһиги улам күүскэ итэ эйэбит, образтаан эттэххэ, кинилэр хотугу норуоту үөрэтиигэ суолу солообуттара.
80-с, 90-с сыллар уонна XX үйэ бастакы уон сыла — Сибиири уонна, чопчулаан эттэххэ, Саха сирин дири этэн үөрэтии
сыллара этилэр.
1881—1885 сылларга Саха сирин хотугу өттүгэр магнитнайметереологическай экспедиция үлэлиир (Россия наукаларын
академията); 1893 сыллаахха Новосибирскай арыыларыгар уонна Муустаах акыйаан кытылларыгар экспедиция (РНА); 1896—
1897 сс. — Алда а экспедиция (Россия кыһыл көмүскэ обществота); 1895—1897 сс. — Өлүөнэ төрдүгэр уонна Дьаа ы төрдүгэр
"Лена" борохуот сырыылара (А.И.Громова борохуотун хампаанньата); 1901—1903 сс. Э.В.Толль баһылыктаах Ма найгы нуучча
полярнай экспедицията (РНА); 1903—1904 сс. — А.В.Колчак баһылыктаах Толль экспедициятын көрдүүргэ (РНА)... Ону таһынан Саха сирин уонна Илин Сибиир губернатордара, ботаническай музейдар, Ис дьыала министерствотын, Географическай
общество, статистическай уонна көһүүлэр управлениеларын, лесничэйдэр корпустарын тэрийэр үгүс ахсааннаах экспедициялара.
Итилэргэ барыларыгар политическай сыылынайдар, сүрүннээн,
народниктар кыттыыны ылаллар.
Саха сирин үөрэтиигэ уһулуччулаах кылааты Сибиряковскай
экспедиция киллэрбитэ (1894—1896 сыллар). Аатын маны меценаттаабыт Сибиир промышленнигын уонна патриотун, Сибииргэ научнай чинчийиилэри уонна, уопсайынан, Российскай науканы ара аччылааччы И.М.Сибиряковтан ылбыта. Ити сыалга кини мөлүйүөнтэн ордук үбү сиэртибэлээбитэ, Худяков "Верхоянскай хомуурунньуга" монографиятын уонна Пекарскай тылдьытын бэчээттээһи э үбү анаабыта. Нуучча географическай
обществотын Илин Сибиирдээ и отделын дьыалаларын управляющайыгар Д.А.Клеменцигэ суругар Сибиряков экспедиция
сыалын маннык быһаарар: "Саха сирин уобалаһын туспа урдустарын олохторун экономическай усулуобуйаларын быһаарыы",
"туспа урдустар олохторун сайдыытын историческай хаамыыта", "итэ эллэригэр, абыычайдарыгар, тылларыгар, антропо^
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рин туһунан" өйдөбүлү о орооһун. "Норуот характерын" быһаарарга остуоруйалары, итэ эл кэпсээннэрин, өс хоһооннорун
хомуйарга, көннөрү быраабы чинчийэргэ сүбэлиир. (Дьэ ити
курдук сүүс еыллаа ыта үптээх-астаах киһи үгүс сыллар усталарыгар муспут үбүн ороскуоттуур эбит!)
Экспедиция үлэтигэр политическай сыылынайдары тардарга быһаарыллыбыта. Кинилэртэн сорохторун аата киэ ник биллэр: Э.К.Пекарскай, С.В.Ястремскай. Чинчийиилэр биир хайысхаларынан сахалар үөскээһиннэрин боппуруоһа буолбута. Пекарскай, эмиэ бэйэтин инники утумнааччыларын курдук, сахалар төрүттэрин проблематыгар ханнык да историческай сибикилэр суох түбэлтэлэригэр ону ыйда ардарга арай суос-со отох
кыах ордор диэн аа ара: "чинчийээччи лингвистика, археология уонна этнография уобаластарыгар хасыһарга күһэллиэхтээх".
Оннук эрэ гынан "олох уһулуччу кытаанах усулуобуйалардааын үрдүнэн бэйэтин баай тылын уонна бэйэтин духовнай айымньыларын илдьэ кэлбит бу талааннаах норуот үөскээбит төрдүн
ыйары тугу эмэни хасыһан булуохха сөп".
Антропологическай чинчийиилэри сыылынай народник Н.Л.
Геккер ыыппыт. Кини иннинэ Бүлүү уокуругун чинчийбит
Р.К.Маак манна олорооччулар ортолоруттан сахалар үс тииптэрин араарбыт: булкааһык, монголлуу уонна түүрдүү төрүттээхтэри. Кэнники тииби кини "сахалыы" диэн ааттаабыт. Бу үрдүк
унуохтаах, уһунну у ньолбо ор сирэйдээх, сүһүөхтээх муруннаах, киэ харахтаах дьон. Маннык дьону Маак үксүн тойоттор
ортолоругар көрсүбүт. Миддендорф "сахалар татаардыы сирэйдэрэ... Хотугу Америка сорох индейскэй биистэрин сирэйдэрин
быһыытыгар атылыы" диэн этэр. Саха сирин киин оройуоннарыгар Геккер икки антропологическай тииби араарар: кылгас
төбөлөөх (үрдүгэ суох у уохтаах) уонна уһун төбөлөөх (балачча
үрдүкунуохтаах). Сахалар билигин, диэн түмүктүүр кини, "икки
эбэтэр хас да уруулуу биистэр өр кзмнээх булкуһууларын түмүктэрэ буолаллар". Кистээбэккэ эттэххэ, ити да бигэргэтии са аны
арыйыы буолбата а. Я.И.Линденау өссө XVII үйэ бастаюы а арыгар сахалар Киин Азиятаа ы антропологическай тиип (буряттар, монголлар) уонна со уруу-сибиирдээ илэр (барабинскай татаардар, со уруу алтаецтар, казахтар, киргизтэр) булкуһууларын
түмүгэ буолар диэн суруйбута.
Бастаан Сибиряковскай экспедиция, онтон Хотугу Тиихэй
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акыйааннаа ы экспедициялар чэрчилэринэн улахан үлэни народниктар В.Г.Богораз-Тан уонна В.И.Иохельсон толорбуттара.
Кинилэри Халыма уокуругун норуоттарын чинчийэргэ соруйбуттара. Ити сиргэ олорор сахалар, юкагирдар, чуванецтар, чукчалар, эбээннэр, эбэ килэр, нууччалар олохторун кэтээн
көрөллөрүгэр чинчийээччилэр кинилэр эт-хаан өттүнэн тииптэрин, дьиэлэрин-уоттарын, итэ эллэрин, майгыларын, наадыйыыларын, та астарын, үөрүйэхтэрин уо.д.а. тэ нээн көрөр чахчыларга ураты бол омтолорун ууруохтаахтара. Сибиряковскай
экспедиция састаабыгар Иохельсон үлэлээбитин түмүгүнэн кини
"Юкагирдар" диэн монографията уонна Богораз-Тан "Чукча
тылын уонна фольклорун үөрэтиигэ матырыйааллара" буолбута.
Ити үлэлэри Америка специалистара билбиттэрэ. Нью-Йорктаа ы естественнэй наукалар Америкатаа ы музейдарын үбүгэр
Америка этнолога Франц Боаз тэрийбит Хотугу—Тиихэй акыйааннаа ы экспедициялара Азия уонна Хотугу Америка норуоттарын уопсай өрүттэрин уонна уратыларын быһаарар соругу туруоруммута. Ф.Боаз Россия наукаларын академиятыттан көмө
көрдөөбүтэ, онуоха норуоттар икки ардыларынаа ы экспедиция а кыттарга Богораһы уонна Иохельсоны мэктиэлээбиттэрэ. Икки сыл устатыгар сыылынай чинчийээччилэр Камчатка
хотугу өттүгэр, Чукотка а, Св.Лаврентий арыытыгар сылдьыбыттара. 1904 сылтан 1924 сылга диэри английскай тылынан
кинилэр монографиялара тахсыбыттара: "Чукчалар" уонна "Си~
биир эскимостара" (Богораз), "Коряктар" уонна "Юкагирдар
итиэннэ юкагирды ы буолбут тонустар" (Иохельсон).
Америка нэһилиэнньэтин проблематыгар күн бүгү э диэри
биир өйдөбүл суох диэн этиэххэ наада. Саба алааһыннар бааллара уонна билигин да үгүстэр. Бастатан туран, Америка континеныгар олохтоох биитэр кэлии да буоллун, төрүт өбүгэ киһи баар
буола сылдьыбыта биллибэт. Кэлии буолла ыиа хантан уонна
хаһан кэллэ? Хотугулуу-или и Азия төрүт олохтоохторун уонна
хотугулуу-ар аа ы Америка индеецтэрин икки ардыларыгар
балачча туруктаах историческай сибээс баара дуо? Кэнники боппуруоска экепедиция норуоттары тэ нээн көрүү ньыматынан
үөрэтэн эппиэттиэх тустаа а.
Манна ыытыллыбыт чинчийиилэр сиһилиилэрин кэпсии са~
тыыр наадата суох. Наука а ыарахан боппуруоска "баар" биитэр "суох" диэн быһаччы эппиэти биэрии дэ э буолааччы.
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Үгэс курдук, гипотезаны бигэргэтэр уонунан аа ыллар чахчыларга эмиэ соччо утарааччылар көстөөччүлэр. Иохельсон бэчээккэ
140-ча коряктар мифтэрин бэлэмнээбит, олорго ахтыллар түгэннэртэн 80 бырыһыаннарыттан ордуктарыгар индеецтэр мифтэригэр көстөр түгэннэр хатыланаллар, 30 бырыһыанын кэри э
— эскимостар сагаларыгар, 20 бырыһыаннарын кэри э — сахалар уонна буряттар үһүйээннэригэр. Ону кытта кини корякскай да, ол курдук индейскэй да мифтэр тас көрү нэринэн
түүрдэр киэинэриттэн улахан уратылаахтарын бэлиэтиир. Бастакылар кылгас, ойуута-оһуора суох, судургу буолаллар; сахалыылар, төттөрүтүн,. "поэтическай киэркэтиилээх", "уус-уран
тупсарыылаах" буолаллар. Чинчийээччи ону сахалыы мифтэр
"со урууттан төрүттээхтэринэн" быһаарар. Чахчы да оннук курдук, со уруу киһи бүгүн да эрийэ-буруйа этэрин ордорор (тост
этиилэрин да ылан көрү ), хотугу норуоттар тыллара-өстөрө
да, кэпсээннэрз да кэмчи. Онуоха айыл а барахсан эрэ сабыдыаллаабат, булчут суос-со ото ун сылдьарга күһэллэрэ эмиэ
охсор дии саныыбын. Хотугу дойду иһийбит чуумпута хаһаа ыта эрэ со уруу олорбут сахаларга быһаччы бэлиэ хаалларда а; аныгы саха былыргы оло хону дьиктиргии аа ар: биллэн
турар, истэргэ кэрэ, ол эрээри наһаа киэркэтиилээх буолбатах
дуо?
Иохельсон о орор түмүгэ коряктар мифтэригэр Азия чахчылара киирсибитэ юкагирдартан уонна эбэ килэртэн сибээстээх
диэн, ону кинилэри кытта орооһуу чахчылара бигэргэтэллэр.
Атын өттүттэн, эскимостарга коряктартан ылбыттара үгүс, ол
эмиэ кинилэри кытта сибээстээхтэрин туоһулуур. Бука сэрэйдэххэ, Сибиир далеозиатскай норуоттара (чукчалар, коряктар,
камчадаллар) төһөтүн да иһин хотугулуу-ар аа ы индеецтэри
кытары ыкса сибээстээх этилэрэ, ол аата, онтон со урууну индеецтэри кытары эмиэ. Итинтэн сылыктаатахха — Тиихэй акыйаан уһук хоту өттүгэр, "эскимостар, индеецтэр уонна азиаттар
расовай уратылаһыылара симэлийэ быһыытыйбыт биитэр араас
дьүөрэлэһиилээх сиригэр, булкаастаах физическэй тиип баар
буолара өйдөнүллэр".
Азия уонна Америка норуоттарын биирдэрин уонна туспатыйыыларын теориятын ырытан о орууга киллэрбит кылаатын
таһынан, Богораз оруола (Богораз уонна Иохельсон түмүктэрэ
сөп түбэсиһэллэр), кини ким-хайа иннинэ со уруу кэтирээһин15 Заказ № 201
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нэр культураларыттан уратылаах туспа приполярнай культура
туһунан балаһыанньаны аан бастаан быһааран суруйуута эмиэ
боччум оруоллаах. Кини хотугу норуоттар тымныыны уонна
аччыктааһыны, уһун кэм э утуйбакка үлэлээһини тулуйумтуоларыгар, тулуурдаахтарыгар, сыстыганнаах ыарыылары букатын
тулуйбаттарыгар, уус-уран талааннаахтарыгар бол омтотун уурбута. Россия курдук хотугу сирдээх дойдуга ити хайысханан
ыытыллар чинчийэр үлэлэр сал аныылара төһө наадалаа ын этэ
да барыллыбат.
Россия а социал-демократическай хамсааһын сайдыытыттан
сибээстээх политическай сыылка кэли и (октябрьскай революция иннинээ и) кэрдиис кэмин туһунан кэлэр глава а тохтуур
то оостоох буолуо а, онно саха интеллигенциятын бастакы чулуу дьонун туһунан кэпсэниллиэ.
Ол иннинэ ааспыкка өссө биир төгүл эргиллэн ааһыа ы ,
оччо о нууччалар кэлиэхтэриттэн Саха сирин норуоттара
төһөлөөх культурнай сабыдыалы ылбыттарын өйдүүрбүтүгэр
ордук буолуо а. Онуоха киин правительство Өлүөнэ кыраайыгар культурнай политиканы көһүүннүк ыыппыта диэн ити иннинээ и омнуолаан этиим, дьи иһинэн төһө да табатын иһин,
быһааран биэриигэ наадыйар. Саха сиригэр ыытар воеводаларыгар маныаха маарынныыр ыйыылары биэрэллэриттэн са алыыбыт: "...дьаһаахха сымна ас түүлээди хомуйууга уонна харчынан ол-бу түһээннэри тардыыга государство хааһынатыгар
барыһы көрдүөхтээххит". Атыннык эттэххэ, барыска дьулуһуу
барыны баһыйара, ол иһигэр туһунан урдустары христианскай
итэ элгэ киллэрии курдук дьоһуннаах идеологическай түгэн
кытта. XVII үйэ э сүрүннээн экономическай санааттан бэл христианствоны тар атыы харгыстана сылдьыбыта. Алексей Михайлович ыраахтаа ы Волконскай воевода а уонна Елчухов дьяко а модьуйбута: "... Сибиирдээ и Өлүөнэ сирэ иччитэхсийиминэ кэ ии эрэ турдун диэн ханнык да туора дойдулаахтары
уонна кинилэр ойохторун да? о олорун да кириэстии сатаама
уонна сулууспа да, атын да дьо о кириэстииллэригэр соруйа
сатаама . Оттон дьаһаах дьонуттан ким бэйэтин ба атынан кириэстэнээччи дьону, ол дьону кириэстииллэригэр соруйу ".
Ыраахтаа ы атын дойдулаахтар суобастара кө үл буоларын туһугар буолбакка, күүс өтгүнэн кэриэтэ атын итэдэлгэ тардыллар атын дойдулаахтар үрүө-тараа тар аспаттарын туһугар кы226
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һаллар дии саныыбын. Онтон атын кимтэн "сымна ас түүлээ и"
ылары ордуо ай — оччотоо у кэм э дьгагнээх кытаанах валютаны? Ол кэнниттэн сүүс сыл эрэ буолан баран, XVII үйэ 60-с
сылларыттан, христианство а тардыы маассабай буолбута. Ити
кэм э киин дьаһалта олохтоох нэһилиэнньэ ортотугар бэйэтин
сабьщыалын бөЕөргөтөргө кыһаллыбыта, ол иһигэр са а геополитическай сорук — или и муоратаа ы кыраныысса а Америка миссионердара уонна эргиэмсиктэрэ улам хойуутук сылдьар буолбуттарынан Россия позициятын бө өргетүү наадата —
үөскээбитинэн.
XVIII үйэ ортотуттан дьаһалта састаабыгар са а дуоһунас
киирбитэ — итэ эли тар атааччы, улуустарга та ара дьиэлэрин
тутан барбыттара, онуоха христианскай миссионердар атын дойдулаахтар уонна православнай христианнар икки ардыларыгар
тулалыыр эйгэни өйдөөһүннэрэ чы ха атыннарын учуоттааннар, сахалар языческай итэ эллэрин христианство ыллыгар киллэрэ, саха эмэгэттэрин христианскай тангара а "кубулута" сатаабыттара. Та ара а са а тиксибиттэргэ та ара үөрэ ин кинигэлэрэ сахалыы тылбаастаналлар. Ол эрээри олохтоох нэһилиэнньэни хриетианскай итэ элгэ киллэриигэ киһи барыта нууччалыы билбэтэ сүрүн мэһэйинэн буолбута, оттон та ара сулууспата нууччалыы тылынан эрэ барара (1859 сыллаахха от ыйыгар
эрэ Та ара литургията аан бастаан сахалыы тылынан барбыта).
Ол иһин сахалар, тавгара дьиэтигэр хомо ойдук да сырытталлар
(сиэрэ-туома тардара), са а итэ эли аатыгар эрэ ылыналлара.
Христианство Саха сиригэр тар аныыта хайа эрэ өттүнэн Руська бэйэтигэр та ара сулууспата латынныы ыытыллар кэминээ и
христианство киирэр кэрдиис кэмин санатара. Ол да буоллар
XIX үйэ ортотугар Саха сиригэр үс та ара дьиэтэ, 77 чосуобунньа, манастыыр үлэлиирэ, 267 араас ааттаах-суоллаах та ара
үлэһитэ баара. (Саха АССР историята, Москва. — 1957.),
Ба ар, боппуруос үөскүөн сөп: норуоту сырдатыы туһунан
боппуруос турар буолла ына, то о манна са а итэ эл ахтылларый? Христианство киириитэ оскуола а үөрэ и тэрийиини а албыта. Манна сиэри тутуһуу эмиэ суолталаммыта. Христианство
киириэн йннинэ олохтоох норуоттар "туора урдустар" быһыыларынан көрүллэллэрэ, ол аата, кинилэр "туспалара", оттон кириэстэммиттэрин кэннэ — биир итэ эллэзхтэринэн буолаллара.
Оттон биир итэ эллээхтэргэр "бэйэ дьонуттан" атыннык сы15*
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һыаннаһары айыы этэ, Олохтоох нэһилиэнньэни үөрэхтээһи э сорунуулар, биллэн турар, мөлтөх этилэр, билигин
киһи сонньуйуон эрэ курдуктар. Ол курдук, Дьокуускайга ма найгы уездтаа ы училище а 1808 сыллаахха баара-суо а 8 эрэ
саха үөрэммит. 1812 сыллаахха училище Өлүөхүмэ э аһыллыбыт. Онно 16 о о үөрэммит, онно хата сахата баһыйар эбит (10
киһи). Бастакы оскуолалар казактар уонна сулууспа дьонун
о олорун үөрэтэргэ анаан аһыллыбыттар, ол иһин гарнизоннай
диэн ааттаммыттар. XIX үйэ 70-с сылларыгар эрэ кэлэн правительство "туора урдустарга" оскуоланы аһар түмүккэ кэлбит.
Казактар оскуолаларын таһынан церковнай-приходской оскуолалар аһыллыталаабыттар, онно, ол кэмнээ инэн да ыллахха
үөрэтии кыра көдьүүстээх эбит (Россия а бүтүннүүтүн курдук).
Бэйэ оскуолаларын аһарга эмиэ кө үллэнэрэ, "ол эрээри
күбүөрүнэлэр уонна уобаластар начаалынньыктарын кө үллээһиннэринэн эрэ". Оскуолалар хас да улуустарга аһыллыталаабыттара. 1889 сыллаахха кинилэр ахсааннара 52 тиийбитэ, онно
825 о о үөрэнэрэ, олортон 368 сахалара. Үөрэх туһатын сахалар
тута билбиттэрин бэлиэтиир наада, онон бэйэлэрин улуустарыгар оскуола аһыллыытын киһи сө үө үн курдук дьаныһан ситиһэллэрэ. Өлүөхүмэ э, холобура, оскуоланы 12 сыл тухары
көрдөһөн астарбыттара. Ити боппуруос уустугуруута а аардас
үп-харчы тиийбэтинэн эрэ быһаарыллар буолбата а, ону тэ э
дьаһалта халы-мааргы чиновниктарын... "олохтоох норуокка"
үөрэ ирии буортулаа ын туһунан өйдөөһүннэриттэн тутулуктаа а.
Оннук чиновниктартан биирдэстэрэ ити туһунан быһаччы эппитэ: "Үөрэ ирии айбыт та ара ыйбыт сирдэрин норуоттарын
сор отугар эрэ тигистин... Ол эрээри сахалары уонна кини курдуктары быыһаатын. Сайыннахтарына кинилэр соччонон дьоло суох буолуохтар этэ". Итини ба арааччы, ба ар, билии маһыттан үүммүт отону амсайбыт библейскэй Адам историятын
өйдөөбүтэ буолуо, ол түмүгэр Адам ырай көлдьүн оло уттан маппыта, оттон үөрэ э суох сахалар олох да ырай оло ор олорботохторо, онон кинилэр сүтэрэллэрэ туох да суо а. Оттон сахалар үөрэниэхтэрин олуһун ба араллара! Кинилэртэн сорохторо
(биирдиилээн эмэ!) нууччалар университеттарыгар киирэллэрэ
табыллара.
Кырдьыга ыраахтаа ы чиновниктара бары ити үөһэ ахтыбыт
чиновникпытыгар маарьшнаабаттарын бэлиэтиирбит наада. Саха
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сиригэр И.И.Крафт күбүрүнээтэри ытыктабыллаахтык ахталлар, кини алта сыл салайбытын устатыгар сэттэ начаалынай
училищены, Өлүөнэ айанын суолугар 26 оскуоланы аспыта. Кини
туруорсуутун көмөтүнэн Саха сириттэн сылдьар уонна Казань,
Петербург, Москва университеттарыгар уонна институттарыгар
үөрэнэргэ ба арбыт сахаларга быһаччы уонтан тахса стипендиялар олохтоммуттара. Кини кө үлээһининэн музей уонна библиотека дьиэлэрин тутууга үбү хомуйуу ыытыллыбыта. Кини
бэйэтэ ити туһутар 1500 солкуобайы сиэртибэлээбитэ.
Ити о оһуллубут сорунуулар ыраа ынан ситэтэ суохтара
көстөн турара. Дьон сүрүн маассата үөрэ э суо а. 1897 сыллаахха сахалар 0,7 бырыһыаннара эрэ суруйары, аа ары сатыыра, 20
сыл буолан баран, 1917 сыллаахха — 2 бырыһыаннара. Эбэ килэргэ ити көрдөрүү өссө намыһавд — 0,1 бырыһыан. Чукчалар
ортолоругар үөрэхтээх... 4 киһи баара, оттон юкагирдар, чуванецтар уонна ламуттар ортолоруттан биир да киһи суо а.
Саха кыраайыгар ыраахтаа ы дьаһалтатын "культурнай политикатын" түмүгэ солуута суо а көстөн турарын үрдүнэн, биһиги итини сэргэ... XIX үйэ иккис а аарыгар саха норуота Европа цивилизациятыгар ураты модуннук то у көтөн киирбитин
бзлиэтииргэ күһэллэбит. Төһө да уонунан эрэ аа ыллар сахалар
институттары уонна университеттары бүтэрэллэрэ кыаллыбытын иһин, ол эрээри кинилэр биир дойдулаахтарыгар хайдахтаах
сү кэн сабыдыалы о орбуттарай! Өйдөөн көрүө ү : кинилэр
төрөөбүттэринэн бэйэ дьоно этилэрэ, ону сэргэ — атын аан дойдуга сылдьан кэлбиттэрэ. Кинилэри киһи өйдүүрэ, ону сэргэ
кинилэр киһи тэ нэспэт үрдүктэрэ, Кинилэр төрөөбүт тылларынан сатаан са араллара, ол иһигэр ардыгар бэл саамай улуу
ойууи да тугу да өйдөөбөтүн кэпсээн тураллара.
Чахчыны тэ нээн көрдөххө билиллэр, ол иһин "культурнай
политика" солуута суох түмүктэрин то у көтүүнэн ааттыыбыт.
Декабристар бастакы үөрүйэхтэрэ, политическай сыылынайдар
сахалары кытта кэпсэтиилэрэ, бастакы правительственнай, церковнай-приходской оскуолалар уонна училищелар — ити барыта өр кэмнээх кырыһы бэлэмнээһин этэ, онуоха XIX үйэ
бүтүүтүгэр — XX үйэ са аланыытыгар, куруһуба курдук чараастан чараас, национальнай интеллигенция арангата үөскээн барбыта.
Ыраахтаа ы дьаһалтата Өлүөнэ кыраайын олохтоох норуот229
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тарын үөрэхтээһин дьыалатыгар төһөнөн кыра болдомтотун уурар
да, соччонон кинини үөрэтиинэн күүскэ интэриэһиргиирэ, Саха
сирин научнай үөрэтии историята үгүс экспедициялары тэрийиинэн толору, олор XIX үйэ э Российскай империя саамай
ыраах сытар сирин туһунан балачча толору өйдөбүлү о орорго
кыа ы үөскэппиттэрэ. Ити сыалга государство хааһыната кэччэйиини таһаарбата а диэххэ. сөп.
Саха сирин научнайдык баһьшааһын төрүтүн үөскэтиигэ 1825
сыллаахха тэриллибит а а дойду наукаларын Академията сүигкэн
оруолу оонньообута — нуучча императордарын быһаччы дьаһалларыгар сылдьар государственнай механизм са а звенота.
Ол кэм э регионнарга научнай кииннэр суох буоланнар, баар
буолар кыахтара да суо а, Академия экспедиционнай үлэни
киэ ник сайыннарара. Саха сиригэр бастакы экспедициялартан
биирдэстэринэн Мессершмидт айана буолбута. Петр I кинини
Сибииргэ "араас э ини-дьиктини уонна аптека малларын: оттору, сибэккилэри, силистэри уонна сиэмэлэри, онтон да атын
эмп састаабыгар киирсэр булкааһын буолар үүнээйилэри" булан а алар сорудахтаах ыыппыта. Киниэхэ көмөлөһөөччүнэн "Былыргы дьыллар мындааларыгар" кинигэ э ахтыллар Ф.И.Табберт фон Страленберг этэ. Экспедиция үлэтин түмүгэ онно эмиэ
кэпсэнэр, онон хатылыы барбаилыт. Петр (өлүөн а ыйах нэдиэлэ
иннинэ) Сибииргэ Камчаткатаа ы (ма найгы) экспедицияны
ыытар туһунан быһаарыыны ылбыта. Дания а төрөөбүт, 1704
сыллаахха нуучча еулууспатыгар ылыллыбыт В.И.Беринга император Америка уонна Азия икки ардыларыгар силбзһии баарын-суо ун быһаарарыгар сорудахтаабыта.
Иккис Камчаткатаа ы экспедиция (1733—1743 сыллар) сү кэн
нэһилиэстибэни хаалларбыта. Экспедицияны тэрийиигэ уонна
соруктарын быһаарыыга Академия дьоһуннаахтык сыһыаннаспыта, Экспедиция а Хотугу Муустаах акыйааны уонна кини кытылларын үөрэтэргэ, Охотскай муора биэрэктэрин, Курильскай
уонна Шантарскай арыылары чинчийэргэ, Камчаткаттан Япония а тиийэр территорияны кэтээн көрүүнү ыытарыгар, ону сэргэ
Азия уонна Америка икки ардыларын силбэһиитин көрдөөһүнү
салгыырыгар сорудахтаммыта. Экспедиция кыттыылаахтарынан
билигин научнай эйгэ э бүтүннүүтүгэр биллэр буолбут Г.Ф.Миллер (Лейпциг Академиятыттан нуучча сулууспатыгар ы ырыллыбыта), И.Г.Гмелин (Тюбингенскай уыиверситеты бүтэрбитэ),
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И.Э.Фишер (Германияттан филология магистра), Я,И.Линденау (Сенат воеводскай канцеляриятын тылбаасчыта) буолбуттара. Этэрээт састаабыгар Москватаады славяно-греко-латинс^кай академия студеннара (быстахтык ыллахха кэлин аатырбыт
С.П.Крашенинников), геодезист АД.Красильников, казактар, рабочайдар, ремесленниктэр үлэлээбиттэрэ. Миллер отчуота барыта холбоон 1287 ыстатыйалаах, олортон 900-тэн тахсата этнография а сыһыаннаах. Саха сирин историятыгар уонна географиятыгар баһаам кээмэйдээх архыып матырыйаала хомуллубута, Өлүөнэ өрүс, киниэхэ түһэр өрүстэрин киллэрэн туран,
картата о оһуллубута, хамсыырын-харамайын, үүнээйитин,
айыл атын баайын уонна дьарыктарын туһунан сведениелэр
булуллубуттара, ону тэ э кыраайга олорор норуоттар тустарынан биллэриилэр киирбиттэрэ.
Онтон кэлэр сылларга Академия Хотугу Сири (Адмиралтейство департаменынан кытта холбоһон) көрдөөһү э экспедиция тэрийэр, ону арыйыы сиһилиитэ киэ ник биллэр. Ону таһынан мин ахтыбыт А.Д.Миддендорфум, этнографическай сведениелэри таһынан, бэйэтин экспедициятын кэмигэр аан дойдуга барытыгар дэ нгэ түбэһэр көстүүнү — "ирбэт мууһу" арыйбыта. Дьи ин ыллахха, ити көстүү баара XVIII үйэттэн биллэр
этэ, ону аан дойду науката Сибиир почватыгар үйэ-саас тухары
ирбэт муустар баар буолар кыахтарыгар итэ эйбэтэхтии сыһыаннаспыта, то о диэтэххэ "ити сирдэргэ наада буолар дэлэйдик
хал аһалаан тонуу мууһурбут буорга эрэ сайдар кыахтаах" диэн
аа аллара. Оннук кыах баарын XIX үйэттэн, температуралар
тар аныылара географическай кэтирээһинтэн эрэ буолбакка, ону
сэргэ территория муораттан ыраа ыттан тутулуктаа ын өйдүүр
буолуохтан, аахсар буолбутгара. Онтон ыла "үйэ-саас ирбэт муустар" (ирбэт то ) көстүүлэрэ, "са алыы бол омтону тардыбыттара". Оттон Дьокуускайга 13 саһаан дири нээх (ол да буоллар
ириэнэх буоругар кыайан тиийиллибэтэ э) умуһах хаһыллыбытын туһунан иһитиннэрии Европа учуонайдарын улаханнык
дьиктиргэппитэ: оннук буолуон сатаммат, то о диэтэххэ оннук
хаһан да буолуон сатаммат! Ити кэнниттэн Миддендорф уонна
Гмелин а алтаабыт ирбэт то ноох буор халы а 285 метргэ тиийэр, ол да үрдүнэн бу сиргэ от уонна мастар өлгөмнүк үүнэллэр, дьаарысса, сорох сиргэ бэл сэлиэһинэй буһар диэн иһитиннэриилэрэ өссө ордук дьиктиргээһини уонна саарбахтааһыны
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үөскэппиттэрэ. Сорох специалистар Россия учуонайдарын албын-көлдьүн дьонунан аа ыах курдук буолбуттара. Петербурдаа ы наука академиятын дьоһуннаах түмүгэ эрэ кэлин саарбахтааһыны тохтоппута. Уһук Хотугу оройуоннарга, быстахтык ьшлахха, тутуу практикатыгар бэрт элбэ и о орбут биһиги Саха сиринээ и ирбэт тону үөрэтэр Институппут бэйэтин
төрүттэниитин ол былыргы кзмнэртэн, Россия учуонайдара
Та ара умнубут ыраах кыраайын сыламтата суох уонна бэйэлэрин харыстаммакка туран үөрэппит кэмнэриттэн, са алаабыта
диэн биһиги бүгүн этэр толору бырааптаахпыт.
Саха сирин научнай баһылааһын чахчыларын толору эридьиэстииргэ наада суох дии саныыбын — ити туһунан литература дэлэй. Ити темада кылгас очерк Саха сиригэр национальнай
интеллигенция үөскээһинин уонна ол баар буолуутун биричиинэтин толору өйдүүр туһуттан наада буолла.

"БЫРАСТЫЫ, ТӨРӨӨБҮТ ДОЙДУМ, ЧЭЛГИЙ,
КИЭРКЭЙ..."
Саха национальнай интеллигенциятын үөскээһинэ политическай сыылканы кытта быһаччы сибээстээх процесс, оттон уопсайынан ылар буоллахха — бүтүн Россиятаа ы босхолонуулаах
уонна революционнай хамсааһыны кытта сибээстээх. Саха сирин кыраайа ыраахтаа ы дьаһалтатыгар сүрүннээн экономическай өттүнэн эрэ, ону тэ э кыраныысса территорията буоларынан интэриэһиргэтэрэ диэн олох эрэллээхтик этэр кыахтаахпыт.
Туора урдустар тустарыгар хам-түм ылар сорох дьаһалларыгар да
ити уонна итинник барыһы ситиһэр санаанан эрэ салайтараллара.
Саха сирин историятын улам сиһилии билсиһэн истэ и аайы
ити ордук көстөн кэлэр. Үөрэ ирии, эмтээһининэн хааччыллыы,
экономическай сайдыы курдук сүрүн быһаарар көрдөрүүлэргэ
биһиги кыраайбыт киин күбүөрүнэлэртэн күппүлүу хаалара.
Уоспа, тиф, кумахы дьа нара сүннъүнэн нуучча нэһилиэнньэтин (буха эттэрэ-хааннара үөрэммитинэн буолуо) тумнан ааһар
буоллахтарына, олохтоох нэһилиэнньэни бүтүн дьиэ кэргэнинэн
ордорбокко сотон ааһаллара. Сахалар маннык усулуобуйа а уонна маннык политика а биитэр өлөн быстарга, биитэр, үтүөтэ
буолла ыиа нууччаларга симэлийэн сүтэргэ аналлаахтара.
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Дьолго, XIX үйэ бүтүүтүгэр — XX үйэ са аланыытыгар национальнай интеллигенция үөскээн барбыта, кини улуу аналы
толорор кыахтаммыта: сахалар киэ маассаларын өйдөрүгэрсанааларыгар бэйэни билинии араскыларын ыспыта. Онон тугу
этэбиний? Бүгүн биһиги төрүттэрбит төһөлөөх ньүдьү балайдарын өйдүүр кыахпыт суох. Итини этэрбэр киһи өһүргэнэрэ суох.
Кинилэр сиэр-майгы, сигили өттүнэн биһигиннээ эр ыраас уонна
үтүө өрүттээх олоххо олорорго үчүгэйдик үөрэммит этилэрэ, ол
да буоллар кинилэр тулалыыр эйгэни, уобарастаан эттэххэ, эт
харахтарынан көрөллөрө, оттон Европа цивилизацията ону
хайыы-үйэ микроскоп нө үө көрөрө. Тулалыыр эйгэни кэнэнник анаарыы, бэйэ историятын атын норуоттар сайдыыларын
историятын кытта тэ нээн көрөр кыах букатын суо а, өй-санаа
харгыстанан сайдыыта (биричиинэтэ — бүүс-бүтүннүү үөрэ э
суох буолуу) — итилэр барылара норуот уһуктарыгар, өйө-санаата
күүркэйэригэр ханнык да эрэли хаалларбат курдуктара. Ол эрээри
уһуктуу буолбута. Ол то о уонна хайдах буолбутун быһаарарга
кыһ аллыахпыт...
Бүтүн Россиятаа ы общественнай-политическай процесстар
уонна ол процесстар сайдыбыт чахчы сахалыы усулуобуйалара
дэ нэ дьүөрэлэспиттэригэр саха историга, академик В.Н.Иванов бол омтону хатыыра сөптөөх дии саныыбын. XIX үйэ бүтэр
— XX үйэ са аланар кэмнэрин ырытарыгар академик суруйар:
"Россия а элбэх укулааттаах экономика уустук быһыыны-майгыны үөскэппитэ — биир өттүттэн общественнай олох ордук сайдыылаах эйгэлэригэр ситиһиллибит капитализм кылаассабай утарсыыларын үрдүк таһымнаахтык ситиитэ-хотуута капитализм иннинээ и кэмтэн нэһилиэстибэ быһыытынан хаалбыт сытыыкан утарсыыларга хаттыгастаһа түспүтэ, ол абсолютизм ыар батталыттан уустугурбута. Ити быһыы-майгы историческай литература а бэйэтэ туһунаннаах сыаналааһыны ылбыта — "историческай эпохалар хаттыгастаныылара". Итинтэн салгыы
аа абыт: "Эмиэ ситинник интэриэһинэй быһыы-майгы нуучча
босхолонуулаах хамсааһыныгар үөскээбитэ: итиниэхэ рабочай
кылаас социализм иһин охсуһуута, бааһынайдар антифеодальнай демократическай өрө туруулара, демократия иһин бүттүүн
народнай охсуһуу, царизм баттаан олорбут норуоттарын националънай-босхолоиуулаах хамсааһыннара биир күрүлгэн буола
холбоспуттара". Ити этиллибит ис хоһоонун өйдеөн көрүөдү :
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ол аата, икки үйэлэр кирбиилэригэр Россия, бастакытынан,
саамай киһи кэлэйэр ньыматынан салаллар тиэрэ-таары сайдыылаах о оһуулаах күүстэрдээх буолбута; иккиһинэн, норуот
маассалара наһаа аймаммыт этилэрэ, олор араас политическай
сыалга-сорукка хайыта тыыттараллара уонна араас сыаллаах
партиялар сирдии сатыыллара. XX са аланыытыгар Россия наһаа
үгүс экономическай, социальнай, национальнай ыарыыларга
хаптаран, дэлби ыстаныы булгуччулаах буолбута.
Саха сиригэр ити ааттаммыт проблемалартан сорохторо олох
да суохтара (холобура, рабочай хамсааһын), сорохторо көннөрү
кэрэлэнэн эрэ биллэллэрэ (улуус баһылыктарын уонна тойоттор икки ардьшарыгар сыһыаннаһыылар сытыырхайыылара),
үһүстэрэ, төттөрүтүн, бэйэлэрин хаһытаан биллэрэллэрэ (колониальнай баттал, сэмэлэниэх курдук бытаан национальнай сайдыы). Чуолаан ити кэнникилэрэ эдэр национальнай интеллигенция күүһүн холонор эйгэтинэн буолбута, кини манна бэйэтин бөрүөтүн да, өйүн-санаатын да, сытыылаабыта, манна
уһулуччулаах ситиһиилэммитэ. Ол эрээри саха интеллигенциятын бастакы чулуу дьоннорун үлэлэрин күүрдээччинэн бүтүн
Россиятаа ы революционнай хамсааһын буолбута. Белинскэй
бэйэтин кэминээ и литератураны сыаналыырыгар биирдэ ону
Гомер малааһыннаабыт остуолун тобохторо диэн ааттаабыта.
Бастакы национальнай интеллигенция туһунан уонна кини үлэтин түмүктэрин эмиэ ити курдук этиэххэ сөп: ити декабристар
саагыбардарыттан са аламмыт Россия босхолонуулаах хамсааһынын малаһыннаабыт остуолун тобохторо диэн. Ол эрээри,
саха норуотугар ити кинини күн бүгү э диэри аһатар "тобохтор" буолаллар.
Национальнай интеллигенция бастакы чулуу дьонун биир
ча ылхай бэрэстэбиитэлинэн Василий Васильевич Никифоров
буолар. Кини интеллигент уонна патриот чахчы үрдүкү маркалаа а этэ; кини күүһүн уонна интэриэһин уурбут эйгэтэ наһаа
үгүс өрүттээх, онон киыи ылсыбатах дьыалата суо ун кэриэтэ.
В.В.Никифоров холобуругар сахалар хайдах билиини ылбыттара, уопсайьшан, саха интеллигенциятын намчы ара ата хайдах
үөскээбитэ үчүгэйдик көстөр. Интеллигенция биир да бэрэстэбиитэлэ политическай сыылка быһаарар сабыдыалын быһа ааспата а. Онуоха ол сабыдыал сорох түгэннэрэ бүгү ү көрүүгэ
политическай детектив курдук көстөллөр.
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Василий Никифоров аатырбыт Манчаары араас сырыыларынан сура ырбыт улууһугар 1866 сыллаахха төрөөбүтэ; манна
Нөмүгү Ха алас баһылыктааһынынан сахалар 1636 сыллаахха
казактары утары турбуттара; мантан кинээс Софрон Сыранов
уонна улуус баһылыга Алексей Аржаков Петербурга Екатерина
II императрица а сахалар олохторун тэрийии бьшаанын онгорон
тиийбиттэрэ. Никифоров а ата үөрэхтээх киһи этэ. Билэр дьонун уонна бэйэтин о олоругар дьиэтээ и оскуоланы арыйбыта,
онно та ара үөрэхтээх сыылынай учууталлаабыта. Кини бэйэтэ
эмиэ та ара үөрэрщ билэр киһинэн сура ырара, Саха уобалаһын протоиерейин Дмитрий Хитрову — саха тылын грамматикатын авторын, та ара кинигэлэрин сахалыы тылга тылбаастааччыны кытта, уола кэлин САССР юстиция а наркома буолбут та ара сулууспалаа ын Леонтьевы кытта көрсүһүтэлээбитэ.
Василий Никифоров төрөөтө үн сыл кини биографиятыгар
кэлин быһаччы сабыдыаллаабыт кэккэ событиелар буолуталаабыттара. 1866 сыллаахха муус устар 4 күнүгэр Каракозов ыраахтаа ыны ыппыта, онно суукка тардыллыбыттар ортолоругар Худяков баара, кини туһунан үөһэ ахтыллыбыта, ону сэргэ Москва
студеннара Н.П.Странден, Д,А.Юрасов, В.Д.Ермолов, М.Н.Загибалов бааллара. Худяков бэйэтин туһугар фанатик киһи этэ,
кини Герцен революционнай ыччакка нуучча демократиятын
сирдьитин оччолорго Чита уобалаһыгар хаатырга а сылдьар
Н.Г.Черныщевскайы босхолуурга ы ырыытын сүрэ инэн-быарынан ылыммыта. Ол сыалы толороору Худяков икки куруһуогу
тэрийбитэ, үбү-харчыны хомуйбута, санаабыттарын толорууну
Странде а соруйбутгара. Былааннара олоххо киирбэт төлкөлөммүтэ: уолаттары революционнай үлэлэрин иһин хаайбыттара
уонна биир этабынан Саха сиригэр ыыппыттара.
Василий Никифоров "күн судаар ыраахтаа ы" (сахалар нуучча
ыраахтаа ытын ити курдук ааттыыллара) тыыныгар суудайбыт
"ыиырык буруйдаахтары" кытта аан бастаан а ыс саастаа ар
көрсүбүтэ. Ол Юрасов уонна Странден этилэр. (Странден Карл
XII Полтава а үлтүрүтүү кэнниттэн бэйэтин куомуннаахтарын
кытта Швеция а былааһы уларытарга соруммут швед офицерын удьуора этэ. Кинилэр былааннара арыллыбыта, саагыбардаахтар кыра бөлөхтөрө Россия а куоталлара кыаллыбыта, кииилэри Петр I үтүө сыһыаннаахтык көрсүбүтэ. Швед офицерын бары удьуордара Россия государствотыгар эрэллээхтик уонна
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бэриниилээхтик сулууспалаабыттара, кинилэр удьуордара Николай Странден Пензатаа ы дворяннар институттарыгар үөрэммитэ, оччолорго физика эдэр преподавателин Илья Николаевич Ульяновы кытта улахан до ордуу этилэр).
Дьэ ол киһи Василий Никифоров учууталынан буолбута. Кэлин кини ахтара: "Николай Павлович сүбэлээн уонна көмөлөһөн
мин уонна хас да саха уолаттара салгыы үөрэммиппитигэр киниэхэ эбээһинэстээхпит: кини биһиэхэ үөрэниигэ уонна культура а дьулууру үөскэппитэ". 1875 сыллаахха Странден Василий
Никифоров төрөппүттэрин Дьокуускайга үөрэттэрэ ыыталларыгар сөбүлэһиннэрбитэ, онно уол нуучча тылын үчүгэйдик билиэхтээ э. Кинини кытта Странден эмиэ куораттаспыта, Дьокуускайга кини улахан дьыалалаа а — онно ити кэм э өйүнэн
моһуогурбут Худяковы ыыппыттара, онуоха Странден кини
дьыл атыгар көмөлөһөрү бэйэтин иэһинэн аа ара. Дьокуускайга
Василий Никифоров прогимназия ма найгы кылааһыгар киирэргэ бүтүн биир сылы быһа бэлэмнэммитэ.
Кини салгыы уолан сааһыгар Короленконы, Пекарскайы,
Подбельскайы кытта билсибитэ. Короленко кэллэ да тута бэйэтин бала аныгар оскуола аспыта, онно саха о олоро — Никифоров чугас до отторо үөрэнэллэрэ. Ол эрээри Василий оло ор ураты
оруолу Папий Павлович Подбельскай оонньообута, онуоха олох
оонньооһуна эмиэ араастаан дьайбыта.
Подбельскай Петербург университетыгар үөрэнэ сылдьан сахалартан ким-хайа иннинэ естественнэй наукалар кандидаттарын званиетын уонна "тус бэйэтин дворянствотын" аатын ылбыт, кэрэгэй дьыл алаах киһини Константин Неустроевы кытта до ордуу эбит. Василий Никифоров сахалар ортолоругар Константин Неустроев сылдьыбыт эйгэтигэр сылдьыбыта, ол эрээри
киниттэн а ыс сыл балыс буолан, кинилэр керсүспэтэхтэр. Неустроевы сыылынай грузин Циликуридзе үөрэппит, кини саталлаахтык үөрэтэн, уол а ыс саастаа ар хайыы-үйэ Дьокуускайдаа ы 4 кылаастаах прогимназия а үөрэнэ киирэр, онно кини
дьо урун кэлин Иркутскайдаа ы гимназия директорыиан анаммыт инспектор Яковлев бэлиэтии көрөр. Неустроев кэли
и
дьыл ата бүтүннүүтэ, Петербургдаа ы университеты бүтэриэр
диэри, Яковлевы кытта сибээстээх, кини дьо урдаах эдэр уолаттары туспа тутан, салгыы үөрэнэллэригэр көмөлөһөр. Иркутскайга көһөн баран, Яковлев бэйэтин кытта Неустроевы уонна
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өссө икки саха о отун илдьэ барар, онтон салгыы Петербурга
тиийэллэр. Петербурга, биир сыл буолан баран, Иркутскайга
тахсыбыт, хомолтолоох түбэлтэ "бэлэмнэниитэ" буолбута. Подбельскай норуот үөрэ ириитин министрин Сабуровы дьон ортотугар саатардыы туһунан "университет куруһуогун киин комитетын уураа ын" олоххо киллэрэн, дьон ортотугар кинини
сирэйгэ тыаһаппыта. Ол иһин Саха сиригэр көскө ыытылларга
ууруллубута.
Архыып матырыйаалларыттан көстөрүнэн, Неустроев Иркутскайга түрмэ э олорор араас буруйданааччылары кытта кистэлэ инэн суруйсубут, ол иһин тутуллубут. Суруйсууга кыттыылаах атын да дьон эмиэ тутуллубуттар, ол иһигэр гимназистар.
Дьыаланы Илин Сибиир генерал-губернатора Д.Г.Анучин
"күөттээбит" диэн аа аллар. Неустроев түрмэ э сытан, кини
саныырынан, буруйа суох дьону кыыллыырын иһин Анучины
абааһы көрбүт. Кини дьыалатын силиэстийэлээһин аат харата
барбыт, ол сэрэйдэххэ соруйан о оһуллубут буолуохтаах: былаастар эдэр дьону "үөрэтэ түһэргэ" санаммыт буолуохтаахтар. Неустроев ньиэрбинэйдээбит, силиэстийэ э элбэх сайабылыанньаны түһэрбит, мэктиэ э таһааралларыгар модьуйбут. Дьыала,
бука, педагогическай үлэнэн дьарыктанарын үс сылга болдьоон
тохтотуунан бүтүө эбитин, түрмэ э Анучин сыддьыыта мэһэйдээбитэ. Генерал-губернатор а алыы сүбэлиибин дии санаан,
эдэр киһини сэмэлээн саатардан барбыта, онуоха ки ирбит,
уйа ас Константин Неустроев... сирэйгэ тыаһаппыт. Биир сыллаа ыта Подбельскай о орбутун хатылаабыт. Байыаннай суут
көрбүт бириигэбэрэ: ытан өлөрүү. Кэмсиммит эдэр киһи ыраахтаа ыттан буруйун чэпчэтэригэр көрдөһөр, онуоха суут ити
көрдөһүүтүн генерал-губернаторга түһэрэригэр эппитин, быһабааччы утарар. Ол да буоллар кэлин буруйун чэпчэтэр туһунан
көрдөһүү түһэрбитин, Анучин ылыммат. Ытыллыан иннинэ,
1883 сыллаахха сэтинньи 9 күнүгэр, Неустроев до отторугар
бырастыылаһар суругу суруйар. Буруйун чэпчэтии туһунан
көрдөһөн, кини мөлтө үн көрдөрбүтүттэн му атыйар. Хайыаай, кини да санньыйда а, киһи эрэ барыта... "Мин көннөрү
үлэһит этим, ол эрээри знамя ытык чиэһин кэспэтэ им... Бырастыы, ийэ дойдум, чэлгий, киэркэй". Ити курдук Саха сирин
биир бастакы интеллигенин оло о быстыбыта. Солуута суох,
хабыр, дьиикэй өлүү. Россия общественноһа сор суолланыыны
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хаһыаттартан билбитэ. Бастаан бөтө бэрдэрэн, ах барбыттара,
онтон кэлэйэн-айманан турбутгара. Неустроев у уо ар казактартан харабыл турбута. Анучины Сибиир хаһыаттара букатын
тутан сиэбиттэрэ. Ону ыраахтаа ы, орден биэрэн баран, Забайкалье а байыаннай губернаторынан ыыппыта.
Билигин биһиги Неустроев уонна Подбельскай туһунан онуманы билбиппит кэннэ, Василий Никифоров өйө-санаата хайдах быһыыга-майгыга ситэн-хотон испитэ ордук өйдөнүллэр
буолуо. Никифоров Папий Подбельскайы кытта сааһын ситэ
илик сылдьан билсибитэ. Күргүөмүнэн уонна элбэхтик сылдьар
Папий табаарыстара кини олус үгүс бириэмэтин саастарын ситэ
илик о олору кытта бодьуустаһыыга ыытарыттан дьиктиргииллэрэ. Ол эрээри, Подбельскай үгүс табаарыстарыттан өйдөөх
эбитэ буолуо. Никифоров ахтара: "Подбельскай саха ыччатын
ортотугар культурнай-сырдатар үлэтэ сү кэнэ. Кини көмөтүнэн
эрэ саха ыччата общественнай-политическай уонна экономическай боппуруостары бүгү ү күннээх нуучча литературатыттан билсибитэ... Кинигэни сурутан ылыы са аламмыта уонна
саха интеллигенциятын ортотугар бастакы библиотекалар үөскээн барбыттара. Кинигэлэр үөрэхтээх сахалар ортолоругар
илииттэн илиигэ бэриллэн таргыыллара, онон кинилэр общественнай-правовой боппуруостар судургу төрүттэрин и эринэр*
гэ кыа ы үөскэппиттэрэ".
Кэргэннэнэн да баран, Василий Никифоров ыраах Дьокуускайга а а табаарыһын кытта көрсүһээри уонна сэһэргэһээри,
сотору-сотору киирэрэ. Саха уолан киһитин булкуллубатах,
ыраас дууһатыгар психология уонна итэ эллэр историяларын
специалиһа Подбельскай хайдахтаах сабыдыалы о орбутун
өйдүөххэ сөп. Хас сырыы ахсын кини иннигэр са аттан са а
эйгэ арыллара. Никифоров бэйэтэ ахтарынан, Подбельскай кини
өйдөбүлүгэр ньүдьү-балай уонна куһа ан тыын саарыстыбатыгар хорсун быһыылары о орор остуоруйа геройун курдуга. Кырдьыга да трагическай дьыл алаах Подбельскай оло о трагическайдык түмүктэммитэ. Кини дьиэ кэргэнинээн Россия а бараары сылдьыбыта. Сарсыарда үлэтигэр кэлбитигэр Монастырскай дьиэтигэр (араас улуустартан Дьокуускайга киирэр сыылынайдар быстах олороллоругар аналлаах уопсай дьиэ курдуга)
ытыалаһыы буола турар диэн истибитэ. Сыылынайдар уонна
санга губернатор Осташкин икки ардыларыгар мөккүөр губерна238
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тор кө үл сырыыны — сыылынайдар үгүстүк туох да кө үлэ
суох улуустартан Дьокуускайга киирэн, кинилэргэ анаан куортамнаммыт дьиэлэргэ уһуннук олороллорун тохтоторго быһаарбытыттан тахсыбыта. Күбүрүнээтэр бука барыларыгар (ол кэмэ дьиэ э 33 сыылынай баара) аналлаах сирдэригэр баралларыгар, түмсэн тэрийбит библиотекаларынан туһамматтарыгар бирикээстээбитэ. Сыылынайдар бууннаабыттара, күүстэринэн
үүртэлээн таһаартыырга соруммут дьиэлэригэр баррикада овгостубуттара. Сыылынайдартан ким эрэ саанан ыппыта, икки саллаат өлбүтэ. Хардары уот аһан түөрт сыылынайы өлөрбүттэрэ,
алтаны бааһырдыбыттара. Ол кэм э Подбельскай дьиэтигэр
суо а, кини хардарыта ытыалаһыы са аламмытыгар сүүрэн кэлбитэ. Администрацияны уонна саллааттары кытта кэпсэтиһии
ыытар санаанан, олбуор нө үө түһэн истэ инэ өлөрбүттэрэ.
Суорума суолланыы туһунан сурах Никифоров улууһугар олордо уна тиийбитэ. Ити кэннинээ и сылларга кини до отторунаан
до орун огдооботугар туох кыалларынан көмөлөспүтэ, оттон 20-с
сыллардаахха Москва а бара сылдьан соһуччу Подбельскай уолун
кытта көрсүһэ түспүтэ, ол кэм э кини почта уонна телеграф
наркомунан үлэлиирэ. 1925 сыллаахха киии Москва а Подбельскай огдооботун көрдөөн булан, былыргыны кэпсэтиһэн уһун
киэһэни билиминэ аһарбыттара. А а саастаах до орун уонна
үөрэтээччитин туһунан бэйэтин ахтыыларын Василий Васильевич Никифоров 1927 сыллаахха түрмэ э олорон ситэрбитэ...
В.В.Никифоров биографиятын аахтаххына, архыып матырыйаалларын кытта билистэххинэ кини у араабат, дьаныардаах
уонна сайа ас киһи эбит диэн түмүккэ кэлэ ин. Кини туохха
барытыгар күүскэ ылсыһара, соругун толорорго булгуруйбат дьулуурдаа ын көрдөрөрө. 1890 сыллаахха кини Дүпсүн улууһун баһылыгынан быыбардаммыта, онтон тута са а оскуолалары
арыйыы түбүгэр түспүтэ. Саха сирин та аратын үлэһиттэрин
көрдөһүүлэринэн Правительственнай Сенат кинини церковнайприходской оскуолалар бочуоттаах попечителлэринэн бигэргэппитэ. Махтанарын бэлиэтитэр Синод киниэхэ библияны биэрбитэ. Кини кө үлээһининэн "Братство" диэн оскуолаларга материальнай көмөнү о орорго аналлаах спонсордар сэбиэттэрэ
тэриллибитэ. Ити сылларга кини бэйэтин тула үөрэхтээх сахалары түмэр. Эмиэ ити са ана сыылынай Ястремскайы кытта
чугасаһар, киниэхэ сахалыы остуоруйалары, үһүйээинэри хо239
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муйарыгар улгумнук көмөлөһөр, олоро кэлин саха тылын научнай грамматикатын о ороругар төрүт буолбуттара. 1895 сыллаахха сырдатыыга үлэтэ үрдүктүк сыаналанан, Станислав лиэнтэ э кэтиллэр үрү көмүс мэтээлинэн на араадаланар. Өссө уон
сыл буолан баран, "Үөрэ ирии обществота" тэриллиитин кө үлээччилэр ахсааннарыгар киирэр, улуус оскуолаларыгар преподавателлэри бэлэмниир учууталлар семинариялара аһыллыытыгар элбэх сыратын биэрэр. Таарыччы а ыннахха, семинарияр
нуучча тылын кэлин саха грамматикатын автора буолбут С.А.Новгородов үөрэппит. Никифоров Новгородовка Петербурскай университекка киирбитин кэннэ, киниэхэ стипендия олохтоон, улаханнык көмөлөспүтэ.
1898 сыллаахха кини кө үлээһининэн аа ар хостоох библиотека тэриллэр, нө үө сылыгар тыа-хаһаайыстыбаннай обществота үөскүүр. Сыала-соруга биир — ньүдьү-балай быһыыны
туоратыы, сахалары кинигэ э, тыа хаһаайыстыбатын производствотын билиилэригэр үөрэтии. Тыа хаһаайыстыбаннай обществота уонтан тахса сыл үлэлээбитэ, ол устатыгар сири та астааччыларга балачча чэпчэки үлэ тэриллэринэн хааччыйыыга элбэр>и о орбута, агрономическай билиилэри тар атыыга көмөлөспүтэ.
В.В.Никифоров общественнай үлэтэ 1905—1907 сылларга, революция сылларыгар, күүскэ савдыбыта. 1905 сыллаахха Сибииргэ земство бэйэтин бэйэтэ салайыныытын олохтооһун туһунан
"Үрдүк судаар дьаһала" тахсыбыта.
Никифоров уонна кини көмөлөһөөччүлэрэ Саха сиригэр земство туһунан бырайыагы бэйэлэрэ туһунан бэлэмнээбиттэрэ.
Бырайыак дьаһалта уонна полиция кыраайы салайыыга бырааптарын биллэрдик хааччахтааһыны көрөрө, ол бырааптарын земство мунньа ын көрүүтүгэр биэриини, сири барытын сахалар бас
билиилэринэн аа ары, Думава кинилэр бэрэстэбиитэллэрин быыбардааһыны көрөрө, ол иһин күбүрүнээтэр бырайыактан кыыһырбыта уонна дьиксиммитэ. Ол эрээри 1905 сыллаахха алтынньыга
ыраахтаа ы уочараттаах чугуйууну о орбута: киэ ник сурадырбыт
манифест тахсыбыта, ол быһыытынан нэһилиэнньэр "личность
чахчы тыытыллыбатыгар, суобас, тыл, мунньахтар уониа союзтар көБгүллэригэр оло уран гражданскай кө үллэр төрүттэрэ"
бэлэхтэммитэ. Чуолаан ити күннэргэ Дьокуускайга земство боппуруостарыгар улуустар бэрэстэбиитэллэрин муннъар буолбута.
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Никифоров баһылыктаах тыа-хаһаайыстыбаннай обществота атын кэккэ обществолары кытта холбоһон Учредительнай
мунньа ы ы ырыыны модьуйан Витте э телеграмма ыыталлар,
онуоха "еврейдэр, туора урдустар уонна туһунан итэ эллээхтэр
тустарынан" (үксүлэрэ еврей социал-демократтар "илиилэрэ"
тиийбитэ биллэр) бары сокуоннары көтүрэргэ этэллэр. Дьокуускайга быһыты төлө тардыбыт курдук буолар: митиннэр буолаллар, забастовкалар биллэриллэллэр, арааһынай союзтар тэриллэллэр — чиновниктар, учууталлар, бытархай атыыһыттар, үөрэнээччилэр, таһа ас таһааччьшар, бирикээсчиттэр. Сыылынайдар, кинилэри өйөөбүт Никифоров баһылыктаах сахалар куорат
Думатын былдьыырга быһаарыналлар.
"Сахалар союзтара" үлтүрүтүллүбүтүн кэннэ, Никифоров дьиэр со отох хаалбыта. Ол иһин кини... норуот геройун Манчаары туһунан пъеса суруйарга туруммута. Ити өйдөөх санаа этэ:
сахалар тапталлаах киһилэринэн кини, "Союз" кыайтарбытын
уонна куомуннаахтара чугуйбуттарын иһин, бэйэтин абатын-сататын этиппитэ. "Оло ум устатыгар тойоттору кытта со ото ун
охсуспутум. Туохпун барытын биэрбит норуотум миигин сиэхсит аатынан хоруотуур. Өйдүө дуо эрэл эстиитин бары ыарын?"
Пьеса бүтүннүү дьон туһугар охсуһуу идеятынан күүрээннэнэр,
ону сэргэ — норуот туруга суо уттан хомойуунан толору. Цензура мэһэйдэрин туораары Никифоров Пекарскай көмөтүнэн өр
туруорсан, самодеятельнай куруһуоктарга оонньуурга кө үлү
ылар. Кө үл бэриллибитэ эрээри, нууччалыы тылбааһыгар эрэ
кө үллэммитэ; сахалыы тыллаах рукопиһа цензура кө үлүн ылбата а. Онтон балачча хойутаан көрөөччүгэ тахсан, өрөгөйдөөх
үөрүүнү уонна киэн туттууну ылбыта.
Никифоров публицистическай үлэнэн дьарыктанар: олохтоох
хаһыаттарга бэчээттэнэр, бэйэтэ сурунаал тэрийэр, Географическай общество Саха сиринээ и салаатын үлэтигэр кыттар, Кыһыл Кириэскэ сиэртибэ хомуурун биир кө§үлээччи быһыытынан биллэр.
1917 сыллаахха олунньуга Никифоров са а күүс-күдэх киирбитин курдук сананар. Буржуазнай-демократическай революция,
империя бары былаастаах уонна дьаһайар органнарын, муора
долгунунуу дьигиһиппитэ. Дьокуускайга былаас сыылынайдар
илиилэригэр киирбитэ (Государственнай Дума социал-демократическай фракциятын урукку чилиэнин Г.И.Петровскай, ки16 Заказ № 201
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мээһиннээх атеист Емельян Ярославскай (Миней Губельман)
кэргэнэ К.Кирсанова, сыылынай Эренбург). Кулун тутар са атыгар куоракка сахалар мунньахтара буолбута, онно Никифоров бэрэссэдээтэллээбитэ. Мунньах Петрогракка телеграмма
ыыппыта, онно ыраахтаа ыны суулларыыны э эрдэлээбитэ уонна "баттаммыт национальностар босхолонор улуу түгэннэрэ кэлэригэр" эрэлин биллэрбитэ. Олунньутаа ы революцияны саха
интеллигенциятын баһыйар өттө өрө көтө үллүүнэн уонна улахан эрэлинэн көрсүбүт буолла ына, алтынньыга туох буолбутун
уун-утары сыаналаабытын этиэх тустаахпыт. 1917 сыллаахха от
ыйын ортотугар Саха сирин үрдүнэн бүтүннүүтүгэр земство
былааһа, атыннык эттэххэ, бэйэни салайыныы олохтонон испитэ. Саха сирин общественноһа онуоха Бириэмэннэй правительство Сибииргэ күбүөрүнэтээ и, уездтаа ы уонна волостаа ы
земскэй тэрилтэлэри олохтооһун туһунан уураа ар тирэ ирэрэ.
Октябрьскай революция Никифоровы уонна кинини өйөөччүлэри өмүтүннэрбитэ. Сэтинньигэ Общественнай куттал суох буолуутун Саха сиринээ и комитетын, Дьокуускайдаа ы куорат думатын, байыаннай уонна бааһынай Сэбиэтин, Саха сиринээ и
национальнай комитет холбоһуктаах мунньахтара ыытыллар.
Национальнай комитет баһылыга В.В.Никифоров этэ. Мунньахха
Советскай Россия рабочай-бааһынай правительствотын билиммэккэ диэн быһаарыы ылыллар, социалистическай революцияны кытта охсуһууга олунньутаа ы революция көмүскэлин комитета тэриллэр. Болыпевик салайааччылар Олейников, Эренбург, Андреевич тутуллаллар. Кэлин Саха автономнай республикатын салайааччыта буолбут М.К.Аммосов, ити күннэргэ саха
хара үлэһит рабочайдарын союһун бэрэссэдээтэлэ, эбээһинэстэриттэн босхолонор. Холбоһуктаах комитет мунньа а уонна
кини салгыы ыьшпыт үлэтэ барыта "Былааһы бүтүннүү — Учредительнэй мунньахха!" лоһунунан барбыта. Ити кэнниттэн
ыытыллыбыт олохтоох земство мунньахтара эмиэ болыиевистскай былаас уонна Сэбиэттэр өйөбүлүнэн туһамматтарын
көрдөрбүттэрэ. Дьэ итинник быһыы-майгы буола турда ына,
1918 сыллаахха тохсунньу 20 күнүгэр Саха сиринээ и уобаластаа ы земство мунньа а үлэтин са алаабыта. Онуоха федералистар чобуорхайан турбуттара. Никифоров кандидатурата уобаластаа ы земскэй управа бэрэссэдээтзлин дуоһунаһыгар туруоруллар, ол аата, кини Саха сиринэз и ситэриилээх былаас баһы242
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лыгынан буолар. Сэбиэскэй былааска сыһыан туһунан боппуруос дьүүллэһиллиитигэр Никифоров халба наабат позицияны ылар: "былааһы болыпевистскай кииннээһини" сэмэлииргэ, Петроград Саха уобалаһын дьаһайыыга орооһуутун утарарга
этэр. Кини саныырынан, Саха сиригэр уобаластаа ы земство
салайааччыларыттан сүүмэрдэммит, ону сэргэ Национальнай
комитет бэрэстэбиитэллэриттэн турар холбоһуктаах былаас
үөскүөхтээх. Олунньу 5 күнүгэр Никифоров уобаластаа ы земскэй управа бэрэссэдээтэлин эбээһинэһин толоруутун са алыыр.
Онтон 1918 сыл от ыйыгар Саха сиригэр Сэбиэскэй былаас олохтонор, онон земство үлэтэ сыл а аара эрэ сал анар.
20-с сылларга Никифоровка "буржуазнай-демократическай
кэмэлдьитин" өйдөтөллөр, дьингэ киһи өйдүүрэ элбэ э. Ол эрээри идеялар дьыл алара киһи дьиктиргиэн курдук күөрэйтэлиир
эбит! Федералистар туту ыра санаа о остубуттара, тугу ситиһэ
сатаабыттара (кинилэри "урутаабыт дьоннорунан" олус табатык ааттаабыттара) бүгүн Саха сиригэр олоххо киирдэ.
В.В.Никифоров туһунан кэпсээн кини оло ун тиһэх сылларын ахтыбатахха ситэтэ суох буолсу быһыылаах. Үгүс түгэннэринэн сылта ыран кини политическай олохтон тэйитиллибитэ.
1922 сыллаахха Бурятия а үлэлиир, 1923 сыллаахха Саха республикатын салалтатын көрдөһүүтүнэн Москва а кыраай ситиһиилэрин быыстапкатын ыытар, ол кэнниттэн ССРС правительствотын иһинэн Саха республикатын бэрэстэбиитэлистибэтигэр үлэлиир. 1924—1926 сыллардаахха М.К.Аммосов кө үлээһининэн
республика хаһаайыстыбатын уонна айыл атын баайын үөрэтэр сыаллаах тэриллибит ССРС наукаларын Академиятын комиссиятыгар үлэлэһэр. Учуонайдар биригээдэлэрин кытта бииргэ Саха сиригэр кэлэн, демографическай чинчийиилэринэн дьарыктанар. 1927 сыллаахха Саха сиригэр промысловай кооперацияны тэрийии программатын о оруу үлэтин са алыыр. Ол сыл
бириистэнтэн быһа туталлар. Кинини 1906 уонна 1919 сыллардаахха хайыы-үйэ олорбут түрмэтигэр тиэрдэллэр. Стенокардия, ОГПУ коллегиятын кэтэхтэн буруйдааһына, балыыһа мас
оронугар сытан өлүү...
В.В.Никифоров туһунан итиччэ сиһилии кэпсиирбэр хас да
уонунан сыллар усталарыгар кини дьылдата да, кини үлэтэ да
хардарыта хатыспыт кини диэки буолааччыларын, кини коллегаларын, көмөлөһөөччүлэрин ааттарын ахтыыны сорунан туран
16*
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таарыйбатым. Ону мин, бастатан туран, кинилэр хас биирдиилэрин туһунан туспа этэрбэр кыах хааллараары таарыйбата ым,
оттон, иккиһинэн, Никифоров биографията кини көлүөнэтигэр
наһаа типичнэй буолан, Саха сирин уонна кини дьонун туһунан аан бастаан билсиһэр аа ааччы дьон аатыгар булкуллубатын диэн итинник быһаарыммытым. Дьыала кинилэр көннөрү
биир көлүөнэ дьоно буолалларыгар буолбатах. Саха общество
тын наадыйыыларыгар хоруйдаан, интеллигенция бастакы чулуу дьоно бары сэргэстэһэ итиэннэ дьи эр биир салаа а уонна
эйгэ э кэриэтэ үлэлииллэрэ. Хас биирдиилэрэ, ким биллэрдик,
ким кыратык үөрэ ирии, национальнай литература, тыл, история, этнография, эпос уонна фольклор, сахалар хаһаайыстыбаннай уонна социальнай олохторун эйгэтин таарыйбыта. Хас
биирдиилэрэ политическай сыылынайдар "илиилэрин иһинэн"
ааспыта. Хас биирдиилэрэ билиини мунньуннахтарын, аан дойдуну кытта билсиһэн истэхтэрин ахсын "саха бииһин ууһа" (ол
кэм э кинилэр бэйэлэрин ити курдук ааттаналлара) Европа
цивилизациятыттан наһаа ыраах турарын өйдүүллэриттэн муатыйа саныыллара. Итиэннэ хас биирдилэрэ төрөөбүт кыраайдара уонна норуоттара кө үллүк сайдарын туһугар бэйэлэрин талааннарын, күүстэрин, оттон үгүстэрэ — олохторун биэрбиттэрэ.
Гавриил Васильевич Ксенофонтов В.В.Никифоровтан 22 сыл
кэлин, 1888 сыллаахха, төрөөбүтэ. Төрөппүттэрэ сэниэ дьон этилэрэ. А а саастаах Гавриил кэнниттэн кинилэргэ өссө биэс уол
уонна үс кыыс баара. Начаалынай үөрэв.и тыа оскуолатыгар ылбыта, онтон Дьокуускайдаа ы реальнай училище а, Томскайдаа ы университет юридическай факультетыгар, Иркутскай университетыгар үөрэммитэ. Көрөргүт курдук, били и да көрдөбүлүнэн ыллахха эдэр киһи дьоһуннаах үөрэ и ылбыт.
Томскай университетыгар өссө да областничество идеаллара
тыыннаахтара, ити хамсааһын лидерин, институт профессорын
Потанин сабыдыала чахчы биллэрэ. Талааниаах этнограф уонна фольклорист, айанньыт Потанин үөрэнээччилэрэ учууталларын дьыалатын салгыыллара: кииилэр Сибиири үөрэтии куруһуоктарын үлэлэтэллэрэ, Сибиир сайдар суолларын туһунан
мөккүһэллэрэ. Ксенофонтов политическай көрүүлэрэ областничество өйүн-саиаатын быһаччы сабыдыалынан сиппитэ-хоппута.
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Томскай университетын 1912 сыллаахха бүтэриэ иттэн 1917
сыллаахха диэри Ксенофонтов Дьокуускайга адвокатура а үлэлээбитэ. Үөлээннээхтэрэ ахталларынан, судебнай дьыалалары олус
дьоһуннук уонна эппиэттээхтик ыытара; кини үтүө санаалааын бэлиэтииллэрэ. Ол эрээри кини ордук араатардыыр дъо урунан, ча ылхайдык уонна образтаан этиитинэн сура ырбыта,
ол, быстахтык ыллахха, кини сүрүн үлэтин тылыттан-өһүттэн
да көстөр (Сахалар былыргы историяларын очеркаларыттан).
Общественнай уонна политическай үлэнэн аан дойду ма найгы сэриитэ са аланыа ыттан дьарыктаммыта. Мэлдьи буоларын курдук (онуоха холобурунан биһиги да күннэрбит буолуохтарын сөп), тас өттүттэн куттал правительстволар бэйэлэрин
норуоттарыгар ордук ытыктабыллаахтык сыһыаннаһалларыгар
күһэйэр. Патриотическай өй-санаа ордук сытыырхайар. Ол сылларга ити биир көстүүтүнэн бааһырбыт саллааттарга уонна
өлбүттээхтэр дьиэ кэргэннэригэр көмө ө харчыны хомуйуу
маассабай хампаанньата буолара. Ксенофонтов Кыһыл Кириэс
Россиятаа ы обществотын Дьокуускайдаа ы салаатын салайбыта, оттон ити салаа Инородческай отделын Никифоров салайара. Бука, кинилэр манна чутастык билсибит буолуохтаахтар —
26 саастаах юрист уонна 48 саастаах "политическай адььщ а".
Чугастык бодоруһууларын туһунан этиэххэ сатаммат — саастарынан олус араастаһаллар, ол оннугар саха норуотун сүһүө эр
туруутун историятыгар бшшэр суолу хаалларбыт ити икки деятеллэр идейнэй чугасаһыылара саарба а суох. Никифоров сабыдыалынан Ксенофонтов демократическай көрүүлэрэ бүтэһиктээхтик сиппитэ-хоппута.
Олунньутаа ы буржуазнай-демократическай революция а ыйах
ахсааннаах саха интеллигенциятын биир тьша суох инники кирбиигэ үтэйэрэ; үөрэхтээх сахавд наадыйыы олус улахана, оттон
интеллигент кэккэтэ олус а ыйа а, онон биирдиилэригэр сө үмэр
үгүс эбээһинэс сүктэриллэрэ. Ксенофонтов общественнай куттал суох буолуутун Саха сиринээ и ситэриилээх комитетын чилиэнинэн, Саха сиринээ и уокуруктаа ы суут комиссарынан
буола түһэр, бааһынайдар инородческай комиссияларын салайар, ол комиссия саха норуотун культурнай бардарыытын программатын ырытан о орор. 1917 сыллаахха кулун тутарга саха
уонна нуучча бааһынайдарын съезтэрэ буолар, ол туһунан Никифоров үлэтинэн сыһыаннаан хайыы-үйэ ахтан турабыт. Ити
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съезкэ саха интеллигенциятын сомо олоһууга хабааттыыта биллибитэ: "Кө үл" диэн политическай союз тэриллибитэ, онно
оло уран федералистар Саха сиринээ и трудовой союзтара тэриллибитэ. Федералистар союзтара саха интеллигенциятын
үтүөтүн барытын, 400-тэн тахса киһини, түммүтэ. Ксенофонтов Союз салайар састаабыгар талыллар. Кини программата областничество уонна национальнай суверенитет идеяларыгар
оло урарын өйдөтөбүн. Онуоха кылаабынайа: Россия империята норуоттар бэйэлэрин бэйэлэрэ быһаарыныыларыгар, государственноска уонна бас билиигэ бырааптарын билиниигэ олоурар национальнай-государственнай федерация быһыытынан
тутуллаах буолуохтаах уонна оннук сайдыахтаах. Ксенофонтов
Сибииргэ киэ бырааптарынан туһанар Сибиир Думата баһылщтаах толору автономияны биэрэргэ модьуйар. Кини бүтүн
"сибиирдээ и уонна Саха сиринээ и былаастар икки ардыларыгар тугу дьаһайары уонна туох боломуочуйалаах буолары тыырсар этиилэри ырытан о орууга актыыбынайдык кыттар. Федералистар бүтүн Россиятаа ы Учредительнай мунньа ы ы ырыыга эрэллэрин сүтэрбэттэр, кандидатынан Ксенофонтовы мэктиэлииллэр. Итини таһынан 1917 сыл иккис а арыгар Ксенофонтов куорат Думатын баһылыыр, онно, болыиевиктар Саха
сириттэн барбыттарын кэннэ, федералистар уонна эсердэр балаһыанньалара биллэрдик күүһүрэр.
Алтынньытаа ы событиелары Ксенофонтов, эмиэ Никифоров курдук, государственнай переворот курдук сыаналыыр. 1917
сыллаахха ахсынньыга Томскайга бүтүн Сибиирдээ и Суһал
ы ырыылаах съезд ыытыллар, ол эмиэ алтынньытаа ы сабыытыйаларга хабыр сыананы биэрэр. Саха сириттэн ити съезкэ
дэлэгээт Ксенофонтов Томскайга кыайан барбат; ити күннэргэ
1сини Учредительнэй мунньах бүтүн Россиятаа ы съеһигэр мавдат
иһин охсуһууну ыытар. Ол түмүгэр кыайар. Онтон кэлэр сабыытыйалар дьулусханнык сайдаллар. Томскайга буолбут съезд быһаарыытынан 1918 сыл тохсунньутугар Сибиирдээ и парламент
ьнгырыллыахтаах этэ, онно Сибири Россияттан тутулуга суо унан биллэрэргэ соруналлара. Ону тохсунньу 26 күнүгэр Сэбиэттэр Ар аа Сибиирдээ и Сэбиэттэрэ Сибиирдээ и Думаны бэйэтин быһаарыытынан ыспыта. Тутуулар буолуталаабыттара. Ксенофонтов тутууга түбэспэтэ э, кини Саха сиригэр Владивостогунан эргийэн сайыныгар эрэ тиийэн кэлбитэ, онно Сэбиэскэй
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былаас олохтоммут этэ, ол 1918 сыл бала ан ыйыгар суулбута.
Ити кэм э этэ киэ ник сура ырбыт Сибиир Бириэмэннэй правительствотын Омскайга тэрийии, ол Сибиир Думатын идеяларын сөбүлээбэтэ, онон Дума түмсэригэр кыа ы биэрбэтэ э. Большевиктар өстөөхтөрө Колчак Сибиир Россияттан арахсыытын
туһунан буолуохтаа ар, автономиятын туһунан санааны да
кө үллээбэтэ. Ол да буоллар үгүс федералистар Сибиир автономията үөскээһинин Саха сирин национальнай-территориалънай тэриллиитин үөскэтиигэ хардыы курдук көрөллөрө, ол иһин
үгүстэр онуоха кыһаллаллара. Национальнай-территориальнай
быһаарыныы боппуруоһутар большевиктар уонна Колчак биирдэрин Ксенофонтов үчүгэйдик табан көрбүтэ көстөр: хайа да
өрүт былааһа хаһан да, ханнык да усулуобуйа а Россия Сибиири сүтэрэрин таһаарыа суох этэ.
Ксенофонтов областничество идеялара олоххо олох табыгаһа
суохтарын өйдөөбүт буолуон сөп. Сибиир парламеныттан кини
санаата түспүтэ, онон политическай үлэттэн букатыннаахтык
тэйбитэ. Ол, ба ар, ордуга буолуо... То о диэтэххэ, кини итинник быһаарыныытын түмүгэр биһиги "Ураа хай-сахалар" диэн
дьоһуннаах үлэни ылбыппыт, ол туһунан "Былыргы дьыллар
мындааларыгар" кинигэбэр олус сиһилии кэпсээбитим. Кинигэтин иккис туома бэлэмнэнэн испитэ да, 1938 сыл сааһыгар кини
репрессияламмыта уонна ытыллыбыта.
Саха интеллигенциятын бастакы чулуу дьонун өссө биир баара ай ба аната — Алексей Елисеевич Кулаковскай, саха литературатын төрүттээччи, мыслитель, общественнай деятель, пацифист, саха норуотун туһугар эрэйи-муну көрбүт киһи. Кулаковскай 1788 сыллаахха төрөөбүтэ, Бакутаа ы Бастакы тюркологическай съезкэ баран иһэн суолга 1926 сыллаахха өлбүтэ. Кини
общественнай үлэтин историктар үгүс сыллар усталарыгар буржуазнай националист, реакционер, контрреволюционер, белогвардейщина а көмөлөһөөччү уонна кыттыылаах быһыытынан
сыаналаан сылдьыбыттара. Дьи эр кини, бастатан туран, учуутал, сырдатааччы, поэт этэ. Кини буола турар Алдьархайы Сир
ийэ утарыытын бу курдук өйдүүр.
Сир ийэ хатын
Сэриилэһэртэн кэлэйэн,
Охсуһартан уордайан,
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Айыы дьонун атаар аан,
Күн дьонун көмүскээн
Икки төгүл и иэттэн,
Үс төгүл түллэн,
Мөхсөн мө үөннэнэн
Оргулун иһигэр
Орулаан лоһугуратан баран,
Очуос таас хайалар
Оройдорун тобулу
Ордоо халлаа а диэри
Кутаа уотунан уһуутаата,
Күрү кугас күлүнэн
Төлө сөтөллөн күүгүнэттэ...
Нуучча классическай литературатын үгэстэригэр иитиллибит Кулаковскай нуучча реализмын уонна саха фольклорун демократическай үгэстэрин сатаан ситимниири ситиспитэ; мин
саныахпар, ол "түмүллүбүт литературнай бородуукта" өссө да
ситэ-хото сыаналана илик, сө үмэр дьикти сыаналааһыннары
күүтэр. Уопеайынан, билиилэр ыпсыыларыгар о оһуллар арыйыылар науканы эрэ үөрдэр буолбатахтар, ону тэ э национальнай культуралар алтыһар түгэннэригэр литература, искусство силигилии сайдаллар. Бу — туһунан расалар хааннара этхаан быһыытынан булкуһаннар, үгэс курдук, чэгиэн уонна кыраһыабай көлүөнэни биэрэллэрин кэриэтэ.
Кулаковскай, айар натура буоларын сэргэ, эппиэттээх уонна
достойнай гражданин буолан актыыбынай общественнай үлэттэн туора туран хаалбата а. Ол эрээри кини ити үлэтэ, В.В.Никифоров уонна Г.В.Ксенофонтов олорбут эйгэлэригэр барбытын
иһин, атыннык көстүтэлээбитэ. А ардас политик Никифоров
уонна сүнньүнэн историк Ксенофонтов политическай олоххо
быһаччы орооһоллоро, Кулаковскай туох буола турарын үксүн
өйүнэн-сүрэ инэн ылынар үгэстээвэ, кини со ото ун, партиялар уонна хамсааһыннар тас өттүлэригэр сылдьан дьайарын ордороро. 1912 сыллаахха Россия бүтүннүүтэ Романовтар династияларын 300 сыллаах юбилейдарыгар бэлэмнэнэрэ, Саха сирэ
да онтон хаалсыбата а. Инородецтар съезтэригэр уобаластаа ы
дьаһалтаны, духовенствоны, тойоттору, атыыһыттары таһынан,
олохтоох биллэр интеллигеннэр эмиэ ы ырыллыбыттара, ити
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кэм э кжни национальнай поэт, саха историятын, тылын, фольклорун билээччи быһыытынан биллиини ылбыта. Кини улахан
этиини онгорорго бэлэмнэммитэ, ону съезд үлэтин бастакы күнэ
Николай- II аатыгар тохтоло суох арбаһыннаах тыл этиитигэр
кубулуйбутуттан, тыл этэриттэн аккаастанарын ааһан, съезд мунньахтарыгар сылдьарын тохтоппута. Дьолго, этэргэ суруммута
ордубут. Ол дэ э көстүбүт докумуону кытта билсиһиз и .
Кини автор кимин-тугун көрдөрөрүн таһынан, кини кэлин, XX
үйэ сангатынаа ы Саха сирин социальнай быһыытын-майгытын сырдатар.
Алексей Елисеевич бэйэтин этиитин киһини дьиктиргэтэр
бигэргэтииттэн са алыыр: "Сахалар өлөн баранар төлкөлөөхтөрүн,
ол мүччүргэнэ суо ун туһунан санааны этэрбин эһиги, тойоттор, ба ар, наһаа күүркэтэр ханнык эрэ санаа тииһигэр ылларбыт киһи дии саныаххыт. Инньэ диэххитин да кө үл, ол эрээри билишги кэм э сахалар балаһыанньалара мүччүргэннээх
буолбутун чахчы билэн этэбин..." Кулаковскай итини этэригэр
манныкка тирэ ирэр: "наукаттан ылбыт билиитинэн сэбилэммит культурнай киһи тулалыыр айыл аттан бары наадалаа ы
кэбэ эстик туһанар, оттон дьиикэй киһи ону ситиһэр кыа а
суох: кини айыл а бэлэм, көстө сытар уйгуларынан туһанар
кыахтаах, олоро дьон үксээн истэхтэрин ахсын бараналлар, онон
дикарь өлбүтүнэн барар, быһатын эттэххэ, кини "тыыннаах буолар иһин охсуһууну" тулуйар кыа а суох". Кини бэйэтин о орор
түмүгүн "биһиги урууларбыт" өлөн быстар чахчыларынан бигэргэтэр: "алтаецтар, карагастар, койбалецтар, дьа атайдар, уйгурдар, османлилар, кондомыар, телеуттар, камасинецтар —
билигин сүүһүнэн, сорохторо эрэ тыһыынчанан аа ыллаллар".
... Өлөн бараналлар "сибиир татаардара, ураа хайдар, орочоннор (680 киһи), вогуллар (7000), бухарецтар (400), остяктар, зыряннар, качинецтар, тунгустар, ламуттар (500), манегрдар, гольдтар (430), юкагардар (675), чуванецтар (72), коряктар, камчадаллар (5000), айннар, гиляктар (2500), латыштар, эстэр". "Кыыл
курдук олохтоох чукчалар аныаха диэри өлөн быстыбатахатара
культурнай норуоттар сүлүһүннээх "тыыннара" тиийэ илигэр
буолар. Ол эрээри билигин кинилэри американецтар уонна нууччалар хайыы-үйэ күүскэ испииринэн утахтаан эрэллэр, онон
кинилэр күннэрэ-дьыллара аа ыллан турар". Итинтэн салгыы
Алексей Елисеевич киргизтэр дьыл аларыттан саллабын диэн
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суруйар, "кинилэр биһиги урууларбыт", тылбыт төрдө биир.
Бары "инородецтартан" кинилэр саамай элбэх ахсааннаахтар —
биир мөлүйүөн киһи. Үйэлэр тухары кинилэр "төгүрүк сылы
быһа истиэп устун көһөн көрүлүү, а аларын, удьуордарын кэриэһин тутуһан кө үл-босхо олорбуттара". Ону Урал кэтэ иттэн "аччык көс дьоннор то о аа наан киирэннэр", киргизтэртэн истиэптэрин былдьаабыттара, сирдэрин тиэрбиттэрэ, киргизтэргэ дууһа баһыгар баара-суо а 15-тии дэһээтинэни хаалларбыттара, ол түмүгэр сүөһүлэрин бүтүннүү өлөрөннөр, билигин аас-туор олохтоннулар. Кулаковскай сахалары эмиэ итинник төлкө күүтэриттэн сэрэтэр...
Бүгүн биһиги ынырык төлкөлөөһүн олоххо киирбэтэ э диэн
этэр кыахтаахпыт. Бэл Алексей Елисеевич олус уол амчытын
иһин сэмэлиэхпитин да сөп. Ол эрээри итинтэн туттунуо у ,
то о диэтэххэ ити тыл этиитэ Сибиир бүтүннүүтэ Столыпын
манна мөлүйүөнүнэн нуучча бааһынайдарын көһөрөн а алар былааныттан аймана долгуйбут сылыгар бэлэмнэммитэ. Саха сиригэр икки (!) мөлүйүөн сири та астааччыны көһөрөн а алыы
саба аланара. Биллэн турар, быһыы-майгы хайдах да сайдыбытын иһин ити кыаллыа суох этэ (сир о оһуутутар табыгастаах
сир олус а ыйа а, өрүстэр сыһыыларыгар эрэ баара), ол да буоллар былааннар бааллара, онуоха эбии кэпсээн-ипсээн өссө ордук элбэ э, ол иһин Кулаковскай итинник дьиксиммитэ. Быстахтык ыллахха, Саха сиригэр ханнык эрэ туора киһи буолбатах, ити бириэмэ э Россия географическай обществотыгар үлэлиир, тылдьыты о орбут Пекарскай сахалары бэйэлэрин Муустаах акыйаан кытылыгар көһөртөөн баран, кинилэр оннуларыгар сир о оһуутугар дьо урдаах дьону көһөрөн илдьэр идеяны
эппитин туһунан сурах Саха сиригэр тиийэн кэлбитэ. Итинник
куттал чахчы үөскээбитэ, көһөрүү ол киэ былааннара олоххо
киириилэрин икки түгэн мэһэйдээбитэ: Столыпыны өлөрүү
уонна сэрии са аланыыта,
Саха интеллигенциятыгар этиллибэтэх тылыгар Кулаковскай
кими барытын чугаһаан иһэр сэрии кутталыттан сэрэппитэ, ол
түмүгүн эмиэ ити проблеманы кытта — сири-дойдуну ордук
сайдыылаах дойдулар былдьааһыннарын кытта сибээстээбитэ.
"Дьон бастакы ынырыктаахтык хал аһалаан көһүүлэрэ Африка а, Австралия а, Тиихэй акыйаан арыыларыгар дьулуспута...
Компас айыллыб^ытын кэннэ дьон көһүүтүн иккис долгуна аны
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Америка а кутуллубута. Сир үрдүн бүтүннүүтүттэн 1/3 кэриин ылар бу сө үмэр улахан дойдуну баара эрэ түөрт үйэ устата
толорбуттара... Түмүгэр тиийэн, дьон көһүүтэ биһиги Сибиирбитигэр кэллэ..." Сү кэн кутталы кини Китай өттүттэн күүтэр.
"Хайыы-үйэ тохсус сылыгар барда Күндүл халлаан Империята
элбэх тыһыынча сыллаах бухатыырдыы уутуттан уһуктан, аан
дойду бары сирдэрин олоотоон көрөн, атын иэ эйэр июси атахтаахтартан хаалбытын өйдөөбүтэ, кутта а кураана ын, этэ-сиинэ ты аабытын биллэ, онуоха ис дьуо атыгар амырыын күүстэр
дьулааннык ньирилээтилэр... Дьиксинэбин, а ыйах ахсааннаах
саха народнаһа итинник силлиэ э саба баттатан, суорума суолланыа а диэммин". Дьэ онон хайдах буолабыт, тугу о оробут?
— диэн долгуйан ыйытар Кулаковскай. Америка а, Япония а,
Китайга бэриниэххэ дуу? "Суох, ити нүөмэрдэр сатамматтар:
тыыннаах буолар иһин охсуһууга кинилэр биһигини түргэнник
хам баттыахтара, оттон үрү харахтаах, улахан муруннаах нуучча (сахалар нууччалары ити курдук ааттыыллара), православнай
итэ эли бэлэхтээбитин туһунан этэ да барымына туран, биһиэхэ кинилэрдээ эр быдан чугас, эйэ эс, аймахтыы, кини эмиэ
биһиги курдук хаалбыт дьиикэй а ардаах, эмиэ биһиги курдук,
кэнэн бэйэлээх амарах, биһигини ата астыыр дьо ура суох, —
(культурнай таһыммыт тэ эбитэ буоллар, саха кинини таптаабытынан муннуттан сиэтиэх этэ)". "Суос-со отох табыгастаах
ньыманан, — диэн түмүктүүр автор, — биһиги нууччалардыын
культивизация а киирэрбит, холбоһорбут ордук, — кинилэрдиин
булкуһуубут үтүө төрүө ү биэрэрэ махталлаах".
"Культивизация" диэни Алексей Елисеевич хайдах көрөрүй?
Суругар кини итиниэхэ эппиэти биэрэр, ону чахчытьвдан норуотун бар ардыы программата диэн ааттыахха сөп этэ. Ол саха обществотын дьи нээх балаһыанньатыгар оло урар, олус чопчу
уонна, туох баарынан көрдөрөр, ол кырата суох суолталаах.
Сири туһаныы боппуруоһугар кини бэлиэтиир сүрүн иэдээнэ
еир тиийбэтигэр буолбатах, ону көдьүүһэ суох туһаныыга сытар.
Оччолорго баар буола сылдьыбыт ходуһа сирдэри быһыт бүтэйдээһин системата киэвг сирдэри "хаппахчыга" хаайыыга тиэрдибитэ. Кулаковскай туһаттан таһаарыллыбыт сирдэри хаһаайыстыбаннай иаадыйыыга төннөрөр са а системаны олохтуурга
этэр. Кини сири бас билээччилэртэн сири тупсарыыны ыыталларын модьуйары наадалаа ынан аадар, ол манньатыгар сири
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бас билээччилэр ыраастаммыт сирдэрин ордук уһуннук туһанар быраабы ылыахтаахтар. Итинтэн салгыы кини суһаллык
"күөллэри түһэрэн" (ууларын ыытан), онон са а быйа наах
сирдэри таһаарарга, чө өчөгү "кыраһыын көмөтүнэн" ыраастыыры туһанарга, күөллэргэ хомуһу үүннэрэргэ, оттонор ходуһаларга хаар уутун тутар быһыттары о орорго, сир кырсын ө
буорун алдьатар сааскы өртөөһүнү тохтоторго ы ырар. Көс дьоннор то о аа наан кэлиилэрэ суоһаан турда ына Кулаковскай
сахалары сэрэтэр: саха сиргэ сатаан үлэлээбэт буолла ына, сир
үлэтин культуратын ылыммата ына кини өрүүтүн кыһал а а
сылдьыа а. Кини сүбэлэрэ бүгүн, биллэн турар, кэнэн курдуктарын иһин, XX үйэ са атыгар уонна Саха сиригэр сир
о оһуутун оччотоо у туругар ыллахха, уһулуччу прогрессивнай
этилэр. Кини уо урдууга сүөһү киитин туһанарга ы ырар, сэлиэһинэй, дьаарысса уонна кыһы ы бурдук ыһыытын кэ этэргэ туруорсар, тупсарыллан о оһуллубут тыа-хаһаайыстыбаннай туттар тэриллэри тиэйэн а алыыны кэ этэргэ, о уруот аһын
үүннэриини, онуоха хортуоппуйу чорботон туран, сайыннарарга ы ырар.
Сүөһү иитиитигэр, кини көрүүтүнэн, кылаабынайа бөдө ынах
сүөһү боруодатын тупсарыы, үчүгэй вентиляциялаах киэ -куо
хотоннору тутуу, араас ыарыыларга уонна сүөһү өлүүтүгэр тиэрдэр сытыйбыт оту сиэтиини тохтотуу. Сылгы иитиитэ та нары
түспүтүттэн кини хомолтотун этэр; үөрүйэх буолбут ута ы —
кымыһы сөргүтэргэ ы ырар ("кымыс — туһалаах, оттон чэй
буортулаах утах". Японскай чэйгэ чэйин матырыйаала баара эрэ
25 бырыһыанын ылар, онтон атына — талах сутуката, мас күүдээнэ, уһанар силим, о ус хаана, курунньук). Сибиинньэни, дьиэ
көтөрүн иитэргэ туруорсар. Онуоха кини ыраа ы өтө көрөн тупсарыллыбыт боруодалары ууһатыыга идэтийбит сүөһү иитэр
фермалары, ыһыы хортуоппуйун ылар уонна харайар туһуттан
оскуолаларга общественнай о уруоттары тэрийтииргэ этэр. Эмиэ
ити курдук дьаныардаахтык кини дьиэ иһинээ и дьарыктары
сайыннарарга ы ырар: тириини та астааһыны, ууга сытыйбат
атах та аһын о орууну, туой о оһуктары, тимири уһаарыыны
уонна уһаныыны... Маннык холобуру а алар: "Биир өттүттэн
ыллахха, сылгы көхсүн тириитэ биһиэхэ олох сыаналаммытынан, иккис өттүттзн, шахмат ойуулаах муоста тэлгэхтэрэ —
сөрүөлэр уобалас таһыгар үрдүктүк сыаналаналларын быһыы252
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тынан (биирэ 20-тэн 75 с. тиийэ), — итилэри дэлэйдик о оруунан дьарыктаныахха". Оттон кини тиксиһиннэрээччилэри (биһиэхэ бүгүн кинилэр улахан алдьархайы о ороллор!) а ыйатарга манныгы модьуйар: "Табаары чэпчэкитик уонна кредиккэ
ылар инниттэн, Москва бөдө фирмаларын кытта сибээһи олохтуохха. Ити ньыма наһаа улахан барыстаах: тиксиһиннэрээччи
илиилэр бары суох буолаллар, а.э Дьокуускай к. атыыһыттара,
баһаар "эргиэмсиктэрэ". Итиниэхэ салгыыр илии хас биирдии
паарата 10 бырыһыа а тиийэ ыраас барыһы и эринэр, эргиэн
эргиирин ороскуота сүүнэ кээмэйгэ тиийэр". Бириискэ хампаанньаларын кытта онно эти тиксиһиннэрээччилэрэ суох быһаччы
тиэрдэргэ кэпсэтиини ыыталларыгар этэр. Кулаковскай этиилэрэ туора сиргэ баран быстах үлэлээһини тэрийии, чэйи тиэйэн а алыы (сахалар ити утахха наһаа ылларбыттар), Өлүөнэ
бириискэлэрин оттук маһынан хааччыйыы, балыгы бултааһыны элбэтии курдук эйгэлэри эмиэ хабаллар.
Кини суоттаан көрүүлэри а алар уонна кыраай хаһаайыстыбатын уонна саппаастарын дьоһуннаахтык тэрийдэххэ уонна дьаһайдахха хоргуйууну (1912 сыл хоргуйуу дьыла буолбута) таһаарбаты таһынан, капиталы мунньуохха сөбүн быһаарар, ону Саха
сирин сайдыытыгар уонна үөрэхтээһишгэ уган, саха обществота
сүрүн сыалын — хаалыыттан тахсыыны ситиһиэн сөп. "Кырдьык, со уруу, — кини Россия Европатаа ы өттүттэн дьону Сибииргэ маассабайдык көһөрүүлэрин уонна ол содулларын проблематыгар хаттаан төннөн суруйар, — киһи аймах сиэри таһынан ууһаан батыспакка (атыннык эттэххэ — хоргуйан) сахсыр а
курдук өлөллөр, холобура, 1897 с. Индия а хоргуйан 4100000 киһи
өлбүт, а.э. сахалар ахсааннарын 16,4 төгүл куоһарар киһи... Саха
сиригэр, диэн кини дьаныйан этэр, са а политиканы ыытыы,
хаһаайыстыбаны салайыыга са алыы еыһыаны ырытан о оруу
наада, ол интеллигенция уонна тойоттор кыһаллыылара суох
кыайтарбат, Тойоттор дьада ы саханы харыстала суох көлөһүннүүллэр эрээри, дьи ин ыллахха, прогрессивнай капиталы хааталлар, онон буолла ына, кэм-кэрдии кэллэ инэ, ону кыраай сайдыытыгар уган барыахтара. Кулаковскай "дъада ы дьон"
бэйэлэринэн, интеллигенция уонна сатабыллаах тойотторо суох,
бэйэлэрин олохторун тупсарар дьо урдарын олус критическэйдик сыаналыыра. Кини ол санаатын угулдьутумуна, аһа астык
этиитэ бүгүн киһи кулгаа^ар баппаттык иһиллэр да буоллар,
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дъи э сөптөөх: "Дьада ы дьо
о кредити аһыы туһунан, сири
туһаныы кылаастаах систематын суох о оруу туһунан уонна
кулак айма ы кытта охсуһуу туһунан дьаһаллары ылыыны сатаммат дии саныыбын. Эһиги, ба ар, сүөргүлүү саныаххыт, оттон мин саныырбынан, сахалар олохторугар итилэр били
и
кэмнгэ охсуһарга көдьүүһэ да, табыгаһа да суох көстүүлэр. Холобура, ходуһа сирин тү этиигэ өлүүнэн үллэстии киирдин,
оччо о элбэх өлүү тиксибит дьада ылара олорун баайдарга уонунан сылларга аренда а туттарыахтара (арецда төлөбүрүн ыларга
ымсыыран), онон бэйэлэрин балаһыанньаларын сарбыныахтара, оттон өлүүлэрэ кэлин бас билээччилэрин хабала а киирбиттэрин дьи нээх туоһуларынан буолуохтара... Холобура, саха а
барытыгар 1000 с. тү этэн биэр, — ол кэннэ көрүө этигит өрөтөр буолумуна да эрэ 0,8 эбэтэр 0,9 өттүлэрэ ити харчыны күный ыһыа а о оруохтара, бэйэлэригэр "и эриммиттэрэ" диэн
— майгылара-сигилилэрэ алдьаммыта, арыгыга, хаартыга уонна
көддьү
э үөрэммиттэрэ буолуо а".
Итинник хобдох үгэргээһин, биллэн турар, киһи кулгаадар
батан иһиллибэт, ол да буоллар нө үөнү туоһулуур: нуучча норуотун ньүдьү-балайын уонна хаалыылаа ын саралаабыт нуучча
народнай демократтарын курдук, Кулаковскай сахалар ньүдьүбалайдарыттан уонна хаалыылаахтарыттан курутуйар. Кини баардар программата уордаах-кылыннаах инникигэ эрэмньилээх
дии саныыбын; кини саха норуота хара а саарыстыбаттан мүччү
ыстанан, норуоттар бииргэ сомо олоһууларыгар бэйэтин духовнай, культурнай, уратылаах кылаатын илдьэ киирэригэр көннөрү
дири ник итэ эйэр эрэ буолбакка, интеллигенцияттан онуоха
туох баар күүһүн ууратыгар модьуйар. Кини бэйэтин кэмин ойуул
УУРУгар нүһэр уонна тыйыс, ол бэйэтин до отторугар уонна
биир санаалаахтарыгар күүстэригэр күүс эбэр санааттан буолуохтаах.
Кулаковскай интеллигенция а туһаайан суруйуон биир сыл
иннинэ Платон Ойуунускай 17 сааһын туолбута. Эдэр сааһыгар
кини сыылынай марксистар сабыдыалларыгар киирбитэ, онон
өйө-санаата кылаассабай охсуһуу туһунан эйэлэһимтиэтэ суох
идеялар сабьщыалларынан үөскээбит буолуохтаах. 1914 сыллаахха
илиинэн суруллар сурунаалга суруйбута; "...баайдар хара а дьон
көлөһүннэрин супту уулуур үөн курдуктар... Суох, до оттор, бу
ынырык! Киһиттэн туора кэмзлдьи. Итинник олорор сатаммат!
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Бу киһи оло ун сиир аат". Учительскай семирания а Максим
Аммосовы кытта бииргэ үөрэнэ сылдьан ыччат лидерэ буолбута. Марксистскай (кистэлэ ) куруһуокка эдэр дьон радикальнай идеялары и эринэннэр, биллэн турар, ол идеяларын радикальнай ньыманан олоххо киллэрэри э эрдэлээбиттэрэ; кинилэр саныылларынан, уларыта тутуу революционнай суолунан
эрэ олоххо киириэхтээ э. Кинилэр событиелары "тиэтэтэр" наадалаах диэн аа аллара. Инньэ гынан, уопсайынан, эдэр уонна
холуон дьо о ордук чугас радикализм большевистскай хамсааҺын радикализмын кытта холбоспута. Онуоха эбии Ойуунускай, Никифоровтан, Ксенофонтовтан уратыта, бэйэтин төрдүнэн
бааһынайга киирсэрэ, ол, биллэн турар, норуоту босхолуур иһин
охсуһуу суолларын уонна ньымаларын туһунан өйдөбүлгэ эмиэ
бэйэтин сабыдыалын о орбут буолуохтаах. Саха интеллигенциятын а а көлүөнэтин Россия а национальнай-босхолонуулаах
хамсааһы а кыахтары арыйар буржуазнай-демократическай
революция сүнньүнэн астыннарар эбит буолла ына, са а
көлүөнэ, ол иһигэр Ойуунускай, соргута суох саха норуотун баттыыр өссө биир кутталлаах күүс — тойоттор, национальнай
феодаллар баалларын дьэ кэтик арааран көрөрө. Билинг и
"өйдөбүллэр" быһыыларынан Платон Ойуунускай өйө-санаата
да, сэбиэскэй Саха сирин салайааччытын дуоһунаһыгар үлэтэ
да кириитикэлэниэх уонна сэмэлэниэх тустаах этэ да, бириигэбэр таһаарарга тиэтэйимиэ и ...
Ойуунускайы өссө эдэр сааһыгар "талааннаах Былатыан" диэн
ааттаабыттара, ол элбэци кэрэһилиир. Туох-ханнык иннинэ кини
өйдөөх киһи. Иккиһинэн, оло у туох баарынан сыаналыыр. Этэллэрин курдук, "сиртэн тэйбэтэх" киһи. Онон кини көстөн турары көрбөт буолуон сатаммат: баайдар, биир уустаахтара ньүдьү
балайдарынан уонна куттамсахтарынан туһанан, норуот оло ун
соро ор албынынан, соро^ор күүстэринэн холустук уонна харысхала суохтук ыгаллара-түүрэллэрэ. Онуоха кинилэргэ ыраахтаа ы
дьаһалтата күүс-көмө буолара, ол эбэтэр хайа да чиновник мэлдьи, бастатан туран, кыахтаах дьо нго тирэ ирэр. "Боростуой
дьонтон" эрэй-мунг уонна кыһалва арахпата, онуоха саха а а
көлүөнэ интеллигенциятын сыһыана, биһиги көрбүппүт курдук, атыи кэм э уонна атын идеялар сабыдыалларынан үөскээбитэ. Ол а§ыйах ахсааннаах саха интеллигенциятын ис хайдыһыыларга тйэрдибзт буолуон табыллыбата; "кырдьа астартан"
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үгүстэрэ актыыбынай общественнай уонна политическай олохтон кыһарыллан туораабыттара, кинилэргэ наадыйбат буолбуттара. Хайа да революция бастатан туран бэйэтин о олорун мэиэстэр диэн сөпкө этэллэр; биһиги ону бүгүн да Россия а эйэлээх буржуазнай-демократическай революция холобуругар бэлиэтии көрөбүт. Ханналарый уларыта тутуу, демократия знамятын бастакынан өрө күөрэппит революция сирдьиттэрэ уонна
ы ырааччылара? Сорохтор политика муннугар-ата ар үтэйилиннилэр, сорохтор күөнтэһэртэн күрэнэн, тус олохторугар
бүктүлэр, сорохтор дьүһүн кубулуйан, олох са а бэрээдэгэр холбостулар.
17-с сыллаахха эмиэ ити курдук этэ. Эдэр революционердар
Ойуунускай, Аммосов, кинилэр до отгоро уонна көмөлөһөөччүлэрэ, Октябрь балысхан долгунугар өрө о устараннар политическай олох чыпчаалыгар баар буолбуттара. Кинилэр Өлүөнэ кыраайыгар сэбиэскэй былаас олохтонорун кһин охсуһууну баһылааннар, революция күннэригэр күүрээннээхтик үлэлээбиттэрэ, ол
үлэлэрин колчаковщина сылларыгар саһа сылдьан сал аабыттара. Сэбиэскэй былаас бүтэһиктээхтик олохтоммутун кэннэ Ойуунускай былаас аппаратын тэрийиинэн дьарыктаммыта, ол туһуттан улуустарга уонна волостарга тахсыталаан сылдьыбыта. 1921
сыл атырдьах ыйыттан Платон Алексеевич Саха сиринээ и губревкому салайбыта.
Билигин ол кэми уонна са а былааһы олохтооччулар үлэлэрин холуннарар үгэс үөскээтэ. Мин барытын а ар кытыытыттан утарыы ыарыытын аһарыахпыт, оччотоо у историческай
кэрдиис кэми, ону тэ э чопчу историческай быһыыга-майгыга
үлэлээбит личностары өйдөөһү
э кэлиэхпит (хайыы-үйэ кэлэн эрэбит) диэн эрэнэбин-итэ эйэбин. Событиелары уонна
үлэлээбит личностары туох баарынан уонна табатык сыаналааһы
а кэлиэхпитин биһиэхэ өрүүтүн уонна толоостук историзммыт тиийбэт. Өйдөөмүнэ (соро ор олох өйдүү-өйдүү дааны) биһиги инникилээн испит көлүөнэ дьоммут үлэлэрин
бүгү
ү бэйэбит харахпытынан, ылыллыбыт түмүктэри уонна
уопуту учуоттаан туран көрөбүт. Оттон муударай этии баар эбээт:
историява болдьуур киэп суох. Инникилээн испит дьон үлэлэрин табатык сыаналыыр туһутган ааспыкка төныүөххэ, былыргы олох ымпыгар-чымпыгар киириэххэ, онтои эргиллэн, ол кэннинээ и уруккуну барытын умнар наада, оннук эрэ түбэлтэ э
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биһиги ааспыкка да, ол деятеллэригэр да "сыана" туруорар
быраабы ылыахтаахпыт.
Платон Алексеевич Ойуунускай сэбиэскэй былаас иһин охсуһарыгар уонна төрөөбүт сиригэр-уотугар ону ата ар туруорарыгар, биллэн турар, ис сүрэ иттэн сылдьыбыта. Онуоха кини
миэстэтигэр былаас төрүтүнэн манна олорор нэһилиэнньэ буолуохтаа ын өйдүүрэ. 1921 сыллаахха алтынньытыгар кини Саха
АССР үлэһиттэрин бырааптарын уонна эбээһинэстэрин Декларацияларьш уонна Саха республикатын автономиятын туһунан
Балаһыанньа бырайыагын бэлэмнээбитэ. Аммосовы кытта бииргэ кини Саха сиригэр автономия бэриллиитин ситиспитэ, оттон 1922 сыл муус устарыгар Саха сирэ государство статуһун
(кэлин биллибитинэн, көрү э эрэ) ылбыта. Правительство тэриллибитэ — народнай комиссардар Сэбиэттэрэ. Онно бэрэссэдээтэлинэн Ойуунускай буолбута. 1923 сыллаахха тохсунньуга
Сэбиэттэр Бүтүн Саха сиринээ и бастакы тэрийэр съезтэрэ буолбута, онно Киин ситэриилээх комитет — былаас үрдүкү органа
тэриллибитэ. Ол бэрэссэдээтэлинэн Ойуунускай буолбута. Ити
дуоһунаска кини 1926 сыллаахха диэри үлэлээбитэ.
Саха сирин ити кэмнээ и оло ун туһунан инники глава а оччолорго Аммосов ханнык оруолу оонньообутун сырдатарбар кэпсээбитим. Ити сылларга барытыгар Ойуунускай кинини кытта
сэргэ испитэ; кинилэр бэйэ бэйэлэрин саталлаахтык ситэрсэллэрэ. Платон Алексеевич кылаабынай соруктар быһыыларынан икки
суолу быһаарара: "үлэһиттэри экономическай өттүнэн кө үл
о оруу... уонна норуоту өй-санаа өттүнэн босхолооһун". Клни
салалта культуратын олохтуура, толоруу дьиссипилиинэтин модьуйара. Ойуунускай аппараты сахатытыы политикатын ыыппытын бэлиэтиир наадалаах. 20-с сыллар уустук общественнай-политическай быһыылаахтарын-майгылаахтарын үрдүнэн, социальнай күүстэр кылаассабай арахсыы принцибинэн утарыта
күөнтэһэр усулуобуйаларыгар Ойуунускай национальнай интеллигенция а саба түһүүлэри көмүскээһи э уонна сэбиэскэйи
утары хамсааһын кыттыылаахтарыгар амнистияны биллэриигэ
улахан хорсунун көрдөрбүтэ. Оччолорго да, кэлин да ол кинини
"национализм а" буруйдуулларыгар төрүөтү биэрбитэ. Ити кутталлаах буруйдааһын этэ, онуоха эбии И.В.Сталины тулалааччылар ортолоругар саха салайааччылара "төннөн эрэллэрин" туһунан кэпсэтиилэр улам хойуутук күөрэйтэлиир буолбуттара.
17 Заказ М 201
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Чуолаан итинник быһыы-майгы (көрү эр туруорбут биричиинэтэ — доруобуйата мөлтө ө) Ойуунускайы Саха сирин киин
ситэриилээх комитетын бэрэссэдээтэлин дуоһунаһыттан уурайарыгар күһэйбитэ дии саныыбын. Ити кэмтэн ыла кини актыыбынай политическай уонна хаһаайыстыбаннай үлэттэн сорунуулаахтык тэйэр. 1928—1931 сыллардаахха — үөрэ ирии уонна доруобуйа харыстабылын наркома, Саха сиринээ и издательство эппиэттээх редактора. Ити үлэ, биллэн турар, кини дьо урутар дьүөрэтэ суо а, бука, Платон Алексеевич бэйэтэ талбыт
буолуохтаах — бэйэтин дьыл атын былааһы кытта сибээстээбэккэ. Ити санаата хом түспүтүттэн буолуон сөп, биитэр тыыннаах ордор санааттан да буолуо а. Уопсайынан, Платон Алексеевич научнай үлэнэн дьарыктанар хайысханы ылыммыта: 1935
сыллаахха кини диссертацияны көмүскээн Саха сиригэр лингвистическэй наука а бастакы кандидатынан буолар. Ол кэнниттэн — Саха сирин суруйааччыларын союһун правлениетын бэрэссэдээтэлэ, Совнарком иһинэн тыл уонна культура институтун тэрийээччи уонна бастакы салайааччы.
Саха обществотын историятыгар аан бастаан Ойуунускай науканы государственнай политика таһымыгар таһаарбыта. Кистээбэккэ эттэххэ, кини уонна Аммосов буоланнар Саха сирин о оруулаах күүстэрин уонна нэһилиэнньэтин социальнай-культурнай таһымын үөрэтиигэ ССРС наукаларын Академиятын сү кэн
Комплекснай экспедициятын тэрийэри ситиспиттэрин бүгүн
киһи кыайан быһаарбат. Онно дойду тутаах учуонайдара кыттыыны ылбыттара. Биэс сыл устатыгар, 1925-тэн 1930 сылга
диэри, экспедиция кыттыылаахтара Саха сирин территориятын бүтүннүү чинчийбиттэрэ, кыраай нэһилиэнньэтин үксүн
хаппыттара. Экспедиция матырыйаалларын 36 таһаарыыта бэчээттэммитэ, "Үлэлэр" 16 туомнара, "Саха сирэ" диэн научнай
ыстатыйалар дьоһуннаахай хомуурунньуктара тахсыбыттара. Ити
матырыйааллар са а оло у тутуу научнай төрүтүнэн буолбуттара.
Ойуунускай онтон салгыы о орбут хардыыта — Тыл уонна
культура институтун тэрийии (1935 сьш бала ан ыйа). Сорута:
саха тылын, иеториятын, литературатын, искусствотын, үөрэириитин үөрэтии. Ойуунускай институт салайааччытынан буолбута. Чинчийээччилэр бөлөхтөрө а ыйах ахсааннаа а, сахалар
кинилэр ааттарын көннөрү билэр эрэ буолбатахтар, кинилэр
ытыктаиаллар: Г.В.Ксенофонтов, А.Е.Мординов, Г.А.Попов,
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Д.К.Сивцев, С.Боло. Чуолаан кинилэр норуокка историческай
үһүйээннэри быыһаабыттара, Оло хону научнайдык үөрэтиини са алаабыттара, саха литературатын историятыгар очеркалары суруйбуттара, саха суругун-бичигин латинскай алфавиттан нууччалыы суруйууга көһөрбүттэрэ, саха орфографиятын
быраабылаларын о орбуттара, саха тылын грамматикатын таһаарыыны са алаабыттара. Институт Ксенофонтов "Ураа хай
сахалар" үлэтин таһаарбыта.
Бэйэтан кылгас политическай оло ун устатыгар (1917—1925 сс.)
Платон Алексеевич государственнай деятель да, суруйааччы да
публицисту учуонай быһыытынан бэйэтин айыл аттан дьо урдарын толору көрдөрбүтэ. Ити кэмнгэ кини аан дойду сайдыытыгар сыһыаран саха норуотун историческай сайдыытын суолларын, история а личность оруолун уонна миэстэтин туһунан
дири санаа а ылларбыта. Былыргы саха өйө-санаата үөскээһинин туһунан эргитэ саныырыгар кини ол өй-санаа олоюю
сабыдыалынан салаллыбыта, ол "биһиэхэ Саха сирин оло ун
былыргы кэрдиис кэмин бүтүннүүтүн, кини историятын сырдатар" диэн түмүккэ кэлбитэ. Сахалар үөскээбит төрүттэрин
проблематыгар кини интэриэһинэй санаалары эппитэ, олор
научнай суолталарьш биһиги да күммүтүгэр сүтэрбэттэр. Кини
сахалар түүрдүү удьуордара Орто Азия а, Арал муораттан или илии бааллара диэн аа ар; онтон кинилэри джунгардар үтэйэн
таһаарбыттар, онтон Байкал күөлгэ тахсыбыттар. Кинилэр манна
монгол, бурят, эбэ ки биистэрин кытта көрсүбүттэр, онтон
монголлар күүһүрэн тахсыбыт кэмнэригэр түүрдэр, төһө да булкусталлар, биллэн турар, бэйэлэрин этническэй төрүттэрин сүтэриминэ, Өлүөнэ орто сүүрүгүн диэки сы арыйбыттар. Онно
кэлиилэрэ, Ойуунускай саныырынан, XIV үйэ э түмүктэммит.
Ойуунускай историяны бэйэтин туһутар зрэ "хаһыспата а".
Былыргы ара алары чинчийиитин кини бэйэтин кэмин көрдөбүллэригэр бас бэриннэрбйтэ, Норуот историческай өйүн-санаатьш уһугуннарыы норуоту бар ардыыга тиэрдэр диэн кини табатык этэр. Тылы, итэ эли, үгэстэри, өбүгэлэр уопутгарын билии уонна сайыннарыы наадалаах — ити норуот этническэй
өттүнэн үкчүтүн, кини культуратын бө өргөтөр. Саха обществотын оло§ор XVII — XIX үйэлэр событиеларын ырытан сыаналыырыгар кини общество тутуллуутун быһаарбыт сүрүн көстүүлэри бэлиэтиир: ол — Саха сирэ Российскай империя састаап*
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быгар колониальнай балаһыанньата, дьаһаах баттала. Са а эпоха
кэлиитин (XX үйэ) Платон Алексеевич Маркс үөрэ ин кытта
быһаччы сибээстиир; кини саха норуотун сайдар суолун манна
көрдүүр уонна булар, кини инники историческай дьыл атын
онтон таһаарар. Ойуунускай итиннэ сыһыаннаах үгүс логическай о орон көрүүлэрэ общество историческай сайдыытын марксистскай схематыттан төрүттэнэн тахсаллар, национальнай, религиознай уонна общественнай уратыларын учуоттаабаттар. Ол
курдук Маркс кылаассабай охсуһуу туһунан үөрэ ин уларыйбат
көрдөбүллэриттэн биирдэстэрэ ити курдук туттуллубута. Саха
сирин усулуобуйатыгар ханнык кылаастар тустарынан кэпсэтии баар буолуон сөбүй? Ол үрдүнэн тү кэтэх, быстар дьада ы
улуустарга "кылаастары" уонна "кылаассабай ара аланыыны"
дьаныһан көрдөөбүттэрэ, арыычча сэниэ хаһаайыстыбалар
үүрүүгэ-үтэрийиигэ, үө үүгэ-мө үүгэ түбэспиттэрэ. Балаһыанньаны Ленин са а экономическай политиката көннөрбүтэ, оттон Ойуунускай Саха сиригэр таһаарбыт ха ас халыйыылаах
алдаһын көннөрөргө тиэтэйбитэ: орто бааһынайга уонна национальнай интеллигенция а сыһыан уларыйбыта. Кини бэйэтин
идеалынан Маркс социализмын аа арын уларыппата а, социалистическай идеологияны тутуһара, ол эрээри күннээ и үлэтигэр, мөккүөрэ суох, демократ этэ. Кэнники сылларга чуолаан
дьи нээх социализмы тутуу уопута уонна практиката талан ылбыт суола омсолоо ун өйдүүрүгэр тиэрдибитэ көстөн турар, ол
эрээри ону таһыгар олох биллэрбэтэ э. Ол кэриэтин улам
күүһүрэн иһэр тоталитарнай былаастан суоһуур кутталы
өйдөөбүт уонна онтон сэрэхэдийбит буолуохтаах. Кини ис сүрэиттэн охсуспут системата, харысхала суо ун таһынан, өссө кыра ы буолан биэрбитэ, 1937 сыллаахха Ойуунускай ССРС Үрдүкү
Сэбиэтин депутатынан талыллыбыта, оттон 1938 сыл бүтүүтүгэр
тутуллубута. 1939 сыл алтынньы 31 күнүгэр Платон Алексеевич
ис дьыала наркоматын түрмэтигэр өлбүтэ.
П.А.Ойуунускай аата республика автономиятын үөскээһинин
кытта сибээстээх. Саха интеллигендиятын а а көлүөнэтин бэрэстэбиитэллэрин курдук, Ойуунускай бэйзни салайыныы быраабын, сиэрдээх кө үлү, государственноһы ыларга дьулуһара, ол
эрээри Россия састаабыттан тахсар сыалы олох да эккирэтиспэтэ э, сайдарга кыа ы ылары туруорсара.
Саха сирин государственноһын үөскэтиини төрүггэспит киһи
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быһыытынан сахалар Платон Алексеевич Ойуунускайы дири ник кэриэстииллэр. Кини үлэтигэр сорох утарсыылар бааллара
биһигини симитиннэрбэт, то о диэтэххитинэ кини олорбут кэмэ
уонна үлэтэ ураты утарсыылаа а. Инники көлүөнэлэр дьайыыларын са а өйдөбүллэр уонна көрдөрүүлэр киэптэринэн кээмэйдээһин сыыһа, ону ааһан көннөрү акаары быһыы буолар.
Ол да буоллар кээмэйдээбэт буолар эмиэ сатаммат. Манна бу
курдук эрэ сыһыаннаһыахха сөп: үтүөнү биитэр куһа аны чопчу историческай' личность а алар, общественнай формацияны
ылар буоллахха, хайата ордук норуот оло ун тэрийэргэ көмөлөспүтэ быһаарар. Ааспыты ити курдук көрөргө үөрэннэхпитинэ, оччо о эрэ сыаналааһыммытыгар субъективизмтан куотуохпут, ол аата, били ини туох баарынан, чахчытынан ылыныахпыт, онон бүгүн уонна кэлэр өттүгэр сыыһаны таһаарбат
кыахтаныахпыт. Саха обществотын оло ун сэбиэскэй кэмнээитин сырдатарбар итинник сыһыанынан салайтарарга кыһаллыам, ити кэм э дьи инэн саха нациятын бар арыыта ситиһиллибитэ.
СЭБИЭСКЭЙ КЭМ:
СИТИЬИИЛЭР УОННА СҮТҮКТЭР
1917 сыллаа ы алтынньыттан социализм самныар диэри кэмнгэ
сү кэннээхэй уларыта тутуулар тахсыбыттара, ол түмүгэр республика тас көрү э уонна саха обществота бүүс-бүтүннүүтэ саардыллыбыта. Общественнай олох биир да өттө ордумуна,
төрдүттэн уларыйбыта. Сир күүстээх хамсааһынын кэнниттэн сир
ньуура, өрүстэр сүнньүлэрэ уларыйаннар, дьоннор үйэлэрин тухары олохсуйбут сыһыыларын хаалларан күрэнэллэрин курдук,
нуучча революцията Россияны бүтүннүүтүн, киин сирдэртэн
саамай ыраах уһук сирдэргэ тиийэ, өрө туруорбута. Са а идеялар модун барыл аннара үөрүйэхтэри, итэ эллэри, олохсуйбут
сиэри-майгыны харысхала суох тимирдибитэ, ону сэргэ үйэсаас тухары санаа ба ата буолбуту олоххо киллэрэргэ кыахтары
арыйбыта. Сахалар биир саамай ба арар ба аларынан (бүгү ү
күнтгэ тиийэ) билиигэ тардыһыылара буолар. Аа ар-суруйар,
үөрэхтээх саха мэлдьитин тойону, аатырар ойууну кытта тэ нгэ,
ба ар, өссө ордук да ытыктанара.
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Бүгүн сэбиэскэй былааһы хомуруйууну үтүө сиэр-майгы көстүүтүн курдук аа ар буоллулар. Кинини сэмэлииргэ төрүөттэр
элбэхтэрэ чахчы, ол эрээри киһи махтанар, бэл диэтэр сө өр
ситиһиилэрэ эмиэ бааллар. Мин сэбиэскэй былаас үөрэхтээһин
проблематын быһаарбытын туһунан этэбин. Ону революция иннинээ и Россия а үөрэхтээһин таһымынан кэнники миэстэ э
еылдьыбыт Саха сирин холобуругар көрдөрөргө сорунабын.
Инники главаларга сахалар үөрэ ириигэ таһымнарын хайыыүйэ таарыйан турабын. Аа ар-суруйар дьон ахсаана сүүһүнэн
кээмэйдэнэрэ, оттон балачча үөрэхтээ э — тарбахха баттанара.
Үөрэ ирии балачча кжэ буолуо ун икки суол сүрүн биричиинэ
харгыстыыра. Бастакыта — инородецтар ортолоругар үөрэ ирии тар аныытыгар ыраахтаа ы дьаһалтата интэриэһэ суода.
Иккиһэ — норуот бүттүүнэ нуучча тылын билбэтэ. Сахалыы
сурук-бичик са ардыы үөскээн эрэр кэмигэр, боростуой учебниктар да уонна педагогическай кадрдар да суохтарына, нуучча
тылын билэннэр эрэ сахалар билиини ылар кыахтаахтара. Онон
саха бастакы интеллигенцията — нуучча культуратын быһаччы
сабыдыала. Революция иннинээ и саха суруйааччылара уонна
поэттара бары нуучча тылын үчүгэйдик билэллэрин ааһан, бэйэлэрин литературнай үлэлэрин нууччалыы тылынан са алаабыттара. А.Е.Кулаковскай быһаччы этэрэ: саха норуота аан дойду
культуратыгар сыстыытын суос-со отох суолунан нуучча тыла
буолар. Ол эрээри, ити кэм э, икки тылы билэр киһи ахсаана
бырыһыа нга да тиийбэтэ (0,2 бырыһыан) диэн хатылаан бэлиэтиибин. А ыйах ахсааннаах интеллигенцияттан ураты нуучча
тылынан куорат мещаннара, баай ыал ыччата балачча кэпсэтэллэрэ. Улуустарга иккис тылы билбэттэрэ, ону ааһан, бэл нуучча нэһилиэнньэтэ түмсэн олорор сорох сирдэрин ылбат буоллахха, сахалыы тылынан кэпсэтэрэ. А^ыйах ахсааннаах оскуолаларга үөрэтии нууччалыы тылынан барар буолан, улууска олорор эдэр дьон аа ар-суруйар буолаллара олох да кыайтарбата.
20—30-с уонна онтон кэнники сылларга сахалыы-нууччалыы
икки тылынан са арыы сө үмэр түргэн тэтиминэн сайдыбыта.
20-с сыллар бүтүүлэригэр норуот хаһаайыстыбатын араас салааларыгар специалистары бэлэмниир туһуттан 14 техникуму арыйбыттара. Биэс сыл устатыгар, 1927-тэн 1932 сылга диэри, олорго
2195 саха үөрэммитэ. Холобурга а алабын: 1915—1916 үөрэх сылыгар Москва үрдүк үөрэ^ин заведениеларыгар 6 саха үөрэмми262
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тэ, 1924—1925 сылларга — 178. 1928 сыллаахха киин вузтарга
уонна рабфактарга 200-тэн тахса киһи үөрэммитэ. 1923-тэн 1926
сылга диэри уобаластаа ы сэбиэскэй-партийнай оскуоланы 471
киһи бүтэрбитэ.
Манна ити сылларга сэбиэскэй былаас үөрэтиини төрөөбүт
тылга көһөрүү политикатын (коренизация) ыыппытын бэлиэтиир наадалаах. Тылга са алыы национальнай политика киирбитинэн сибзэстээн саха тылын общественнай функциялара
уһулуччу кэ ээбиттэрэ өйдөнүллэр, ол түмүгэр, олох сорох эйгэтигэр нуучча тылыгар наадыйыы суолтатын олох да сүтэрбэтэр, биллэрдик аччыыр. Ол да буоллар икки тылы билии саха
обществотын араас ара аларыгар улам дири ник өтөн киирэр.
Оскуолаларга үөрэтии төһө да сахалыы тылынан бардар, ол да
буоллар, национальнай өттүнэн булкаастаах кылаастарга үөрэниилэрэ (быһа холуйан а ардарын кэри э нуучча) саха ыччата
нуучча тылын баһылааһыныгар көмөлөспүтэ. Куорат нэһилиэнньэтэ балысханнык үүнэр, бастакы индустриальнай кииннэр
үөскүүллэр, онно сүрүннээн нуучча дьоно үлэлииллэр. Ол эрээри
үлэ э сахалар эмиэ тардыллаллар. Ол курдук, 1921—1922 сылларга "Лензолото" бириискэлэригэр үлэ э 760 саха ыытыллыбыта. Болдьохтоох кэмнэрэ бүппүтүн кэннэ баара эрэ 66 саха
ити үлэлэригэр хаалбыттара, онтон атыттара үөрүйэхтээх үлэлэригэр төннүбүттэрэ, ол да буоллар кинилэр, биллэн турар,
нуучча тылыгар быһаччы үөрэммиттэрэ.
Ол да үрдүнэн, 1926 сыллаахха ыытыллыбыт биэрэпис нуучча тылын тар аныытын таһыма уруккутун курдук намыһа ын
көрдөрбүтэ: нуучча тылынан кө үл кэпсэтэ ит дуо диэн ыйытыыга
эр дьонтон 0,9 бырыһыаннара, дьахталлартан 0,3 бырыһыаннара
эрэ кө үллүк диэн хоруйдаабыттара. Ону сэргэ төрөөбүт тылынан үөрэтэр оскуолаларга үөрэнээччилэр ахсааннара улаханнык
үүнүүтэ бэлиэтэммитэ. Саха тылынан үөрэтиигэ киирии толорутук 1929—1930 сьщлардаа ы үөрэх дьылыгар ситиһиллибитэ.
Оскуола ахсаана 1917 сыллаа ыга тэнгнээтэххэ 52-нэн үүммүтэ,
1917 сыллаахха оскуола а 4660 о о үөрэммит буолладына, 1929
сыллаахха 14100-кэ тиийбитэ. Ону таһынан, биэс сылга,
1925-тэн 1930 сылга диэри, сахалыы үөрэхтээһин оскуолатыгар
14000 саастарын сиппит сахалар үөрэммиттэрэ. 1926 сьшлаахха
үөрэхтээх саха эр дьоно 9Д бырыһыа а тиийбитэ, дьахталларга — 2,1 бырыһыа а, Онтон түөрт сыл буолан баран, үөрэх263
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тээх ахсаана хайыы-үйэ 29,6 бырыһыа
а тиийбитэ, ол эрээри
16-тан 50 диэри саастаах дьонтон 115 тыһыынчаттан тахсалара
аахпат да, суруйбат да этилэрэ.
1931—1932 сыллардаа ы үөрэх дьылыгар оскуола ахсаана 283-нэн
эбиллибитэ, оттон үөрэнээччи ахсаана 49 тыһыынча а тиийбитэ! 8—10 саастаах о олорго уонна "саастарын ааспыт" 11—15
саастаахтарга бары бүттүүн булгуччулаах начаалынай үөрэхтээһин олоххо киирбитэ. 1933—1934 үөрэх дьылыгар бары бүттүүн
сэттэ кылаастаах үөрэхтээһи
э киирии са аламмыта, 30-с сыллар тиһэх үөрэхтэрин сылыгар хайыы-үйэ о о 99 бырыһыана
үөрэнэр буолбута. Саха Республикатын үөскээһинин 20-с сылыгар үөрэ э суох ахсаана баара эрэ 3 бырыһыан хаалбыта.
Сө үмэр тэтим, урут да, кэлин да биир да дойду итиниэхэ холоонноох уларыта тутууну билбэтэ э. 20 сыл устатыгар бүттүүн үөрэ э
суох кыраай кэлим кэриэтэ үөрэхтээх буолбута.
Ити сү кэн ситиһиилэри бэлиэтээн тураммыт биһиги, ол да
буоллар, олору аһара дарбатыа суох тустаахпыт. Дьыала,
сүнньүнэн, начаалынай үөрэхтээһини сахалыы тылынан ситиһиигэ буолбута. Иккис түгэнэ, биһиги бэйэбит тылбытынан төһө
да киэн туттубуппут үрдүнэн, оскуолалары сахатытыы биир бөдө
итэ эстээ э. Төрөөбүт тылларынан үөрэнэр буоланнар, нууччалыыны кыайан баһылыыр кыахтара суох саха уолаттара уонна
кыргыттара, бастатан туран, тү кэтэх сирдэргэ олохтоохтор, вузтарга уонна техникумнарга, онно үөрэтии нууччалыы тылынан
буолан, үөрэхтэрин салгыыр кыахтарыттан дьи эр маталлара.
Сэбиэскэй былаас национальнай кадрдары бэлэмиээһин проблематын дьаныардаахтык уонна кыһаллан туран быһаарбыта. Дьокуускайга Иркутскай пединститутун салаата арыллыбыта, ол 1932
сыллаахха 40 педагогу бэлэмнээбитэ. Ол сыл республикаттан киин
вузтарга 786 студент командировкаламмыта. Икки сыл буолан
баран, Дьокуускайга республика бастакы вуһа — пединститут,
онтон эһиилигэр — учительскай институт аһыллыбыттара. Онуоха пединститукка олохтоох национальностан студеннар 83 бырыһыаннарын кэри ин ылаллара. 1934-тэн 1940 сылга диэри
педагогическай уонна учительскай институттар 600 преподаватели бэлэмнээбиттэрэ, 1941-тэн 1950 сылга диэри — 3000.
Оттон орто оскуола а үөрэнээччи ахсаана бу курдук тэтиминэн үүммүтэ: 1950—1951 үөрэх сыла — 65,6 тыһыынча, 1959—
1960 — 82,6 тыһыынча; 1964—1965 — 125 тыһыынча киһи. Алта
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факультеттаах Саха государственнай университета аһыллар, ол
сахалар, эбэ килэр, эбээннэр уонна юкагирдар үрдүк үөрэ и
ылалларыгар кыа ы биллэрдик кэ этэр. Өссө хас да сыыппараны а алабын. 1959 сыллаахха Саха сиригэр 1000 олохтооххо ыллахха 349 киһи үрдүк уонна орто үөрэхтээ э, оттон 1979 сыллаахха — 703 (ССРС-ка - 638, РСФСР-га - 645).
Сахалар үөрэ ириилэрин үүнүүтэ икки тылланыы сайдыытын кытта быстыспат сибээстээх. Нуучча тылын билии, үөһэ
бэлиэтээбиппит курдук, үрдүк үөрэ и ыларга, са а специальностары уонна профессиялары баһылыырга сорунааччыларга
булгуччулаах усулуобуйанан буолара. Мин саныахпар, ити сиэрдээх процесс, Манна итинтэн атын суол суо а, то о диэтэххэ
XX үйэ э саха нацията экономическай, общественнай уонна
культурнай сайдыытынан сө үмэрдик хаалара. Нуучча норуота
сү кэн научнай уонна культурнай кыахтаа а. Литература, музыка, живопись, медицина, наука аан дойду ситиһиилэрин кытта
көннөрү куоталаһар эрэ буолбата а, ону ааһан үгүс өттүнэн олору
куотара. Ити баайы кытта а ардас алтыһыы да ыаллыы норуоттары сайдыыга кө үлүүр дьсс урдаа а. Онуоха эбии төһө кыалларынан түргэнник хаалыыттан тахсарга, дьоһуннаах үөрэ и
ыларга дьулуһар сахалар интэриэстэригэр сэбиэскэй былаас политиката сүнньүнэн эппиэттиирэ. Ол эрээри процесс барыта,
үгэс курдук, бэйэтин иһигэр утарсыылаах буолар. Бу түбэлтэ э
да ону мүлчү ааһыллыбата а.
Балаһыанньаны ис дьи ин кэпсиир буоллахха, 60-с сыллар
са аларыгар оскуола а үөрэтии эйгэтигэр саха тылын функцията күүскэ аччаан барбытын бэлиэтииргэ тиийэбит, ол мөлтөх
өрүттэрдээх буолбута. Үгүстүк буоларын курдук, сиэрдээх буолуу кэһиллибитэ. Биллэн турар, республика а экономика уонна
общественнай олох бары эйгэтигэр интеграция киириитин экономическай уонна общественнай олох дьаныардаахтык модьуйбуттара. Ол курдук кыраай промышленнай сайдыытын наадыйыылара Киин Россияттаи балачча нэһилиэнньэ көһөн кэлиитигэр тиэрдибитэ: хайыы-үйэ 1979 сылга республика олохтоохторун национальнай структуратыгар нууччалар ахсааннара баһыйар буолбута — 52 бырыһыан. Дьон кэпсэтэр эйгэлэрэ уларыйбыта, ону кытта реслублика а тьтл туттуллар эйгэтэ ула»
рыйбыта. Итиниэхэ эбии дьи эр омсолоох ис хоһоонноох "интернационализациялааһын" идеята күөрэйэн тахсыбыта. Хан265
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нык эрэ национальностары үрдүнэн турар холбоһук, нациялар
холбоһууларын, уратылаах булкааһык — "советскай дьон"
үөскүөхтэрин туһунан элбэхтик кэпсиир буолбуттара. Итинник
түмүктэри о орорго төрүөттэр бааллара дуо? Кырдьык, бааллара. Ол улуу тутуулары ылан көрү , холобура, БАМ араас национальностаах дьоннору түмэрэ, маннык коллективтарга национальнай бэлиэлэр ордук түргэнник симэлийэллэрэ. Маннык усулуобуйа а национальностар икки ардыларыгар бодоруһуу средствотын оруолун нуучча тыла эрэ ылар кыахтаа а, онон сүрүннээн сүтүгү кыра нациялар ылаллара. Ити чопчу ылыллыбыт
биир тутуута эрэ тахсыбата, дойдуну бүтүннүүтүн хабара.
Национальнай тылларга улахан сүтүк өссө 1963 сыллаахха
о оһуллан турар, ити сыл орто оскуола а национальнай тылынан үөрэтиини биллэрдик хааччахтаан тураллар. Үөһэ кылаастарга бары предметтэр, уопсайынан, нууччалыы тылынан эрэ
үөрэтиллэр буолбуттара. Ол аата, уопсай үөрэх оскуолаларыгар
бүгүн английскай тылы үөрэтэллэрин кэриэтэ. Өссө оччолорго
төрөөбүт тылы сүтэрэр куттал үөскээбитэ. Оттон тылы сүтэрии
диэн — бэйэ этническэй туругун, бэйэ культуратын сүтэрии
буолар. Сахалар ити өттүнэн ордук хотторуулаах буоллулар.
Өлүөнэ кыраайын промышленнай баһылааһын дьон маассабай
кэлиитин үөскэттэ. Республика картатыгар сүнньүнэн кэлии дьон
олохсуйар са а куораттара уонна рабочай бөһүөлэктэрэ
үөскүүллэр. Онно оскуолаларга үөрэхтээһин, биллэн турар, нууччалыы тылынан барар. Оттон сахалыы тыллаах оскуолаларга
нуучча тылын үөрэтиигэ бол омто көннөрү күүһүрэр эрэ буолбатах; ити проблема ССКП уобаластаа ы комитетын ахсаабат
хонтуруолугар сылдьара. Оскуолалар кадрдарынан бө өргөтүллэллэр, ол курдук 1963 сыллаахха оскуолаларга 585 нуучча тылын
уонна литературатын учуутала үлэлээбитэ, олортон 80 бырыһыаннара үрдүк үөрэхтээхтэрэ.
Саха сиригэр дьону олохсутуу тэтимин аа ааччы сыыппаралары кытта билсиһэн сыаналыан сөп. 1959 сыллаады биэрэпис
быһыытынан республика а 487,3 тыһыынча киһи олороро, 1979
сыллаахха — 852 тыһыынча, 1989 сыллаахха -- 1,1 мөлүйүөн
кэри э.
1926 сыл (республика а 289 тыһыынча киһи олороро диэн
санатабын); төрүт олохтоох норуот 81,6 бырыһыаны ылара; нууччалар —. 10,4; атын национальностар — 8 бырыһыаны.
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1939 сыл (республика олохтоо о барыта 413 тыһыынча): төрүт
олохтоо о — 56,5 бырыһыан; нууччалар — 35,5; атыттар — 8
бырыһыан.
1959 сыл (487 тыһыынча олохтоох): туһааннаа ынан 47,2; 44,2;
8,6.
1970 сыл (664 тыһыынча): 45,3; 47,3; 7,4.
1979 сыл (851,8 тыһыынча): 39,2; 50,4; 11,4.
1989 сыл (барыта олохтоо о 1094065), кинилэртэн төрүт олохтоох нэһилиэнньэтэ 35,6 бырыһыан; нууччата 50,3; атын национальностара — 14,1 бырыһыан.
Аа ан көрөр судургу — 1926 сылтан 1989 сылга диэри төрүт
олохтоох нэһилиэнньэ (сүнньүнэн сахалар) 235824 киһиттэн
389487 киһиэхэ тиийэ үүммүт. Итинэн сибээстээн өссө биир түгэни бэлиэтиир наадалаах: 1989 сыллаады биэрэпиһинэн куорат
нэһилиэнньэтин өлүүтэ сахаларга баара эрэ 25,7 бырыһыаны
ылбыт, оттон эбэ килэргэ, эбээннэргэ уонна юкагирдарга онноо ор кыра — 19,2 бырыһыан.
Төрүт оло о суох нация "баһылааһына" национальнайы барытын баттыыра биллэн турар, ол түмүгэр национальнай уратыны сүтэриигэ тиэрдиэн сөп. Нация, норуот тастан киллэриллэр
культура а сай анар, Ол иһин улуу норуотгар культураларьш уонна
национальнай культуралар икки ардыларыгар сиэрдээх дьүөрэлэһиини тутуһар наадалаах. Ити проблема сэбиэскэй былаас
сылларыгар тумнуллубута биитэр быһаарыллыбата диирбит сатаммат. 20-с сылларга национальнай өй-санаа үүнүүтүн кө үлүүргэ государство элбэ и о ороро, национальнай кырдьыктаах политика ис сүрэхтэн ыытыллара, национальнай олох, культура уонна бэл государственность (төһөтүн да иһин государственность сорох элеменнэрин Саха сирэ аан бастаан чуолаан
сэбиэскэй былаас кэмигэр уонна кини баар буолан ылбыта)
сайдыыта сэнгээриллэрэ. Итини сэргэ атын хабааттыы эмиэ сайдара: норуоттар бииргэ үлэлээһиннэрэ, бииргэ холбоһон дьайыылара күүһүрэрэ. Ол эрээри, алдьархайа диэн кэлин сылларга штернациональнайа национальнайын күөнтээн барбытыгар
буолар. Мин саныахпар ити, сүрүннээн, кыраайы промышленнай баһылааһын наһаа тэтимнээхтик ыытыллыбытын түмүгэр
уонна онтон сибээстээн дьон маассабайдык кэлиилэриттэн үөскээбитэ. Ол эрээри онтои эрэ буолбатах. Идеология эмиэ орооспута.
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Идеологическай диверсия биир түгэнин ылыа ы , ол дьиинэн норуот силиһин быһарга, национальнай өйү-санааны кэиннэрэргэ туһаайыллара. Событиелар "кылаассабай охсуһуу сытыырхайар", "националистическай өй-санаа үүнэр" быһыытыгар-майгытыгар тэнийэн-тар аан барбыттара. Ол коммунистическай идеологтар саха үс суруйааччыларын: А.Е.Кулаковскайы,
А.И.Софроновы, Н.Д.Неустроевы кытта харса-хабыра суох охсуһууларын туһунан этиллэр, кинилэр (бол омто о ылы !) 1926,
1935, 1929 сыллардаахха өлбүттэр. Киһи итэ эйиэ суо ун курдук
да, ити охсуһуу 64 сыл устата сал анан барбыта!
Кулаковскай туһунан инники глава а хайыы-үйэ элбэди этэн
турабын. Икки хаалбыттары кытта билиһиннэриэм. Анемподист Иванович Софронов — драматург, кини пьесалара ("Дьада ы Дьаакып", "Таптал", "Манчаары", "Нууччатыйбыт" уонна да атыттар) бүгү
ү кү
э диэри саха театрдарын сценатыгар тураллар. Николай Денисович Неустроевы сахалар бастатан
туран кини комедияларын умсугуйан аа аллара, били
э диэри аадаллар.
Кинилэр сэбиэскэй былааска, бастатан туран, үөрэ ирии, культура, наука эйгэлэригэр, актыыбынайдык бииргэ үлэлээбиттэрэ.
Ол эрээри ССРС-ка "абааһылары кытта охсуһуу" са аланаатын
кытта кинилэргэ сыһыан тосту уларыйбыта. Бэрдимсийбит эдэр
литератордар уонна кириитиктэр олохтоох хаһыаттар уонна сурунааллар страницаларыгар сталинскай национальнай гюлитиканы
арбааччылар хордарыгар үөрүүнэн кыттыспыттара. Суруйааччылары кэрээнэ суох холуннаран кириитикэлээбиттэрэ. Национализм а, буржуазнай көрүүлэри тар атыыга, "пессимизм э
уонна санаа түһүүтүгэр" буруйдааһыннар тохтоло суох кутуллубуттара. Та ара көмөтүнэн, Кулаковскай ону истибэтэ э: кини
1926 сыллаахха өлбүтэ. Неустроев сыл устата эккирэтиини тулуйбута. Софроновы Архангельскай уобаласка көскө ыыппыттара.
1943 сыллаахха оччо о олох эдэр историк Г.П.Башарин, Кулаковскай, Софронов уонна Неустроев айымньыларын уонна
общественнай үлэлэр н дири ник үөрэтэн баран, партия Саха
сиринээ и обкомугар сурук киллэрбитэ, онно үс суруйааччыга
сыһыаннаан ПОЗИЦИЯР1Ы хаттаан көрөргө этии о орбута. Кинилэри саха литературатын төрүттээччилэр диэн ылыннарыылаахтык быһаарбыта. Партия обкомун бюрота боппуруоһу көрөн
баран, суруйааччылар айымньыларын..., "саха ыччатын комму268
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нистическай иитиигэ" буортулаа ынан аахпыта. Ол эрээри Башарин норуокка кини бастакы суруйааччыларын төннөрөргө
дьулуурун мөлтөппөтө ө. 1944 сыллаахха партия обкома бэйэтин
урукку уураа ын хаттаан көрбүтэ. Ол кэнниттэн тута Башарин
"Саха үс реалист-сырдатааччыта (Саха сирин революция иннинээ и общественнай санааларын историятьитан)" монографиятын бэчээттэтэн таһаарара табыллыбыта. Ол эрээри суруйааччылары реабилитациялыыр сорунуута историкка ыараханынан
дьайбыта. БСК(б)П КК-гэр донуостуур суруктар барбыттара.
Олор БСК(б)П КК "Звезда" уонна "Ленинград" сурунааллар
тустарынан уураахтара тахсыытыгар сөп түбэспиттэрэ. Ити
уураахтар сэбиэскэй литератураны түрмэ э, чып кистэлэ э
үтэйбиттэрэ. Саха сиринээ и обком а ити сылларга салалта уларыйбыта, онон саха үс суруйааччытын туһунан боппуруос политическай дьыала а кубулуйбута. "Правда а" ыстатыйа күөттэнэн тахсыбыта ("Саха литературатын историятын табатык сырдатар иһин"), онно саха суруйааччыларын айымньылара буржуазнай-националистическай диэн үө үллүбүтэ, оттон историк
Башарин кинигэтэ "омсолоох уонна буортулаах" диэн сыаналаммыта. 1952 сыллаахха партия обкома, "Правда" ыстатыйатын биһирээн, былыр өлбүт суруйааччылар "буруйдарын" дири этэр: кинилэр билигин аны саха буржуазиятын, (Саха сиригэр ол буржуазияны хантан булбуттарын билэр интэриэһинэй буолуох этэ?) уонна тойонаттарын, буржуазнай националистарын идеологтара, сэбиэскэй былааһы утарааччылар, дьаарай
реакционердар буолаллар. Башаринтан историческай наука кандидата уонна доктора учуонай степенин быспыттара, БСК(б)П
кэккэтиттэн таһаарбыттара. Сойуолааһы а студеннар, суруйааччылар, сорох сэбиэскэй уонна партийнай үлэһиттэр, ол
иһигэр партия обкомун урукку бастакы секретара И.Е.Винокуров түбэспиттэрэ, кини баарына 1944 сыллаахха саха литературатын төрүттээччилэр сорох өттүнэн реабилитацияламмыттара.
Учууталлар, интеллигенция күүстээх "өйдөтүү" ньыматынан хабыллыбыттара, бары тэрилтэлэргэ, предприятиеларга, бэл ледоколларга "быһаарар-өйдөтөр үлэлэр" ыытыллаллара. Кулаковскай, Софронов уонна Неустроев төрөөбүт оройуоннара "туора
5
көрүллэр' буолбута, онтон дьону салайар үлэ э таһаарбат буолбуттара, оттон оройуону бэйэтин аатын уларыппыттара.
Дьыала ити курдук Хрущев "ириэһинигэр" диэри сал анан
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барбыта. 1962 сыллаахха суруйааччылар уонна кинилэргэ сыһыан хаттаан партия обкомун бюротун дьүүлүгэр турбута. Бу
сырыыга кинилэри эмиэ реабилитациялаабыттара, ол эрээри
хос быһаарыылаах о орбуттара. Төһөтүн да иһин уураах саха
литературатын историятын сорох боппуруостарын сырдатыыга
ал астары көннөрөргө ыйбыта, оттон буруйданан эккирэтиигэ
сылдьыбыт суруйааччылар айымньыларын "элбэх өттө прогресеивнайынан" билиниллибитэ. Обком бэйэтин урукку дьоннорун уураахтарын, биир өттүнэн, эмиэ да сэмэлиир курдук, оттон атын өттүттэн — быыһыыр. Урукку уураах "националистическай өй-санаа хаалынньа нарын кытта охсуһууга туһаайара",
"биллэр-көстөр үтүө оруолу оонньообута" диэн этиллибитэ.
Итинтэн салгыы суруйааччылар айымньыларын идеализациялаабакка, ол да эрээри нигилистическэйдик сыһыаннаспакка
ы ырыы о оһуллубута.
Ол да буоллар, 14 сыл ааспытын да кэннэ, Кулаковскай 100
сыллаах юбилейынан сибээстээн, идеологическай сойуолааһын
тохтообото о. Обком биир үлэһитэ республика оскуолаларыгар
илиинэн суруллубут суругу ыыталаабыта, онно Кулаковскай норуот охсуһуутуттан туора турбута, өрүүтүн норуоту утары күүстэр
өттүлэригэр буолара диэн бигэргэтэр.
1989 сыллаахха обком эмиэ хаһыс төгүлүн эбитэ буолла ити
боппуруоска эргиллэр уонна таба түмүгү о орорго эмиэ эр санаата тиийбэт: 1952 сыллаа ы уураах "бэйэтин күүһүн сүтэрбитинэн" диэн көтүрүллэр. Ол аата, уураах бэйэтин кэмигэр туһалаах
оруолу оонньообут, "националистическай" өй-санаа тэнийэригэр кыа ы биэрбэтэх, онон билигин холкутук архыыпка ыытыахха диэн түмүк о оруохха сөп. Ити боппуруоска бүтэһиктээх
туочуканы 1992 сыллаахха эрэ туруорар кыаллыбыта: республика президенин ыйаа ынан саха литературатын төрүттээччи
А.Е.Кулаковскай аата үйэтитиллибитэ. Үс суруйааччы айымньылара бэчээттэммиттэрэ уонна хаттаан бэчээттэммиттэрэ, нууччалыы тылга тылбаастаммытгара.
Ити курдук, охсуһуу 64 сыл устата барбыта. Коперник арыйыытын кэриэтэ буолбута — кини Аан дойду туһунан урукку
өйдөбүлү түөрэ эргиппитэ. Оттон саха үс суруйааччыта государетво а, общество а туох кутталы а албыттарай? Саха литературатын историятыттан ити ааттары то§о итинник утумнаахтык
уонна дьаныардаахтык соторго дьулуепуттарай?
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Эппиэтэ көстөн турар. Атын өйгө-санаа а кырыктаныы —
ССКП кытта төрөөбүт кыдьыга. Оттон бу биһиги түбэлтэбитигэр итинэн өссө улахан итэ эс сирэй саптынара. Сталин уонна
ССКП национальнай политикалара бүттүүнэ туохха да табыгаһа суо а көстүбүтэ. Партия чөмчөкөлөрө уонна сүрүн идеологтара бары ити 60 сыл устатыгар дьи нээх оло у дьиктитик
токурутан көрдөрөр ачыкыны кэтэ сылдьыбыттарын курдук
өйдөбүл үөскүүр. Ол эрээри дьи ин ыллахха барыта итиннэээр уустуга. И.В.Сталин чертёһунан тутуллубут унитарнай государство биир халыыптаах ньыманан уонна средстволарынан эрэ
салаллар кыахтаа а. Мнение, дьүүллээһии, үгэстэр, культуралар, национальнай бэлиэлэр уонна уратылар элбэх өрүттээх буолуулара унитарнай былааска кутталы үөскэтэллэрэ. Сталин ону
үчүгэйдик билэрэ. Унитарнай государствоны уонна хамаандалыыр-административнай системаны үөскэтэригэр кини политика а да, экономика а да, духовнай олоххо да элбэх өрүттэниини
булгуччу кө үллээбэтэ. Ол эбэтэр биирэ атынын утарара. Итини үгүстэр өйдөөбөттөр, ол иһин кини сорох дьайыыларын кириитикэлииллэр, соро ун көмүскүү сатыыллар, оттон соро ун
булгуччу өйүүллэр. Сталин бииртэн биир өттүгэр хаһан да охтубата а уонна ал аһаабата. Государственнай деятель быһыытынан кини ураты биир ньыгылын көрдөрбүтэ. Биһиги киниэхэ араастык сыһыаннаһыахпытын, кини талан ылбыт государствотын тиибин олох сорунуулаахтык утарыахпытын сөп, ол
эрээри биһиги кини тугу билбитин, тугу о орбутун уонна ону
үрдүк профессиональнайдык онгорорун мэлдьэһэр кыахпыт суох.
Ханнык да үгүс национальностаах государство ис өттө биир нъыгыл буолла ына эрэ туруулаһар уонна модун кыахтаах буолар.
Сталин онуоха саамай быһаччы суолу — норуоттары биир халыыбынан тутар, унуохтарынан кэккэлэтэр суолу талан ылбыт.
Культуралара уонна үгэстэрэ, ону кытта муруннара уонна харахтара төһө кыалларынан түргэнник биир буолалларыгар баалаа а. Дьон хайа да буолар событиеларга бары биир мнениелээх буолуохтаахтара (биллэн турар, сирдьит мнениетин кытта
сөп түбэһэр). Ол иһин элбэх көрү нээх буолуу быһаарыылаахтык уонна харса-хабыра еуох самнарыллара, оттон биир көрүнгнээх буолуу сэ ээриллэрэ, салайарга чэпчэки. Сууттаммыттары
көскө атаарыы курдук: ха ас хардыылаа, у а хардыылыа —
ытыллыан1.
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Саха үс суруйааччытын дьыл ата уонна ону тула история
бүтүннүүтэ — Сталин мөссүөнүгэр уонна онуоха маарыннатан
тутуллубут социалистическай государство сү кэн көстүүтүн биир
кыракый чахчыта. Биһиги нуучча суруйааччыларын уонна псь
эттарын суорума суолламмыт дьыл аларын билэбит. Мин Сергей Александрович Есенин поэзиятын му ура суох таптыыбын,
кини үгүс хоһооннорун өйбөр тутабын. Ол эрээри 50-с сылларга, биһиги орто оскуола а үөрэнэр кэммитигэр, ити дьикти кэрэ,
сир-дойду бары сытын уонна кырааскатын шгэриммит поэты
кытта сыччах биир строкатынан эрэ билсиһэр кыахтаахпыт:
"Төрөппүт ийэ дойдум! Мин — болыиевикпын". Литература
учебнигар кини туһунан лоп курдук ситиччэ билиһиннэрии баара. Дэриэбинэ поэта, аргыс киһи, большевиктар диэки охтуоун, кулаактыы дууһата дьи нээх суолуттан бутуйбута. Нуучча
поэтын сахалары кытта тэ ниир буолбатахпын. Кулаковскай
"Ойуунун түүлүгэр" саха сүрэ э нуучча киһитин сүрэдэ кыайан
истибэтин истэр эбээт. Кини дууһатын кылларын дьүрүһүтэ
ыллатар, ол биричиинэтэ өйдөнүллэр. Национальнай политика
ити нарын материяны то о аахсыа суохтаа ый?
Саха суруйааччыларын кытта 60 сыллаах охсуһуу а ардас
идеологическай түүрэйдээһин эрэ буолбатах, ону таһынан национальнай өйү-санааны тууйуу чадылхай холобура. Ити уһугамунура суох уһуннук сал анар кыа а суо ун туһунан этэ да барыллыбат. Сталинскай национальнай политика эрдэттэн эстэр
кэскиллээ э. Чуолаан кини политиката, ССКП сүрүн хайысхаларыгар төһө да сымнатыллыбыт көрү үнэн сал аннар, ССРС
үрэллиитин сүрүн биричиинэтинэн буолбута.
Биһиги государствоны түөрэккэй төрүккэ туппулпут — ити
буолар сүрүн түмүкпүт, ону инникитин Российскай Федерация а итинник алдьархайы таһаарбат туһуттан, бары ылыныах
тустаахпыт.
Хайа да кэм э бэйэлэрин тус дьыл аларын, наада буолла ына олохторун да, кэрэйиминэ тураннар бэйэлэрин норуоттарын
национальнай интэриэстэрин хорсуннук көмүскэһэр а ыйа а суох
дьоннор көстүөхтэрэ. Холобура, саха литературатын төрүттээччилэр историяларыгар ити хаачыстыбаны ахтан аһарбыт Г.П.Башариммыт көрдөрбүтэ. Дьшгин ыллахха, дьикти дьыл алаах
киһи. В.Н.Иванов, академик, тыл, литература уонна история
Институтун директора, Георгий Прокопьевич Башарин 1992
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сыллаахха бэлиэтэммит 80 сааһынан сибээстээн, кини туһунан
маннык тыллары эппитэ; "Олус көрүдьүөс курдук да буоллар,
буолбут чахчы — Георгий оло ор аан бастаан "а" буукубаны
билиэ иттэн 9 сыл буолан баран, кини Москватаа ы вуһу бүтэрэр, өссө хайдах бүтэрэр — киниэхэ уратылаах диплому туттараллар! Баара эрэ биэс сыл ааһар, аны Георгий Прокопьевич
экстернинэн, научнай салайааччыта суох, саамай уустук,
мөккүөрдээх саха историятын тематыгар ~ национальнай литератураны төрүттээччилэр литературнай нэһилиэстибэлэрин туһунан тема а кандвдатскай диссертацияны көмүскүүр. Онтон
сэттэ сыл буолан баран, ССРС НА история а Институтугар докторскай диссертацияны килбиэннээхтик көмүскүүр!"
Киһи сө үөн курдук. Георгий Прокопьевич, кырдьык да, барытыгар талааннаах уонна уратылаах киһи этэ. Аа ааччы өйдүүрэ
буолуо, биир кэм э кинини БСК(б)П-тан устубуттара, ол эрээри коммунистическай идея мөлтөөбүтүн кэннэ киниттэн ордук
бэриниилээх марксиһы булар кытаана а. Башарин өсөһүттэн
марксиһынан хаалбата а, кини билии марксистскай ньыматын,
общественнай процесстары ырытыы марксистскай методологиятын ордук түмүктээ инэн аа ара.
Историк быһыытынан кини, кырата буолла ына бүгүн, сыыһатын ким да булбат түмүктэригэр уонна арыйыыларыгар кэлэри ситиспитэ. Бастакытынан, сахалар хатыламмат историяларьш дири ник үөрэтэн уонна төрөөбүт Сахатын сирин патриота буолан, кини сахалар уратылаах Хотугу дойдуну баһылааһы а, туспалаах цивилизацияны үөскэтиигэ, бэйэлэрин
уопуттарынан Арктика усулуобуйатыгар киһи кыахтарын көрдөрбүт уһулуччулаах оруолларын арыйан чинчийбитэ. Кэлэр
өттүгэр, киһи аймах айыл а ресурсаларын көрдүүр кыһал аттан бэйэтин үлэтин Хотугу сиргэ тэнитэр түбэлтэтигэр ити уопут
мунура суох сыаналаныа а. Иккиһинэн, "Саха сиригэр аграриай сыһыаннаһыылар историялара (XVII үйэ 60-с сыллара —
XIX үйэ ортото)" дьоһуннаах үлэтигэр историк Сибиир уонна
Орто Азия эрэ буолбакка, ону ааһан аан дойду атын да регионнарын сүөһу иитээччилэр да, ол курдук сир о оһуутунан дьарыктанааччылар да производстволарын сүрүн средствотынан
буолар сири кытта арахсыспат сибээстээхтэрин итэ этиилээхтик дакаастаабыта. Хайаларын да сир тэ инзн аһатар-сиэтэр.
Ити баара-суо а теория эрэ, олоххо соччо сыһыана еуох учуо18 Заказ № 201
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най була сатааһынын ьсурдуга. Дьи эр оннук буолбата а. Чуолаан монография бэчээттэнэн тахсыыта республика былаастарын аграрнай политикаларын төрдүттэн уларытан көрөллөрүгэр,
сир о оһуутун сайыннарыыга биллэр кыһамньыны ууралларыгар күһэйбитэ. Сир бары норуоттарга мэлдьитин "олох олороллоругар улуу лаборатория" быһыытынан туһалаабыта диэн Башарин о орор түмүгэ Дон казагар биитэр Тамбов бааһынайыгар суолтата суох курдук иһиллиэ э, ол эрээри аа ааччы Саха
сиригэр сир о оһуутун бастакы уопуттара төһө эрэйдээхтик уонна мөккүөрдээхтик о оһуллубуттарын, сахалар үйэлэр усталарыгар килиэби, о уруот аһын, фруктаны билбэккэ кэлбиттэрин
аа§ааччы санаан көрдүн. Сахалар ол кэм э ити кыраайдарыгар
айыл а тэ нээх усулуобуйатыгар тар аан олорбут үгүс ахсааннаах тонустартан уратылара уонна тыыннаах ордон, бэйэлэрин
генофондаларын илдьэ хаалыылара кинилэр сүөһү иитиитин
бородуукталарынан, бастатан туран, үүт аһылыктарынан, ол
кэнниттэн сир о оһуутун бородуукталарынан аһылыктаммыттарыгар буолар.
Башарин ону тэ э сир о оһуутунан уонна сүөһү иитиитинэн дьарыктанар норуоттарга феодализм сайдыытын уопсай закономерностарын туһунан научнай түмүккэ кэлбитэ. Ол түмүк
бу дойдута нууччалар кэлиэхтэрин иннинээ и кэм э саха обществотын үөрэтэргэ суолталаах. Ол кэлиилэрин до уһуоллаабыт
событиелары ырытан көрөн, Өлүөнэ кыраайын сэриилээн ылыы
теориятын утаран, Саха сирэ Россия а киириитэ кыраай бары
норуоттарын олохторун дъыл атыгар быһаарыылаах еобытиенан буолбутун туһунан түмүккэ кэлэр, Итинтэн өссө биир түмүк
тахсан кэлэр: норуоттар до ордоһуулара уонна бииргэ үлэлээһиннэрэ кинилэр сайдыыларын, кэлэр кэскиллэрин сүрүн усулуобуйатынан буолар.
Нуучча уонна саха норуоттарын бииргэ үлэлээһиннэрэ Саха
сиригэр научнай кадрдары бэлэмнээһин өттүнэн эмиэ үтүө сабыдыалламмыта, ол түмүгэр кэли и сылларга республика а
научнай учреждениелар тэриллибиттэрэ. Национальнай науканы ата ар туруоруу ССРС наукаларын Академията тэрийбит Саха
АССР о оруулаах күүстэрин үөрэтиигэ Комиссиятын үлэтиттэн са аламмыта. Мин хайыы-үйэ кэпсээбитим курдук, комиссия Саха сиригэр биэс сыл устата үлэлээбитэ. 1925 сыллаахха
комиссияны тэрийии туһуиан боппуруос ССРС Госпланыгар
274

Бшши-көруу а^ыраабат абылаца

көрүллэригэр Г.М.Кржижановскай кыраайы чинчийиигэ наукалар Академиялара хайаатар да олохтоох научнай күүстэри тардарыгар эппитэ. Сорук бу курдук туруоруллубута: республика а
чинчийэр үлэлэр ыытыллар сылларыгар олохтоох научнай учреждениелары тэрийиигэ көмөлөһүллүөхтээх. 1925 сыллаахха
Дьокуускайга "Саха кэскилэ" ("Будущее якутов") научнай общество тэриллэр, олор чилиэннэрэ Комиссия научнай этэрээттэригэр сыһыарыллан командировкаланыахтаахтара. Учуонай
буолар сахалар угуйар-үөрэтэр дьоннордоохторо. Комиссия а
Ольденберг, Виттенбург, Обручев, Драверт, Огородников, Петри, Бианки, Бахрушев курдук биллэр учуонайдар үлэлииллэрэ.
Кинилэр салалталарынан олохтоох интеллигенция 46 бэрэстэбиитэлэ үлэлээбитэ. С.Ф.Ольденберг бэлиэтээбитэ: "Киинтэн
тиийбит үлэһиттэри кытта тэнтгэ саха үлэһиттэрэ эмиэ кытталлара, ол курдук саха чинчийэр кадрдара бэлэмнэнэрэ, кинилэрэ суох Саха сирин ханнык да табатык сүрүннэммит культурнай сайдыыта баар буолуон сатаммат". Комиссия иһинэн нуучча учуонайдара Саха сиригэр геохимическэй лабораторияны,
тыа-хаһаайыстыбаннай уопутунай станцияны, балык хаһаайыстыбатын научнай станциятын, геофизическэй обсерваторияны,
8 метео- уонна 5 аэрологическай станцияны тэрийбиттэрэ. Ленинградтан Саха сиригэр олохсуйан үлэлии М.М.Измайлова,
Саха уобаластаа ы музейын сэбиэдиссэйэ; Н.Н.Бурыкина, Саха
национальнай библиотекатын сэбиэдиссэйэ; И.А.Мельников,
пединститут директорын солбуйааччы; Ю.Г.Шафер, ити институт кафедратын сэбиэдиссэйэ, кэлин физико-математическай наука доктора; В.А.Цветков, историческай наука доктора;
НАБарсуков, наука доктора, профессор; Д.М.Крылов, Саха госуниверситетын медицинскэй факультетын тэрийээччилэртэн
биирдэстэрэ уонна бастакы декана; Н.ВЛерскэй, кэлин ССРС
НА Саха сиринээ и филиалын президиумун бэрэссэдээтэлэ,
академик.
30-с сыллар са аларыттан республикаттан аспирантура а кандидаттар ыытыллар буолбуттара. 1937 сылга хайыы-үйэ Саха
сиринээ и пединститут 24 преподавателиттэн киин үөрэх заведениеларын аспирантураларын сэттэ киһи бүтэрбитэ. Национальнай наука ата ар туруутугар улахан оруолу 1930 сыллаахха
Ленингракка тэриллибит Хотугу дойду норуоттарын института
оонньообута. Н.И.Спиридонов, юкагирдар литератураларын
18*
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төрүттээччи, бу институт иитиллээччитэ, 28 саастаа ар диссертациятын көмүскээн, экономическай наука кандидата буолбута.
1953 сыллаахха дойду 112 вуһугар 1122 Саха сирин ыччата үөрэнэрэ, олортон 800- э чугаһыыллара — сахалар. Алта сыл устатыгар, 1955-тэн 1961 сылга диэри, киин вузтары 1381 киһи бүтэрбитэ. 1961 сыллаахха киин вузтар аспирантураларыгар 24 саха
уонна биир эбээн үөрэммитэ.
Республика а наука ата ар туруутугар сү кэн оруолу ССРС
НА Саха сиринээ и филиала оонньообута. Кини тэриллибит
бастакы күннэриттэн базата ата ар туруутугар улахан көмөнү
Академия президенэ С.И.Вавилов о орбута. Сүрүн ыараханынан научнай оборудование уониа научнай кадрдар суохтара буолбута. Бөдө учуонайдар Саха сиринээ и коллегаларын шефтэһиигэ ылбыттара. Тэрээһин уонна научнай-методическэй көмөнү
ССРС НА вице-президеннэрэ И.П.Бардин уонна В.И.Волгин,
академик АА.Скочинскай о орбуттара. Научнай-чинчийэр базатын тэрийиигэ научнай консультаннарынан академик Д.В.Скобельцын уонна физико-математическай наука доктора С.Н.Вернов (космическай сарда алар); ССРС НА корреспондент-чилиэнэ Д.С.Коржинскай (геология); академик АА.Григорьев (география); биологическай наука доктордара В.Н.Васильев уонна
Е.М.Лавренко; академик И.И.Минц, ССРС НА корреспондентчилиэнэ С.В.Бахрушин, историческай наука доктордара А.П.Окладников уонна С.А.Токарев (история); ССРС НА корреспондент-чилиэнэ С.Е.Малова уонна филологическай наука доктора Е.И.Убрятова (тыл үөрэ э) буолбуттара. А ардас уон сыл устатыгар, 1948-тан 1958 сылга диэри, ССРС НА Саха сиринээ и филиалын аспирантуратын 48 киһи бүтэрбитэ. 1961 сылга Саха сиригэр 480 научнай, 493 научиай-техническэй үлэһит
үлэлиирэ. Кинилэр ортолоругар биир ССРС НА корреспондентчилиэнэ, 14 наука доктора уонна 128 кандидата баара.
Хрущев кэминээ и 60-с сыллар элбэх ахсааннаах реформалыранан өйдөнүллэллэр. Олортон сорохторо соччо-бачча сыаллара-соруктара биллибэттэрэ, үгүстэрэ, хомойуох иһин, олоххо
киирбэтэхтэрэ, Ол эрээри Н.С.Хрущев наука а о орбут сахсыйыыта улахан туһаны а албыта. Россия науката ити кэм э, сааһырбыт киһи кэриэтэ, "ыараабыта", кабинеттан тахсыбат, столица эргиннээ и буолбута. Россия куораттарыттан, докторскай
степени ьшбыттар, Москва а, Ленинградка ы ырыллаллара, бэ276
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йэлэрэ да столица а дьулуһаллара. Кжнилэри өйдүөххэ да сөбө:
басты лабораториялар, оборудованиелар онно түмүллэллэрэ.
Хрущев бэйэтинии сорунуулаахтык уонна бэл биир да тыл утарылаһыннарыыта суох, науканы регионнарга кыйдаан таһаарбыта. А ыйах сыл иһигэр Новосибирскайга аатырар Академ куорат тутуллубута. ССРС НА Саха сиринээ и филиала ССРС Наукаларын Академиятын Сибиирдээ и салаатын филиала буолбута. Столица наукатын республика а чугаһатыы географическай
өттүнэн эрэ буолбата а. Сибиирдээ и салаа филиалга ордук улахан бол омтону уурар буолбута: материальнай өттүнэн хааччыйыытынан да, научнай кадрдарынан бө өргөтүү да өттүнэн. Ити
кэм э Саха сиринээ и филиалга геология, биология, тыл, литература уонна история, космофизическай чинчийиилэр уонна
аэрономия институттара, ону тэ э хас да отделлар бааллара.
Филиал 533 үлэһиттээ э, олортон 56-лара наука доктордара уонна
кандидаттара этилэр. Уратылаах чинчийэр үлэни ССРС НА
Сибиирдээ и салаатын структуратыгар быһаччы киирэр Ирбэт
тону үөрэтэр институт ыытара. Манна 1963 сыллаахха 180-тан
тахса үлэһит баара, кинилэр истэригэр 16 учуонай степеннээх
(1974 сыллаахха учуонай степеннээх ахсаана 35-кэ тиийэ үүммүтэ).
Институт чинчийиилэрэ сү кэн практическай суолталаахтара.
Кинилэрэ суох куораттары, бөдө предприятиелары, суоллары,
аэродромнары тутуунан дьарыктаныы олох сатаммата. Институт бэйэтин хайысхатынан дойдуга сүрүннүүр научнай-чинчийэр
учреждениенан буолбута, аан дойдуга биллиини ылбыта. 1968
сыллаахха институт учуонайдара ирбэт то у үөрэтиигэ Ма найгы аан дойдутаа ы конференция а (АХШ, Педдью к.) кыттыыны ылбыттара, онтон биэс сыл буолан баран, Иккис аан
дойдутаа ы конференция аны Дьокуускайга ыытыллыбыта. Онно
14 дойду бэрэстэбиитэллэрэ кыттыыны ылбыттара. Институт
директорын П.И.Мельниковы ССРС наукаларын Академиятын
дьи нээх чилиэнинэн быыбардаабыттара, геокриологическай
наука а улахан үтүөлэрин иһин киниэхэ Социалистическай Үлэ
Геройун аата и эриллибитэ.
Научнай чинчийиилэри Саха сиринээ и госуниверситет, тыа
хаһаайыстыбатын Саха сиринээ и научнай-чинчийэр института, Хотугу дойду физико-техническэй проблемаларын института ыыталлар. Кэнники институт 1970 сыллаахха тэршшибитэ,
ол кыраайы промышленнай баһылааһын Хотугу сиргэ түргэ277
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тээбит усулуобуйатыгар техника элбэхтик кэлэр буолбутунан быһаарыллар. Айыл а-климат уратылаах усулуобуйатыгар ол техника хайдах туруктанарын, төһө өр үлэлиэцин уонна эрэллээх
буолуо ун үөрэтэргэ суһал наадыйыы үөскээбитэ. Конструкция
матырыйааллара тымныыны тулуйумтуоларын чинчийбэккэ эрэ
алмаас үөскээбит сирдэрин туһа а таһаарыыны са алааһын да
кутталлаа а; са а сири туһа а таһаарыы ороскуота ботуччу буолара саба аланара, ол үп кураанахха кутуллуон сөптөө ө. Хайыыүйэ үс сыл буолаат, институт Дьокуускайга научнай-практическай конференцияны ыыппыта, онуоха ССРС үгүс куораттарыттан уонна хас да дойдулартан үс сүүсчэкэ специалист кыттыыны ылбыта. Үлэһиттэрэ 2 докторскай уонна 12 кандидатскай
диссертациялары көмүскээбиттэрэ.
Ол да буоллар филиал ата ар туруута ыарахаттардаах этэ. Институттар материальнай-техническэй базалара наһаа мөлтө ө,
үлэһиттэрэ толору хааччыллыылаах дьиэлэргэ наадыйыылара
улахана. 70-с сыллар са аларыгар ССРС НА Сибиирдээ и салаата дьэ дьаһал ылбыта. 1972 сыллаахха филиал, 1980 сылга диэри
научнай чинчийиилэрин былаанын бигэргэтэригэр, салаа президиума материальнай-техническэй базаны бө өргөтүүгэ үбү биэрбитэ. Космофизическай чинчийиилэр уонна аэрономия институтун, Хотугу сир физико-техническэй проблемаларын институтун, Геология институтун лабораторнай корпустара, уопут
о орор собуот, элбэх квартиралаах дьиэлэр, уопсай дьиэ, о о
комбината тутуллубуттара. 1971—1980 сыллар усталарыгар филиал үлэһиттэрэ 14 докторскай уонна 140 кандидатскай диссертациялары көмүскээбштэрэ. Ити кэм устатыгар учуонайдар промыпшенноска уонна тыа хаһаайыстыбатыгар 355 мэктиэлээһиннэри о орбуттара, олору олоххо киллэрии түмүгэр 369,5 мөлүйүөн солкуобайдаах экономическай көдьүүс ьшыллыбыта.
Университет ата ар туруута ыараханнык барбыта, ол, бастатан туран, кадр тиийбэтиттэн этэ. 1962 сыллаахха 200 преподавательтэн баара эрэ 5 наука доктора уонна 55 наука кандидата
баара. Специалистары бэлэмнээһин хаачыстыбата быстар намыһада: профессорскай-преподавательскай састаап көһүүннүк
үлэлиирэ. Биир тылынан эттэххэ, университет кырыы сиргэ
үлэлиирэ биллэрэ. Ону университет материальнай-техническэй
базатын туруга мөлтө ө эмиэ көрдөрөрө. Холобурга а аллахха,
кини факультеттара уонна кафедралара 19 эргэ, сүнньүнэн мас
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дьиэлэргэ, тар анан үлэлииллэрэ. Университеты ыччат хара ар
дьоһуннаах үөрэх заведениетын таһымыгар өрө көтө өргө элбэх
сыраны ууруу эрэйиллэрэ. Са а корпустары тутуу, олору лабораторнай оборудованиеларынан хааччыйыыны таһынан, профессорскай-преподавательскай састаапка төрдүттэн уларыйыылар тахсыбыттара. 1985 сылга 68 кафедраны түмэр 10 факультекка хайыы-үйэ 24 наука доктора уонна 292 кандидата үлэлиир буолбута.
2000 сыл күһүнүгэр республика а ма найгы научнай-чинчийэр учреждение — Тыл, литература уонна история институтун 65 сыла бэлиэтэммитэ. Бу институкка П.А.Ойуунускай,
Г.В.Ксенофонтов, А.Е.Мординов, Г.У.Эргис, Г.П.Башарин, О.В.Ионова үлэлээбиттэрин санатабын. Бастаан институт саха норуотун тылын, фольклорун, литературатын, этнографиятын уонна историятын боппуруостарынан дьарыктаммыта. Онтон научнай үлэлэр хайысхалара кэ ээбитэ: институт искусство, социология боппуруостарынан дьарыктаммыта. Онтон научнай
үлэлэр хайысхалара кэ ээбитэ: институт искусство, социолощя боппуруостарынан, этносоциальнай процесстарынан, республика а национальнай сыһыаннаһыыларынан, этнолингвистиканан дьарыктанан барбыта. Институкка 70-ча наука доктордара уонна кандидаттара үлэлииллэр. Икки диссертационнай
сэбиэт үлэлиир: "Түүр тыллара" специальноска докторскай диссертацияны көмүскээһи э уонна "А а дойду историята" уонна "Археология" специальностарыгар — кандидатскайы. Институт Россия Хотугулуу-Или и өтгүгэр гуманитарнай чинчийиилэргэ биллэр-көстөр киин буолла.
Саха сиригэр билии тар ааһынын быстахтык сырдатыы ити
кэм устатыгар ыччаты вдэ э бэлэмнээһин туһунан тугу да ахтыбатахха ситэтэ суох буолуо этэ. Биллэрин курдук, 60-с сыллар са аланыахтарыгар диэри дойду народнай хаһаайыстыбатыгар рабочай кадрдары үлэ резервэтин системата бэлэмниирэ.
1959 сыллаахха ити система а реформа ыытыллыбыта: профессиональнай-техническэй үөрэхтээһи э Государственнай комитет тэриллибитэ. Предприятиелар, тутуулар, тыа хаһаайыстыбата ханнык рабочай профессияларга наадыйалларынан көрөн
профессиональнай-техническэй училищелар ситимнэрин тэрийэригэр киниэхэ сорудахтаммыта. Кадрдары бэлэмнээһи э эрдэттэн саба алааһы а уонна былааннааһы а, биллэн турар,
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сыыһалар уонна ал астар тахсыбыттарын үрдүнэн, уопсайынан, системаны уларытан тэрийии предприятиелары, ордук саалары, кадрынан хааччыйыыны тупсарарга көмөлөспүтэ. Саха
сиригэр 1964 сыллаахха профтехучилищелар 1100 кэри э квалификациялаах рабочайдары бэлэмнээбиттэрэ, оттон 1980 сылга
25 училище а хайыы-үйэ 6500 киһи үөрэнэрэ. 1975 сыллаахха 11
тыа сиринээ и профтехучилище а 2599 үөрэнээччи баара.
Билигин сэбиэскэй кэм устатыгар республика ааспыт суолун
ыры алаан көрөргө сорунуо у . История холугар олох дуона
суох болдьох. XX үйэ са аланытын эргиллэн көрөн баран,
бүгү ү күнү өвдөөн кэлэр буоллахха, ханнык эрэ тектоническай хамсааһын буолан, саха норуота букатын атын турукка киирбитин курдук санаа а кэлэ ин. XX үйэ 20-с сылларын өйдүүр
сорох сахалар өссө да бааллар. Кинилэр бүгүн са а тыһыынча
сыл са а үйэтин бастакы а аарыгар олорорго, үлэлииргэ уонна айарга бэлэмнэнэр уолаттар уонна кыргыттар хос эһэлэрэ.
Хос эһэ уонна хос сиэн икки ардылара баара эрэ икки көлүөнэ,
ол эрээри кинилэр, хос эһэ уонна хос сиэн, бэйэ-бэйэлэригэр
маарыннаспаттар, аан дойдуну билиитинэн-көрүүтүнэн хос сиэн
хос эһэттэн, көннөрү эһэттэн да, төһөлөөх ыраах турарый. Саха
норуота, кылгас кэм иһигэр хаалан иһиитин туоратан, сайдыылаах норуоттары кытта биир поездка олорсон, биллибэт диэки
айаннатан дьулурутар. Ол үчүгэй дуу биитэр куһа ан дуу? Ити
боппуруоска эппиэттиир кытаанах. Йтиниэхэ хоруйу кэлэр кэм
биэриэ ин сөп, ону да сотору кэм иһинэн буолбатах. Ба ар,
бэйэлэрин сайдыыларынан бүгүн хаалан иһэр норуоттар кэлин
уһугар тиийэн сүүйүүлээх хаалыахтарын сөп, то о диэтэххэ били и күлүмэх күрэстэһиигэ кыттымына хаалбыттар ыар ыгыллыыттан уонна эт-хаан эчэйиититтэн быыһаныахтара. Туох билиэй, ким таба таайыа баарай?
Саха сирэ, хатылаан этэбин, аныгы цивилизация а тиэрдэр
суолу спринтер курдук ааһан (сүүрэн диэн этэр таба буолуо а),
баран эрэр поезд тиһэх вагонун тутаавыттан кыл мүччү хаптан
ылла. Биһиги аныгылыы производстволаахпыт, аныгылыы наукалаахпыт, биһиги литературалаахпыт, живопистаахпыт, театрдаахпыт, национальнай музыкальнай культуралаахпыт. 80 еыл
устатыгар биһиги ситиһиибитин саха интеллигенциятын бастакы чулуу дьоно урутаан көрөр кыахтара суода диэн эрэнэбин,
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Былыр уйэгр ааспыт огр сааспыттан өйдөөн хаалбыт хас да
тугэннэрим бааллар, олортон киһи кэпсиэн да суөргу курдук биир
солуута суох тубэлтэни а^алабын. Биһиги дъиэ кэргэн аг^абыт
өлбутүн кэннэ эмиэ көһөргө күһэллибитэ. Мин кырам бэрдэ, онон
айанныыр буолбуппутуттан эмиэ да уөрэр курдугум эрээри, туохтан эрэ дъиксинэрим, долгуйарым. Сүрэгцм бутэйдш нуөлуйэрэ.
Ону оччолорго тогр эмискэччи итинник курус санаа^а түспүппун
өйбүнэн кыайан быһаарбатаг^ым быһыылаа^а. Ону сурэщм, төбөбүн
куотан, сирим, өрүһүм, талах ойуурум суохтуур сацаларын истибитэ: уолчааным, эн мшгиттэн, төрөөбүт сиргиттэн-уоккуттан
бараг,ын, ол иһин саннъыар-курус санаа^а ыллара^ын.
Хораг;ым уута саба түһэрин быыһынан тунал мацан хонууну,
чигдитийбит суолтан тэйиччи хаһан аһыы сылдьар сылгы уөрүн
диэки саллаг^ар төбөлөөх, түулээх суон атахтардаах соног^ос сылгы суүрэн эрэрин көрөбүн. Хаар халыцнык туспут, онон сыа хаар
устун соно^ос оцочо курдук устар; уөр сылгы диэкиттэн ыцырар
ицэрсийии иһилиннэ, онуоха, соногрс хардараат, тиэтэйдэ, киниэхэ субу көрсүһэр үөрүүтүттэн ордук туох да суохха дылыта. Кини
эрчимнээх атахтарын анныттан хаар өрө бург^айара, уөрдэригэр
холбоһуутун, тумул ойуур мэһэйдээн, көрумүнэ хаалбытым. Онтон эмиэ хаар суорг,анынан бурүллүбут киэц алаас көстөн кэллэ.
Салгын күдэриктэнэн турара, алаас улахата онно силлиһэн сүтэрэ, онон ходуһа ханна тиийэн бутэрэ, халлаан хантан саг,аланара
кыайан араарыллыбата.
Аппыт көлуүрун көннөрөөру тохтоотубут.
Суол кытыытыгар
хаар анныттан хас да от умнаһа хоройон көстөр; шнилэр кырыарбыт киистэлэрэ умса налыспыттар, уһун уонна сытыы сэбирдэхтэрэ өг,уллэн нарыннык тэрбэспиттэр. Хаартан быгар хороц оту
килбэчийэ тоцмут сиик мацан ньаассын ойуунан буруйбут, онуоха
миигин эмиэ курус, санньыар санаа ыкпытын өйдүүбун. "Умнуом
суог,а эйигин, отум барахсан ", — диэн эрэннэрэн ботугураабытым.
Дьэ ити курдук киһи дъикти айылгылаах: онтон ыла алта уон282
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ча сыл биллиминэ ааста, бу аан дойдуга эцини-арааһы элбэ^и көрдүм,
наһаа уйаммынан биллибэтэх курдукпун, ол да буоллар — утуйаары сытан, самолеттан биир көстөөх үрдүктэн сири тацнары одуулуу олорон, атын да куүтуллубэтэх түгэннэргэ — харахпар ити
икки хартыына эмискэ көстө туһэллэр: көцүл суүрэкэлиир соногрс
сылгы уонна хам тоцмут хороц от. Итиэннэ, төһө сааһыран иһэщн
да, сончонон күүскэ сэрэхэдийэ^ин: ити ыраах сыллар образтара
өйгүттэн-сүрэххиттэн сүппэтэллэр ханнык!Ити аата тугуй? Мин
саныыбын: айъща биһигини кытта, бэйэтин о^олорун кытта
көстүбэт нарын ситиминэн сибээстээх. Мин саныыбын: төрөөбүт
дойду бэйэтин огртун ити курдук атаахтатар,
ити курдук таптыыр. Төрөөбут сэлиэнньэбэр кэлэн бараммын биирдэ куүскэуонна
кутталлаахтык
ыалдъыбыппын, өлүөхчэ буолбуппун өйдүүбүн.
Ийэм балтын кэргэнэ төрөөбүт дъиэм дацыттан кымаах саг,а буору аг^алан, итии ууга суурайда: иһэн кэбис, сиргш-дойдугун ахтаццын туоххаһыйбыккын. Киһи итэгрйиэ суогун курдук, ити кэнниттэн үтүөрэн бардым. Дъиктини итэгрйии — мистика диэхтэрэ. Мин да этэбин: мистика. Ол эрээри, баг,ар, төрөөбүт дойду
ити курдук көрсубутэ буолуо — харыһыйдаг^а, албаннырдагд ? Биһиги, улаатымсыктар, бэйэбит туспутунан, ону ааһан төрөөбүт
ийэбит — Айъщабыт туһунан тугу билээхтиэхпитий?
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ИС СҮРЭХТЭН СИБЭЭС
Саха уонна айыл а бэйэ-бэйэлэриттэн арахсыбат өйдөбүллээхтэр. Биллэн турар, итини нуучча а, англича а, французка, американецка сыһыаннаан эмиэ этиэххэ сөп. Дьи ин ыллахха бары да сиртэн аһаан, айыл а быйа ынан туһанан олордохпут. Ол эрээри аан дойдуга киһи аймах куоракка олохсуйан,
дьи нээх айыл атаа ы эйгэтиттэн ыраах тэйбитэ быданнаата,
онон бэл түбэһиэхчэ уонна кылгас да кэм э айыл ада төннөрүттэн куттанар уонна ыарыргыыр. Бэркэ хоһуунун киллэрдэинэ, дьиэ кэргэттэрин биитэр кыргыттары кытта күүлэйдии
тахсыа, уот оттон, шашлык о остуо. Ити туһунан, дьи эр, этэр
да туһата суох, то о диэтэххэ киһи айыл аттан тэйиитэ ыар
содуллаа ын туһунан төһө үлүгэрдэ этилиннэ-сэрэтилиннэ, онон
хал буолан, оскуола а сүрэ элдьиир уруоктарын курдук буолла.
Онон үөрэтэ-такайа барыам суо а.
Сахалар айыл аны кытта ыкса сибээстэрин (мин этиэм этэ
ис сүрэхтэн сибээстэрин) то о сүтэрбэккэ илдьэ кэллилэр? Итиниэхэ хардата көстөн турарга дылы: атын норуоттары уонна территориялары кытта холоотоххо хойутаан экономическай сайдыылара сахалары айыл аларын биологическай саппааһыгар харыстабыллаахтык сыһыаннаһалларыгар күһэйбитэ, кини бүгү ү хор омнооһун сарсын хоргуйууга уонна өлүүгэ тиэрдиэхтээин өйдөөбөт буолар туһа суо а. Онуоха эбии быйа наах дойдуттан тыйыс дойдуга көһөн кэлбит саха сотору буолаат, биир
суолу бэлиэтии көрдө: Хотугу дойду айыл атыгар о оһуллубут
баас кини со уруу төрөөбүт дойдутунаа ар уһуннук уонна ордук
ыарыылаахтык эмсэ элиир. Итини таһыиан өссө биир уонна
ордук дьоһуннаах биричиинэ баар: дьиикэй айылда тыыннаах
ордубутугар кыраай сө үмэр киэ иэннээ э уоина наһаа уба ас
нэһилиэнньэлээ э көмөлөспүттэр, ол иһин күн бүгү э диэри
киһи ата а үктэммэтэх сирдэрэ өссө да үгүстэр.
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Билигин Хотугу сиргэ кэлэн саха тугу көрбүтүн, туохха түбэспитин өйдүү сатыа ы . Онуоха кыраайы чинчийбит бастакы
европеецтар тугу диэбиттэрин туһаныа ы , олор суругунан докумуо а киирбиттэр. Хотугу сир айыл атын бастакы научнай
эридьиэстээһини Семен Дежнев аатырар айанын бириэмэтигэр
о орбута. Ол 1648 сыллаахха Халыматтан муоранан Азия хотугулуу-или и уһугун кэрийэ Анаадырга тиийэр кэмигэр этэ.
Сүүс сыл кэри э буолан баран, 1732—1743 сыллардаахха, Саха
сирэ Беринг Иккис Камчаткатаа ы экспедициятын сиһилии
үөрэтиитигэр түбэспитэ. Кэргэннии Прончищевтар (кинилэр
көмүллэ сытар сирдэригэр соторутаа ыта пааматынньык туруоруллубута), ини-бии Лаптевтар "Муустаах акыйаан кытылларын ойуулаан суруйбуттара". Гмелин, Миллер, Крашенинников, Красильников, Стеллер кыраай географиятын үөрэппиттэрэ. Прончищевтар уонна Лаптевтар иннилэринэ акыйаан кытылларын өссө Ма найгы Камчатскай экспедиция карта а киллэрбитэ, ол эрээри олус судургутук. Өлүөнэ төрдүттэн ар аа өттүн
Прончищевтар хамаандалара суруйбута, өрүс төрдүттэн илин
өттүн — Ласиниус лейтенант хамаандата. Дьокуускайга тутуллубут икки суудунанан чинчийээччилэр Дьокуускайтан 1735 сыллаахха бэс ыйын бүтүүтүгэр тахсыбыттара уонна Өлүөнэ төрдүгэр
атырдьах ыйын ортотугар тиийбиттэрэ. Ыйы кыайбатынан
Өлүөнэ туран, мууһунан бүрүллүбүтэ. Эһиилгитигэр чинчийээччилэр атырдьах ыйын 3 күнүгэр эрэ акыйаан устун сы арыйар
кыахтаммыттара. Дневниктэригэр аа абыт: "утары хойуу муус
устарбытын мэһэйдиир, кытылга кыстык дьиэни буллубут, онно
килиэп хаалларбыттар уонна ыт баар, оттон дьон суох; үрү
эһэ, моржа, белуга олус элбэх. Итиэннэ — муус, муус, муус,
"бүтэр уһуга көстүбэт". 1736 сыллаахха Прончищев цингалаан
өлөр, онтон 13 хонон баран, кэргэнэ эмиэ онтон өлөр. Кинилэр
Өлөөн төрдүгэр көмүллэн сыталлар. Өлүөнэ төрдүттэн ар аа
кытылы чинчийиигэ са а хамаанда — Харитон Лаптев баһылыктаах үс сыл эрэ буолан баран тэриллэр. Онно олохтоох дьон
олохторун-дьаһахтарын туһунан Лаптев маннык суруйан хаалларбыт: "...сахалар сайы ы бала аниарга көһө сылдьаллар,
кинилэр кыра күөллэргэ кыйма курдук элбэх балыгынан, таба,
хаас, куба уонна дьиикэй кус этинэн аһылыктаналлар. Кинилэр, сахалар, щ с устата үрү уоныа күөх кырсаны бултууллар,
ыт көлөлөөхтөр". Ласиниус хамаандата өссө улахан алдьархайга
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түбэспитэ: лейтенант цингаттан бастакынан охтубута, кини кэннитгэн 35 киһи өлбүтэ. Са а тэриллибит экспедицияны Харитон быраата Дмитрий Лаптев баһылаабыта. Өлүөнэ төрдүттэн
Халыма а диэри кытылы ойуулаан суруйууга кини уон сылы
ыыппыта.
Кыраай географиятын ис өттүттэн үөрэтии XIX үйэ ортотуттан са аламмыта. 1844 сыллаахха Александр Федорович Миддендорф, Киев университетын кафедратын хаалларан, наукалар Академияларын экспедицияларын баһылаабыта уонна Дьокуускайтан Амма сыһыытын туораан, Уд остуруокка тиийбитэ.
Уон сыл буолан баран, Бүлүү сүнньүн Петербурдаа ы университет естественнэй факультетын сабыс-са а бүтэрбит (бу иннинэ Иркутскай гимназиятыгар учууталлаабыт) Ричард Карлович Маак чинчийбитэ. Аллараа Тунгуска, Анаабыр, Өлөөн
сүнньүлэрин Александр Лаврентьевич Чекановскай — Сибиир
платформатын сү кэн улахан трапповай провинциятын аан
бастаан арыйбыт геолог — үөрэппитэ. Серошевскай, Черскэй,
Майнов тустарынан, кинилэр үлэлэрин атын хайысхаларынан
сибээстээн да буоллар, хайыы-үйэ үгүстэ ахтан турабын. Айыланы ойуулаан суруйууну өссө да үгүс уонунан айанньыттар хаалларбыттара.
Европеец-чинчийээччилэр бары кыраайы улаханнык дьиктиргээбиттэрэ. Киһи дьиктиргиирэ элбэ э. Холобура, Маак европеецтар Саха сирин ирбэт то ун кытта билсиһиилэрин суруйар. 1829 сыллаахха Россия — Америка хампаанньатын Саха
сиринээ и салаатын начаалынньыга Федор Шергин дьиэтин
аттыгар холуодьас хаһарга соруммута (Саха сиригэр иһэр ууну
булуу ыарахаттарын туһунан кэлин кэпсизм). Кини Өлүөнэ таһымыттан а ыйах миэтэрэни аллараа түстэхпинэ, ууну булуом
диэн суоттаныыта толору оруннаа а, Өр хаспыттара, 32 миэтэрэни түспүттэрэ — онуоха уу эрэ суовун ааһан, "холуодьас эркинэ буолан турар буор бүтүннүүтэ кэлимсэ то буор этэ". Үһүс
сылыгар Шергин му ур уһугар тиийэн, үлэтин тохтотуох буолан турда ына, эмискэ "наука дьоллонуон быатыгар Дьокуускайга барои Врангель түбэһэ кэлбитэ". Барон Щергини үлэтин
салгыырыгар көрдөспүтэ, онон 8 сыл буолан баран, 1837 сыллаахха үлэһиттэр 117 миэтэрэ дири э тиийбиттэрэ, Сотору Дьокуускайга Миддендорф баар буолбута, кини наука Академиятын соруда ынан Шергин "шахтатын" температуратын кэтээн
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көрүүнү ыыппыта. Наука эйгэтэ "муус буор" арыллыбытыттан
улаханнык соһуйбута, ол туһунан үөһэ кэпсээбиппит. Планета
түгэ эр "итии оһох", "итииттэн уулбут" масса баарын туһунан
бигэтик и мит өйдөбүл үрэллибитэ. Миддендорф научнай общественноһы уоскуппута, "Шергин шахтата" төттөрүтүн урукку теорияны бигэргэтэр: "Биһиги төһөнөн дири ник түһэбит
да, температурата мэлдьитин үрдүүрүн көрөбүт, ол үрдээһинин
прогрессията Европа а үгүстүк о оһуллубут уопуттар кэннилэриттэн саба алааһыннарынаа ар түргэнник барар. Орто сыыппаратын ыллахха хайа ба арар туочукаттан ылбыт иһин, температура 100 фут ахсын (30,5 м) 1°Р үрдүүр, оттон Европа а 1°Р
араастаһыьщы ситиһэр туһуттан, ол аата үс гыммыттан бииринэн улахан буоларын иннштэн, орто сыыппарата 150 футтааын үрдүнэн, кырата буолла ына 1,10-нан дири и түһүөххэ
наада. Итинтэн салгыы Миддендорф аа ан таһаарыытынан "Дьокуускайга муустаах почва 600-тэн уонна бэл 1000 футтан (300
миэтэрэ) тиийэ халынгаан ыраах хоту диэкиттэн быстыбат дьаптал а буолан Со уруу Забайкалье а, оттон Со уруулуу-Илин
Охотскай муора со уруу кытылларыгар сыыйыллар".
Бүгүн ирбэт то туһунан хас биирдии орто дьаныардаах үөрэнээччи билэрэ чахчы, оттон балтараа сүүс сыллаа ыта, көрөргүт
курдук, ити иһитиннэриини Кыһыл болуоссат Васильевскай
эниэтигэр атын планета киһитэ кэлэн түспүтүн курдук, соһуйа
истиэх этибит бука. Аан дойду сөхпүтэ: онно дьон хайдах олороллор, ойуур хайдах үүнэр?..
Хотугу до^цу дьиктитинэн аа ааччыны сөхтөрөр туһуттан Саха
сирин муора тулатынаа ы кытылын ойуулаан суруйууну а алабын. Ону астроном Скворцов Россия эргиэ э уонна промышленноска министерствотын экспедициятын састаабыгар сылдьан Өлүөнэ төрдүттэн илин Муустаах акыйаан кытылын чинчийэригэр о орбута. Оччолорго Индигирка уонна Өлүөнэ икки
ардыларынаа ы кытылы "мамоннаах кытылынан" ааттыыллара, кырдьыга да онтон мамонт у уодун уонна мамонт сымна ас
эттиктэрин элбэ и булаллара. Ити булумньулар ордук туой буордаах си ниилэртэн, олор тэллэхтэриттэн, өрүстэр кытылларыттан көстөллөрө. Чинчийээччилэр Хаптаһын а хайа диэн ааттаммыт Хоромо саппыйатын у а кытылын бата барар уонна
Сибэтиэй Нос (Ойо ос акгхай) • тумул арыы чугаһынаа ы муораны ыксалаһа кэрийэ барар си ниилэри ордук сө ө-махтайа
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көрбүттэрэ. Кинилэртэн хас биирдиилэрэ сүүһүнэн километры
тайыыр, оттон үрдүктэрэ 85 миэтэрэ э тиийэр. Ити си ниилэр, диир чинчийээччи, "уһулуччулаах интэриэһи тардаллар
уонна итиниэхэ холоонноох сир шарыгар ханна да көстүбэтин
кэриэтэ". Сшгниилэр сырдыкты ы боро туой уонна муус араатыттан тураллар. Онуоха муус... хайа боруодатын, төрүтүнэн
буолар, ол үрдүгэр билигин тыыннаах туувдара бүтүннүүтэ тэлгэнэн сытар. Новосибирскай арыыларын чинчийбит Толль итилэри "хостонор, таас муустарынан" ааттаабыта. Кини уулбат,
арай си нии күн диэки аһа ас сирэйигэр туундара сир аннынаа ы саарыстыбатын быһа охсуутун табан көрүөххэ сөп. Быһа
ыстаныыга туундара били и чараас ара атын муо унан уонна кунуһунан барбах бүрүллүбүт то почваны, ол аннынан быһа
холуйдахха миэтэрэ а ара халы наах мууһу, ол аннынан ыга
баттаммыт туой буору (40- а тиийэр миэтэрэ), дьэ ол аннынан
"хостонор, таас мууһу" көрөбүт, ол аллараа чэрчитэ муора уутугар тимирэ сытар буолан кыайан көстүбэт. Сир быһа ыстаныытыгар ити дьаптал алары көрөн, планета уонна кини олохтоохторун баар буолбут үс сүдү түгэннэрин арааран өйдүөххэ сөп,
олор түмүктэригэр Өлүөнэ кыраайын дьоно-сэргэтэ, үүнээйитэ
уонна кыыла-сүөлэ били и көстүүтүнэн баар буолбута. Бастакы мууһуруу кэмэ бэйэтин кэнниттэн аллараа ы "хостонор,
таас мууһу" хаалларбыта, ол тымныы дьаптал атын анныгар
үһүйээ э киирбит Гиперборея саарыстыбата үйэ-саас тухары
көмүллүбүтэ; онтон сылайыы кэмэ кэлбитэ, онуоха ирбэт муус
ньал арыйа ууллан, буорунан уонна үүнээйинэн бытааннык
бүрүллэн барбыта. Биир түгэ э кэлэн Хотугу сиргэ олох хаттаан сириэдийбитэ: туой булкаастаах муус ортоку дьаптал атыттан бөдө мастар тобохторун, араас көрү иээх үүнээйилэри
булаттыыллар. Онтон эмиэ тымныйан барбыта, ол эмиэ туой
булкаастаах дьаптал алартан көстөр: бөдө мастар тобохторо
көстүбэттэр, арай ыар а тобохторо эрэ көстүтэлииллэр. Мамоннар уонна носорогтар өлүтэлииллэр. Учуонайдар суоттааһыннарынан мамоннар 30—35 тыһыынча сыл аннараа өттүнээ итэ
өлөттөөбүттэр. Хотугу сир мууһунан бүрүллэр, сорох сирдэринэн сир кырса балтараа километрга тиийэр дири э хам тоор. Саха сирин бүгү ү ньуура, дьи инэн, Хотугу сиргэ эргийбит олох са а кэрдииһэ, ону кытта сэргэ ааспыт үйэлэр
таастыйбыт тобохторо, олор көмөлөрүнэн биһиги былыргыны
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ө өйөн көрөр кыахтанабыт, аан дойдуну атыйахтаах уулуу аймаабыт событиелары сэрэйэбит, инники туох күүтэрин дъүүллүүбүт.
Кырдьыга да итинник усулуобуйа а мастар хайдах тулуйан
үүнэллэрий? Уһугар тиийэн ирбэт то баарын итэ эйбит учуонайдар мастар силистэрэ ирбэт то о хайдах дьөлө киирэннэр,
онтон и эмтиэлээх веществолары хайдах и эринэр дьо урдаахтарын өйдөөбөтөхтөрө. Биллэр геолог Леопольд фон-Бух XIX
үйэ бастакы а аарыгар кыайан өйдөөмүнэ эппитэ: "Сир кырсыттан хас да фут дири э бэл сайы ы кэмгсэ ууллубат буор
тар аан сытарын туһунан иһитиннэриилэри барьшарын туох да
эрэллэрэ суох биллэриилэринэн аа ар наадалаах". Ирбэт то
зонатыгар ордук киэ ник тар аабыт Даурия тиитэ муустаах почва а саамай дьиктитик үөрэммит үүнээйи. Кини үрдүгэ 10—15
миэтэрэ э тиийэр. Эдэригэр киниэхэ тутаах силис сайдар, ол
эрээри кини маска уһуннук туһалаабат. Почва аннынаа ы кэлим мууска анньыллан, силис өлөр, ол оннугар ити кэм э ойоос силистэр системалара түргэнник сайданнар, почва ирэр чараас ара атын 8—10 миэтэрэ диаметрдаах сиринэн сабардыыллар. Онон сиппит тиит "аһыыр остуола" 70—80 квадратнай миэтэрэ кэри эр тз нэһэр.
Саха сиригэр бэс мас эмиэ балачча киэ ник тар аан үүнэр,
ол эрээри киниэхэ тиит мас курдук ньыматыйар хаачыстыба
чахчы тиийбэт, бастатан туран, кини еүрүн силиһиттэн босхолоно үөрэммэтэх, онто сиргэ 50—70 сантиметр дири ник дьөлө
киирэр. Онон бэс сир сайы ы итиитэ үөһэ ыйыллыбыт дири э тиийэр сиригэр эрэ уонна муох ара ата мас үүнүүтүн
куоппатынан халы ыыр буолла ына эрэ үйэтин толору монуур
кыахтаах. Ойуур устун иһэ нгин иинэ эстик үүммүт эдэр бэстээх сиргэ кэллэххинэ, манна ата ы анныгар икки-үс лаппаакы дири нээх сиртэн сир аннынаа ы тымныы саарыстыбата
са аланар эбит диэн эрэллээхтик этэр кыахтааххын. Бэс манна
20—30 сылынан өлүө, оттон Даурия тиитэ 300—400 сыл олоруо.
Саха сирин уратыларын билиһиннэриибитин салгыырбытыгар, кыраай температуратын режимигэр бол омтобутун хатаабакка ааһарбыт табыллыбат. Саха сирин ынырыктаах тымныьь
ларын туһунан бары билэр буолуохтаахтар, ол эрээри Саха сирин киһи тулуйбат ө үрүк куйааһын туһунан иһиттэхтэринэ
олус дьиктиргииллэр» Саха сиригэр 12 скш олорбут Серошев19 Заказ № 201
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скай ити туһунан бу курдук суруйар: "Бэс уонна от ыйдарыгар
сырал а а куйаас чахчы Африка ө үрүк куйааһыгар тэ нэһэр. Ардыгар Цельсийинэн 48 кыраадыска тиийэр, ол почва
ыксатыгар эрэ буолбакка, сиртэн хас да фут үөһэ салгы а
кытта. Таас уонна кумах сир итийэннэр, атах сыгынньах киһи
кыайан хаампат буолар, бэл сахалыы тирии атах та астаах киһини бүтэйдии аһытар. Куйаастан куотаннар дьоннор, төһө да
кумаардаах буоллар, түүн үлэлииллэрин ордороллор. Миинэн
иһэр аты ардыгар суолга охтор; ол эрээри дьиктитэ баар уон
икки сыл устатыгар күн уотуттан биир эмэ киһи туймаарыйбыт
холобурун билбэтэ им". Саха сирин сайынын ойуулаан көрдөрүүнү Серошевскай атыннык этиитинэн ситэриэххэ эмиэ сөп:
"Сайын бастакы а аара ордук кураан, ити араастаһыы ордук
дойду киин сирдэригэр биллэр. Онно ардыгар 25—30-туу хонук
устата таммах да ардах түспэт, биитэр түстэ инэ да "быылы
хаптаппат" ардах түһэр. Бастакы балачча биллэр ардахтар манна ыам ыйын бүтүүтэ биитэр бэс ыйын са аланыыта түһэллэр.
Иккис ардахтар от ыйын са аланыытыгар кэлээччилэр".
Кураа а киһи сүһүөхтэрэ ыалдьыбат диэн өс хоһооно баар;
ол эрээри, Саха сирэ, бастатан туран, бэйэтин тымныытынан
сура ырар. Биллэн турар, бастатан Верхоянскайы уонна Өймөкөөнү ааттыыллар — планета хотугу а аарыгар тымныы полюстара.
Бастакы метеорологическай кэтээн көрүүлэри Верхоянскайга 130 сыл аннараа өттүгэр политическай сыылынай, каракозовец Иван Александрович Худяков о орбута. Тымныы полюһун
эмиэ кини арыйбыта. Кини кэтээн көрбүт кэмэ 14 ый, 1868 сыл
ахсынньыттан 1870 сыл олунньуга диэри. Кэтээн көрүүнү тохтоппут биричиинэтэ интэриэһинэй: ыспыраанньык сыылынай
ити үлэтэ бириэмэни билиминэ ааһарыгар көмөлөһөр, онон
со отодун чу куйарын аһарар диэн Худяковтан прибордарын
былдьаабыт.
14 ый устата Худяков салгын температуратын эрэ кээмэйдээбэтэ э, ону таһынан тыал хайысхатын уонна күүһүн, былытырыыны, оптическай, электрическэй уонна фенологическай
көстүүлэри, Дьаангы өрүскэ уу, муус туругун кэтээбитэ. Атырдьах ыйыгар саамай үрдүк температура бэлиэтэммитэ — 30,ГС,
саамай намыһах 1869 сыллаахха ахсынньыга — 63,2°С. Ол кэмэ термометр испиирдээх кэрдииһэ ханна да ити бэлиэдэ диэ290
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ри аллара түспэтэ э. 16 сьш буолан баран, 1885 сыллаахха тохсунньу 15 күнүгэр, Верхоянскай метеорологическай станциятыгар Сергей Ковалик сир шарыгар саамай намыһах температураны бэлиэтээбитэ (Антрактиданы эмиэ учуокка ылбакка туран) — Цельсийинэн 67,8 кыраадыс. Биһиги үйэбит ЗО-с сылларыгар Өймөкөөн хаптал сиригэр 67,7 кыраадыс тымныыны бэлиэтээбиттэрэ. Өймөкөөн 0,1 кыраадыһынан Верхоянскайга тиийбэтэх, ол да буоллар тымныы полюһун албан аата киниэхэ көһөн
барбыт, ол төрүөтэ — манна орто саамай намыһах температура
Верхоянскайдаа ар 3,9 кыраадыһынан намыһах эбит, онон, итиниэхэ оло уран, климатологтар Өймөкөөшгө температура намтааһына 70—72 кыраадыска тиийиэ ин сөп диэннэр быһаарбыттар. Буолуон сөптөөх өйдөбүл биллибэтинэн хаһыаттарга,
сурунаалларга көспүт уонна устунан чахчы быһыытынан ылыллыбыт. Атын өттүнэн ыллахха, Өмөкүүн түөлбэтэ кырдьыга да
хотугу полушария а саамай тымныы сиринэн буолар. XIX үйэ
бастакы а аарыгар Новосибирскай арыылар чинчийээччилэриттэн биирдэстэрэ М.Геденштром сурук хаалларбыт: "Индигирка
үөһээ тардыытыгар баар Өмөкүүн түөлбэтэ Саха уобалаһын
үрдүнэн саамай тымныы сиринэн буолар диэн сахалар итэ этэллэр".
Били и климатологтар Саха сиригэр тымныы полюһа дьиэр хас да буолуо ун кө үллүүллэр. ЬСинилэр барыларын мнениелэринэн ол полюстар Дьаа ы уонна Индигирка өрүстэр үөһээ
тардыыларын икки ардыларыгар уонна Алдан өрүһүн алын
өттүгэр буолуохтарын сөп. Манна үрдүк баттааһын киинэ
үөскүүр, тымныы салгын бүтэй сыһыыларга уонна о хой сирдэргэ мунньустар. Үрдүк баттааһыннаах салгын ардыгар Дьокуускайга тиийэ таргыыр. Серошевскай сыл устатынаа ы намыһах температуралары тэ ниир таблицаны а алар: Верхоянскайга — 67,Г (тохсунньу), 65,9° (олунньу), 60,8° (кулун тутар),
39,9° (муус устар), 19,3° (ыам ыйа), 5,8° (бэс ыйа), 2,6° сылаас
(от ыйа), 4 ° тымныы (атырдьах ыйа), 13,5° тымныы (бала ан
ыйа), 39° (алтынньы), 58° (сэтинньи), 62° (ахсынньы); Марха а
(Дьокуускайтан чугас) туһааннаа ынан: 61,5°; 5 3 ° ; 45,5°; 28,7°;
13,8° тымныы; 3,9° сылаас; 5,4° сылаас; 3 ° ; 10,4°; 35,4°; 5 2 ° ;
58,5° тымныы. Итинтэн көстөрүнэн, Верхоянскайга от ыйыгар
эрэ температура нуултан аллара түспэтэх, Дьокуускай аттыгар
— от уонна атырдьах ыйдарыгар. Сыллаа ы орто температура
19*
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Верхоянскайга 18° тымныы, Дьокуускай аттыгар — 14° тымныы. Өйдөтөн этэбин, Өймөкөө ө сыллаа ы орто температура
Верхоянскайтан 3,9 кыраадыһынан намыһах.
Тымныы полюстара то о Саха сирин талан ылбыттарый, холобура, Алясканы буолбакка? Енисей уонна Өлүөнэ икки ардынаа ы оройуон эмиэ Дьаа ы сыһыытын кытта биир кэтирээһшг э сытар, ол үрдүнэн онно быдан сылаас. Специалистар
хас да биричиинэни ыйаллар. Саха сирин дьылыгар-күнүгэр
кыһынын улахан сабыдыалы Азиятаа ы (Сибиирдээ и) максимум (— атмосфернай баттааһын үрдүк чыпчаала. — Тылб.)
о орор. Ити антициклоннар бала ан ыйыттан, ардыгар атырдьах ыйыттан үөскээн бараллар, ол кэнниттэн Урал нө үө
өттүттэн, Россия Европатаа ы өттүттэн уонна Европа Хотугулуу-Ар аатыттан кэлэллэр. Үгэс курдук бастакы антициклоннар, Байкалы уонна Амур сүнньүн ааһа көтөөт, илин диэки
баран симэлийэллэр, ол эрээри кыһын чугаһаата ын ахсын сааттан са а антициклоннар Забайкалье сү кэн киэ хаппахчытын толороннор, кини сарадахтара хотулуу-илини бүтүннүү
сабардыыллар. Кыһын са аланыытыгар атмосфернай баттааһын
үрдүгэ туохха да хотторбот чинг туруктанар: циклоннар ыган
кэлэннэр, онно охсулланнар биитэр үрэллэллэр, биитэр туора
ар астарынан халтарыйаннар, хайысхаларын уларыталлар.
Дьаа ы сүнньүгэр кыһыныгар үрдүк баттааһын түмүгэр ыраас
күн-дьыл турар, халлаан дьэ кэрэ арыллар, ол хаар ньууруттан
тэйэр күн уотун күүстээх оонньооһунун үөскэтэр.
Кыһы ы уһун түүн устата уу-чуумпу турар — биирдэ да
тыал үрэн көрбөт. Сахалар этэллэринии, арай сулустар сипсиһэллэр. Бүтэй хотоол сиргэ тымныы салгын маассата мунньуллан тохтуур. Ити сир илин уонна со уруулуу-илин өттүттэн сылаас уулаах сиртэн салгын маассата өтөн киириэри хайалар
хаххалыыллар, оттон ар ааттан кэлэр циклоннар, үөһэ этэн аһарбытым курдук, хамсаабат тымныы салгын куйадар охсулланнар, туора бараллар, онуоха эбии, Европа а ылбыт модун кыахтарын Сибииргэ биллэрдик сүтэрэллэр. Полярнай кэтирээһиннэртэн, биллэн турар, сылааһы күүппэккин. Ити усулуобуйалар бары дьүөрэлэһэннэр манна тымныы полюһун үөскэтэллэр.
Серошевскай саха кыһынын бу курдук ойуулаан суруйар: "Бытар ан тымныы күүһүрдэр күүһүрэр, налыччы уонна бөдө нүк
күрүстээн түһэттиир. Түү
ү температуратган күнүскүтэ бар292

Тыйыс да буомар, төрөөбут кыраайбыт

бах уратыланар. Тыала олох да суо ун кэриэтэ. Үксүгэр күрүстээн уонна биллибэт хайысханан маннаа ы салгыр тыаллар үрэн
ааһаллар. Дойду үөс өттүн диэки ол тыал күүһэ дуона суох,
холобура, Дьокуускай уокуругар сиэмэни сүүрдэр да кыаллыбат. Бары өттүттэн хайа ар астарынан төгүрүтүллүбүт дири
хотоолго сытар со уруу өттүнээ эр хотугу уонна муора ыксатынаа ы сор ото ордук тыаллаах буолара өйдөнүллэр; хоту да кыһыныгар тыал, уопсайынан, а ыйах уонна күүһэ мөлтөх. Манна тыала мөлтөх буолан, хаардаах халы са ыйа ы кэппит ойууру
кыайан сахсыйымына, мастар кыһын устата, тымныы күүгэнигэр хам ылларбыттыы, хамсаамына ма хаһан тураллар. Эргиччи иһиллээбит курдук уу-чуумпу, нусхал, нуһараьг. Туох барыта
то он, хам ылларан, муус буолан турар, хайа тааһыныы кытаатар. Бэл халлаан муустан чочуйан о оһуллубут купол эркинин
курдук буолан көстөр. Ө ө кубала , сырдык, итиэннэ нэдиэлэлэр тухары ньууругар былыт еыстыбат, былытырбыта да
көстүбэт".
Саас кэлэн истэ ин ахсын циклоннар хотуттан тымныы маассатын хаххаланар ара атын то у көтөннөр, со уруу диэки, Забайкалье уонна Монголия өттүгэр сы арыйарыгар күһэйэллэр.
Онно кинилэр ыам ыйыгар диэри тулуһан баран, сир уонна
салгын сылыйаннар, күүстэрэ өһүллэр. Илин Сибиир бүтүннүүтэ
намыһах баттааһыннаах куйаарга кубулуйар, сырал аннаах
күннээххэ циклоннар күттүөннээх сө үүнү а алар кыахтара суох
буолар, онуоха эбии Саха сирин хотугулуу-илин өттүгэр хотуттан тыаллар баһылыыллар, олор хотугу акыйаан уора айыттан
ордук ичигэс кыраайга сөрүүн салгын маассатын а алар буоланнар, эмиэ элбэх сииги а алар кыахтара суох.
Дьаа ы сүнньүгэр маарынныыр сирдэргэ олохсуйбут сэлиэнньэлэргэ уһулуччу ыарахан экологическай быһыы-майгы
үөскүүр. Онуоха биричиинэтэ тымныытыттан эрэ буолбатах,
ордук салгын маасеата хаатыйаланыытыттан тахсар. Нуучча казактара, хайалар күлүктэригэр саһарга дьулуһаннар, өрүстэр кытьшларыгар тыалтан хаххалаах о хойдору була сатыыллара. Ол
эрээри куораттар уонна бөһүөлэктэр тэнийэн барбыттарыгар,
дьон олорор сирдэрэ салгын охсубат хоһугар кубулуйбуттара
көстөн кэлбитэ.
Сааһыгар уонна сайыныгар эмиэ үчүгэй буолбат. Кумаар тутаи сиэри ыксатар. Дьон дьиэлэриттэи тахсыахтарын ба арбат293
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тар, харакга, сабыылаах бала аннарга утуйаллар, олор тулаларыгар сүөһү киититтэн түптэ о остоллор. Буруо хабаххай, сытыган сыттаах, ол эрэ бырдахтан быыһыыр кыахтаах. Түптэ тула
дьиэ сүөһүтэ мустан, күнү-түүнү быһа мэччийиминэ ырыганныыр. Ынах үүтэ биллэрдик түһэр. Сорох ардына үөрүйэ э суох
эдэр сүөһүлэр хоргуйаннар, дьиэттэн ыраата бараннар, былыт
курдук устар бырдахха түбэһэллэр. Куота сатаан сырсаннар, ыксалларыттан тугу да өйдөөбөт буолаллар, ол курдук бэл өлөллөр
да аны. Ону арыйан көрдөххө сүөһү күөмэйэ, таныыта, ардыгар
ты ата уонна курта а кумаарынан симиллибит буолар. Ордук
намыһах ойуурдаах сирдэргэ, былыт курдук устар бырдахтан,
ким да быыһанар кыа а суох. Булчуттар кэпсииллэринэн, бэл
эһэ бырдахтан кинэ холлон, хара ын-сирэйин хайыта тыытынар үһү. Саха сирин тыатыгар киһи аһа ас сирэйдээх, илиилээх
тахсан киһи буолбат — а ыйах мүнүүтэ буолаат да кумаарга
туттаран сиэтэри, сарсыарда эти -сиини умайан, төбө ыалдьан, бырдах сиэбит сирэ иһэн, бааһыран тура ын. Ити кыра
үөннэртэн дьи эр хайдах да гынан быыһаммаккын, бэл халы
та аһы, сарыыны курдаттыы сииллэр. Таарыччы а ыннахха,
Лев Гумилев суруйарынан Хазария а улахан баай иудея-атыыһыттара кытай солкотун иһин иирбит харчыны биэрэллэрэ үһү,
то^о диэтэххэ ити чи та ас эрэ кинилэр кэргэттэрин уонна
көрсүүлэрин Волга төрдүгэр күн бүгү вгэ диэри былыт курдук
уста сылдьар бырдахтан хаххалыыра үһү. "Солуотунньук төһө
да кыратын иһин, ыйааһына ыарахан" диэн өс хоһоонун уларытан эттэххэ, кумаар төһө да кыра буоллар, эрэйин-мунун ахтыбакка туран, дойдуга кини сүнгкэн экономическай ночооту
о орор. Ордук тыа хаһаайыстыбатыгар. Ити кыйма курдук көтө
сылдьар бырдах үөрэ биир ый — балтараа ый устата киһи тулуйбат усулуобуйатын үөскэтэн, дьон актыыбынай үлэтин бидлэрдик мөлтөтөр, чуолаан бэс ыйыгар, күөх сирэм саамай ситэн, сюшгилээн турар кэмигэр бырдахтаабыт сүөһү сүгүн мэччийбэт. Арай балык күннүүр буолуохтаах. Бэс-от ыйдарыгар
тыал бырдах былытын уута сабыта сыбаата ына, күөл үрдэ бырда ынан саба бүрүллэр. Саха эрэ барыта билэр: кумаардаах сайын кэнниттэн балыгынан быйа наах күһүн уонна кыһын кэлэрин.
Ол эрээри аа ааччыбын саха оло ун кутталлаах өттүнэн чаытарым буолла, дьи эр олох атынтан са алаабытым эбээт: са294
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халар бэйэлэрин дойдуларын улаханнык сөбүлүүллэриттэн уонна
таптыылларыттан. Манна туох да утарсыы суох. Төрөөбүт дойдуну, төрөөбүт ийэ курдук, алама айын эрэ иһин буолбакка,
бастатан туран, кини оло у биэрбитин иһин таптыыллар уонна
махтаналлар. Ордук табыгастаах сиртэн көһөн кэлбит сахалар,
бука, өр, тулуурдаахтык уонна дьаныардаахтык тыйыс усулуобуйа а үөрэммит буолуохтаахтар. Кылаабынайа, са а сирдэрэ
кинилэргэ туохха наадыйалларын биэрбитэ: сүөһүлэригэр мэччирэ и, кыылынан, көтөрүнэн баай ойууру, дэлэй уонна араас
көрү нээх балыктаах аата-ахсаана суох үгүс өрүһү уонна күөлү.
Ону сэргэ са а дойдулара бол омтолорун дэ э хатыыр суолларын биэрбитэ: ыаллыы норуоттар уонна бииетэр халааһыннаах сэриилээһиннэрэ уонна эрэйздээх-мутгнаах саба түһүүлэрэ
суох үгүс үйэлэргэ эйэлээх оло у. Сахалар бэйэлэрин биллэр
кэмнээ и историяларыгар планета а ыйах ахеааннаах сэриилэспэтэх норуоттарыттан биирдэстэрэ. Ол эрээри кэлин сылларга
биһиги сорох историктарбыт саханы да байыаннай та астыы
сатыыр буоллулар, бука, история сэриитэ суох буолла ына, ситэтэ суо ун курдук саныыллар быһыылаах. Ол, мин саныахпар,
өйтөн була сатааһын, киһилии сиэри холуннарыы буолар. Бэйэбэйэбитин өлөрсөрбүтүнэн буолбакка, төттөрүтүн, эйэлээх айар
үлэбитинэн уонна айыл аны кытта сөбүлэһэн, дьүөрэлээхтик
бииргэ олорорбутунан киэмсийиэх тустаахпыт. Өлүөнэ сиригэр
сахалар кэлэн олохсуйууларын уонна манна нууччалар кэлиилэрин са ана, биллэн турар, иирсээннэр бааллара, олор биистэр
икки ардыларынаа ы сэриилэһиилэр буолбатахтара, көннөрү
дьиэ эргиннээ и хабырыйсыылар дэниллиэхтэрин сөптөө ө.
Бу дойду туһунан аа ааччыга, бастатан Саха сирин олохтооор буолбакка, ордук толору өйдөбүлү үөскэтэр туһуттан, кини
географиятын кылгастык билиһиннэрэр наадалаах. Кини Азия
материгын хотугулуу-илин өттүгэр үс мөлүйүөнтэн ордук квадратнай километр иэннээх сири тайаан сытар. Сирин быһыыта
араас: улуутуйбут ар ас хайалар да, хаптал хайалар, сыһыылар,
туундара да баар.
Кыраай уратыта диэн кини географическай өттүнэн туспалаа а буолар. Саха сириттэн ар аа диэки, диэн суруйар Кропоткин өлүөхүмэтээ и-витимнээ и экспедиция туһунан отчуотугар,
бадарааннаах ар аа-енисейдээ и намтал сир тэлгэнэн сытар,
илин уонна хоту таас хайалаах балаһа, онтон Чукотканы уонна
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Камчатканы толору киэптиир сис хайалар тэллэхтэрэ кэлэллэр,
кэлин уһугар со уруу — кэтит хайалаах сирдэр са аланаллар:
соро ор долгун курдук, соро ор уһуктаах өргөс хайалардаах, онто
"муора түллэр долгуна тахсан үрүө-тараа то мутутар маарынныыр" ар астардаах. Серошевскай итиниэхэ эбэн биэрэр: "Салаа хайалар холбоһон, булкуһан хайалаах томторооттору үөскэтэннэр, Саха сирин территориятын иилии сө үмэр бэйэлээх таас
хоруонаны үөскэтэллэр, ол кэтитэ 300-тэн 500 биэрэстэ э тиийэр, быһыта тыытыллыбыт уһуктара Муустаах акыйаа а тимирбиттэр. Сүрүннээн со урууттан хоту хайысхаланан сытар
аата-ахсаана биллибэт тасты хайалаах салаалар, туорайдар биһиги чэрчилээбит эргимтэбит ис бараатын толороллор; атыттара5 эргимтэ таһыгар сытааччылара, со уруу диэки материк
үөһүгэр киирэннэр, онноо у хайалаах системалар салаа хайаларын кытта силлиһэллэр биитэр онно үрдүк хаптал хайалары
үөскэтэллэр". Уопсайынан, Саха сирин космическай үрдүктэн
анааран көрөр буоллар, хотугулуу-ар аа диэки хайысханан биллэр-биллибэтинэн и нэри түһэр сирдээх буолан көстүө этэ.
Со уруу уонна илин өттүгэр хоруона хайаларын үрдүгэ туһааннаа ынан 4000 уонна 3000 миэтэрэ э тиийэр, хоту уонна ар аа
— 2000 уонна 200 миэтэрэ. Уобарастаан эттэххэ, аарыма таас
хоруона и нэри со ус кэтиллибит курдук. Эмиэ ити курдук хабааттыы "хоруона" ис барааныгар баара биллэр: хайа курун бары
салаа хайалара, уопсайынан, хотугулуу-ар аа хайысханан намтаан бараллар. Ити түгэн өрүстэр сүүрдэр хайысхаларын да улаханнык быһаарбыт. Саха сирин хотугу өттүгэр өрүстэр бары
хоту диэки сүүрдэллэр, со уруу өттүгэр кинилэр бары Өлүөнэ э
түһэллэр. Өлүөнэ, икки ар ас хайаны кө ү көтөн, ыйытыы бэлиэтин курдугу о орон, бэйэтэ эмиэ хоту диэки дьулуруйар.
Саха сирэ — өрүстэр, күөллэр дойдулара. Кини территориятыгар 700 тыһыынчаттан тахса уон километртан ордук уһуннаах
өрүстэр уонна үрүйэлэр сүүрдэллэр, олор истэриттэн 314 өрүс
100 кшюметртан ордук усталаахтар, оттон Халыма, Индигирка,
Өлүөнэ салаалара Өлүөхүмэ, Алдан, Бүлүү бэйэлэрин сүрүн бэлиэлэринэн Россия Европатаа ы чааһын өрүстэрин үксүлэрин,
оыу тэ э Ар аа Европа Рейн уонна Эльба курдук өрүстэрин
сабырыйаллар. Уһунунан уонна уутун кээмэйинэн Өлүөнэ аан
дойду уон бөдө өрүстэриж ахсааныгар киирсэр. Кини сүнньэ
2,4 мөлүйүөн квадратнай кжлометрга тэ нэһэр, уһуна — 6500
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километр. Арыт дьылга кини Муустаах акыйаа а 700 кубическай километрга тиийэр ууну киллэрэр. Ити кээмэйин өйдүүр
туһугар Москва курдук куорат иэнин са а, километр үрдүктээх
уу остуолбаны өйдөөн көрү . Өлүөнэ Байкал чугаһыттан са аланар уонна 4,5 тыһыынча километр устатыгар суудуна сылдьар
уулаах. Дьокуускай чугаһынан өрүс кэтитэ 3—4 километрга тиийэр, икки кырыы боротуохаларын икки ардыларын ыраа а 10
уонна 15 километрга тиийэр. Төрдүттэн 400 километрдаах үөһээ,
Бүлүү уонна Алдан өрүстэрин уулара холбоспутун кэннэ, Өлүөнэ
кэтитэ 30 километрга тиийэ кэ иир. Диршгэ сорох сирдзринэн
45 миэтэрэ э тиийэр. Улахан уонна кыра салаалара тыһыынча
кэри э. Аллараа сүүрүгүн диэкинэн соро ор утары кытылын
харах ылбат, дьэ манна Гоголь уобарастаан этиитэ уот харахха
түбэһэр: чахчы, көтөр эрэ барыта Өлүөнэ үөһүгэр көтөн тиийиэ
суо а. Өрүс муора а маарынныыр, үгүс нэлэ сирдэрдээх, чуумпу хомолордоох.
Өлүөнэ саамай элбэх уулаах салаалара — Алдан уонна Бүлүү.
Ити өрүстэр Саха сирин иһирдьээ и уонна тас өттүнээ и салаа
хайаларын икки ардыларыгар кыбыллыбыт ис хоһуруотугар
сүүрдэллэр. Алдан уһуна 2000 километртан ордук. Алдан харгылара суох, ол оннугар киһи аа ан сиппэт уу аннынаа ы таастардаах. Уута биллэрдик та нары суккуллар буолан (Ангара а сирэ
биир километр намтыырыгар уутун таһыма түһүүтэ ортотунан
миэтэрэ а аарыгар тэ нэһэр, Алда а — 0,15 миэтэрэ э), Алдан
толору уулаах кэмигэр ньирилэс күрүлгэннэнэр — уута сымара
таастары быыһылаан, оргуйа олорор буолар. Бүлүү үөһээ баһыгар сүнньэ эриллэ нэс уонна түргэн сүүрүктээх. Таарыччы
бэлиэтээтэхпинэ, ХҮП үйэ э Мангазея казактара чуолаан манна өрүс кубул атын билбиттэрэ. Мангазеяттан (били и Туруханскайтан, И.В.Сталин сыылка а сылдьыбыт сирин быһыытынан биллэр) Өлүөнэ дойдутун чинчийэ айанныылларыгар казактар бастаан Бүлүү салаата харгылардаах Чуона өрүһүнэн та нары устубуттар, ол эрээри кинилэр ордук улахан харгылары Чуона
Бүлүүгэ түһүүтүн алын өттүгэр көрсүбүттэр. Бүлүү сүнньүн сиһилии чиичийбит Маак биир харгыны бу курдук ойуулаан суруйар: "Бүлүү кэтитэ бу сиринэн 250 саһаантан (быһа холуйан
530 миэтэрэ) 25—30 миэтэрэ э тиийэ синньиир, онон уута сө^үмэр
түргэнник уонна тыастаахтык түөрт биэрэстэ устата таае хапчаан
устун элэ нии устар. Сүүрүгүн түргэиэ өрүс сүнньүн төһө и нэ297
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рититтэн тутулукганар, хапчаан бүтэр уһугунан ол и нэритэ үс
саһаан холобурдаах (ол аата и нэриитэ 6 миэтэрэ кэршгэ).
Көрөргүт курдук, соччо ыраа а суох сир диэтэххэ, түһүүтэ сүрдээх
улахан, онон, уута төһө да саамай күүстээх тымныыларга то мот
буолар, манна о очонон ааһар, биллэн турар, кыайтарбат суол.
Сахалар бу сири ытык сиринэн аа аллар; кинилэр саныылларынан манна харгылаах сыһыы иччитэ олорор". Ньурба улахан
күөлүн куурдарга сахалар холонон көрүүлэрин туһунан (ол кэмнээ инэн ыллахха сү кэннээхэй сорунуу) Маак эмиэ кэпсиир.
Күөл Бүлүү кытылыттан 200 миэтэрэ курдукка баара; уһуна
сүүрбэ, оттон туората уон километрга тиийэрэ. Олохтоох сахалар
күөл уутун түһэрэн, 200 квадратнай километр кэри нээх хоруллубут сири ходуһа уонна хонуу о осторго быһаарыммыттар. Ол
туһуттан кинилэр алта миэтэрэ кэтиттээх, 25-кэ тиийэр дири нээх хорууну хаспыттар. 30 киһи түөрт сыл устата үлэлээбиттэр.
Төрдүс сылыгар синньигэс сир хаалбытын то у көтөн, уу Бүлүүгэ
кутуллубут. Саха киһитин тылыттан Маак кэпсииринэн, күөл
уута Бүлүү утарытынаа ы кытылын намыһах киэ сирин тимирдибит, бэл бу сиртэн ыраах турар Бүлүү намыһах кытылын
ылан, куорат дьонун ыксаппыт. Күөл элбэх балыга, собо уонна
мунду, Бүлүү кытылыгар быра ыллыбыт, элбэх балык күөл түгээр эмиэ хаалбыт. Олохтоох нэһилиэнньэ кыһын устата сиир
балыгын толору хааччыммыт.
Бүлүү өрүһэ, ону таһынан, кини биир салаатын, кыра Кэмпэндээйи өрүһүн баһыгар, сир анныттан тэбэр туустаах дьүүктэтинэн эмиэ сура ырар. Чинчийээччи П.А.Драверт ити туустаах
дьүүктэни бу курдук ойуулаан суруйар: "Туус тэбэр сирэ быһа
холуйан 300 саһаан уһуннаах уонна 180 саһаан кэтиттээх сири
(саһаан 2,13 миэтэрэ э тэ нэһэр) хабар. Сүрүн дьүүктэ буорга
туус суурайан үөскэппит кратердыы көрү нээх уолла аһа, ол
кээмэйин сыыппара а таһаардахха маннык: уһуна 4, кэтитэ 2,
дири э 0,5 арсыын (арсыын 0,71 миэтэрэ э тэ нэһэр). Бөдө
туорахтардаах үрү тууһунан бүрүллүбүт уолла ас түгэ эр (ураас 2—3 арсыын тимирэр) үллэн та^ыста ына көстөн кэлэр хас
да хайа астардаах, онтон туус хойуу сурадаһына тэбэн, газ хабахтара тэбэн тахсаллар. Дьүүктэ температурата халба наабат,
0,2°С тэ нэһэр". Драверт салгыы кэпсииринэн, ичигэс кэм э
дьүүктэ тэппэт, ону ааһан биэс кыраадыс сылааека туус кристаллара ууга суураллаллар, ол эрээри тымныы түһүүтэ сурада298
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һын таһырдьа күөрэйиитэ күүһүрэр. Ол сир то он, сурадаһын
кума ы өтөн туора сиргэ и мэт буолан, кратер хайа аһынан эрэ
тахсар буоларыттан сибээстээх. Килбэчигзс маасса кыһыныгар
улам мунньустан, кратер турбатын бүөлээн кэбиһэр, ол да буоллар аллараттан уу уонна газ баттааннар, үөһэ дьаптал а уһутар
тиийэн хо нор, онуоха сурадаһын куполлыы көрү нээх тонууну ойо осторунан быыһылаан, таһырдьа тахсар. Кыһын устата
томтор эргимтэтэ 200 миэтэрэ э тиийэ, үрдүгэ 4—5 миэтэрэ буола
улаатар. Шергин шахтатынан сибээстээн билэр Майдельбыт бур
массыынанан хаһыыттан чааска 96 биэдэрэ сурадаһыны ылара.
Ол сыл кыһын устата балтараа тыһыынча туона үрдүк хаачыстыбалаах, хаар курдук ма ан тууһу хоетообуттара. Олохтоох сахалар былыр-былыргыттан ити сирдэргэ атын биричиинэнэн
эмиэ сылдьар үгэстээхтэрэ: аттьшарыгар баар күөл былыга уонна уута үгүс ыарыылартан эмтэнэргэ көмөлөһөллөрө.
Өлүөнэ кыраайын күөллэрин ахсаанын туһунан сахалар халлаа а төһө сулус баарый да, соччо күөллээхпит диэччилэр.
Дьи ин эттэххэ, күөл ахсаана сылын ахсын уларыйа турар, оттон бүгүн 800 тыһыынчаттан итэ эһэ суох (биир гектартан ордук иэннээх эрэ ахсаашга киирэр) күөл баар. Барыларын холбуу тутар буоллар кинилэр 83000 квадратнай километр килэгир
иэннээх муораны үөскэтиэх этилэр. Ити территорияны тугу
кытта тэнгниэххэ сөбүй? Ити — Хара муора килэгир иэнин биэс
гыммыт биирэ. Ол санаа а үөскэтэр муорабыт территориятыгар
120 Москва курдук куорат олохсуйуон сөптөөх. Кини диаметра
325 километрга, оттон эргимтэтин уһуна — тыһыынчаттан тахса километрга тиийиэх этэ. Специалистар сыаналааһыннарынан күөллэргэ 250—300 кубическай километр уу баар. Ону таһынан өссө бадарааннар быһа холуйан 135000 квадратнай километры — республика территориятын түөрт бырыһыанын ылаллар,
биитэр, тэ нэбилгэ ыллахха, Москва курдук 190 куорат ылар
сирин. Онон буолла ына, Саха сирин территориятын а ыс бырыһыана, өрүстэри киллэрэн туран, уу анныгар сытар.
Билигин Саха сирин маһын суруйууга киирэбин. Республика а сир шарын барытын ойуурун 1,15 чааһа мунньуллан сытар.
Ол уопсай болуоссата 2,57 мөлүйүөн квадратнай километрга тэ нэһэр, дьи нээх ойуурунан балтараа мөлүйүөн квадратнай километр кэри э бүрүллэи турар — республика бары территориятын 47,7 бырыһыанын ылар. Территориятын өттүнэн ыллахха,
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биллэн турар, тэ э суохтук тар аналлар. Специалистарга термин баар "ойуурдаа а" диэн. Со уруу оройуоннарга сорох территориялар 93 бырыһыаннара ойуурунан бүрүллэн турар, хотугу оройуоннарга — 25 бырыһыанын кыайбата. Итинэн сибээстээн биир кыраныысса таһынаа ы со уруу дойдуттан сылдьар
ыалдьыт бэркэ күллэртээн турар. Биһиги уһута-му ура биллибэт ойуурбутун көрө сатаан баран, кини сө өн тыл ыһыгынна:
"Олус үлэһит да норуот олорор эбит эһиэхэ! Итиччэ үлүгэр
маһы олордор уонна үүннэрэр!" Биллэн турар, итинник халы
тай аны ким да олордор кыа а суох. Ону, хомойуох иһин, киһи
суох овгорор кыа а суох... Та астанар мас уопсай саппааһа —
9,3 миллиард кубометр, онтон кырата 60 бырыһыана туһа а тахсыбата биллэр, то о диэтэххэ ити аһара сиппит уонна эмэхсийбит мастар. Биричиинэтэ биир: маһы промышленнай бэлэмнээһин олохтоно илик, сулламмыт мас ис наадыйыыга эрэ туттуллар. Суоттаан таһаарыы быһыытынан сылга кэрдиллэр мас кээмэйэ 33 мөлүйүөн кубометр сулламмыт маска тэ нэһэр — итиччэ
ойууру мас саппааһа баранарыгар куттала суох хайа ба арар кэрдиэххэ сөп. Дьи нээх кэрдии баар кыахтан 7 бырыһыан кэриин ьшар.
Ойуур 85 бырыһыана үһүс бөлөххө киирсэр, ону хаачча а суох
кэрдиэххэ сөп, оттон 15 бырыһыан, ол 32 миллион гектартан
ордукка тэ нэһэр, бастакы бөлөххө киирсэр ойуур. Итиннэ
өрүстэр, күөллэр кытылларынаа ы харыстанар балаһалар, промысловай балыктар ыыр сирдэрин хаххалыыр ойуурдар, автомобильнай суоллары кэрийэ көмүскүүр балаһа ойуурдар, куораттар уонна бөһүөлэктэр тулаларынаа ы күөх зона ойуурдара,
туундара ыксатынаа ы ойуурдар киирэллэр. Үһүс бөлөх ойууртан 80 бырыһыана (181,7 мөлүйүөн гектар) саппааска ананар,
онон туһа а таһаарар кө үллэммэт. 115 мөлүйүөн гектарга сахалар сөбүлүүр мастара — Даурия тиитэ үүнэр. Бэс сүнньүнэн
республика со уруу оройуоннарыгар тар аабыт, 9 мөлүйүөн гектары ылар; манна кини тар ааһынын саамай хотугу кыраныыссата. Кедр (сыалаах мас) биллэ сэдэхтик көстөр (0,4 мөлүйүөн
гектар). Харыйа, хаты , тэти үүнэр. Киэ сири болбукта ылар
(сиринэн тэлгии үүнэр кедр, эриэхэлээх, ол эрээри олус хордьон
буолар). Кэрдэргэ кө үллэммэт, арай рттук атын көрү э суох
сиригэр эрэ кө үллэниэн сөп. Кыһын вертолетунан намыһа ынан көтөн иһэн анныгар үрү тунах муора ортотугар болбукта
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хойуу күөх лабаалара долгун курдук кэрэлэнэн сытарын хараххын араарбакка одуулаһа ын. Талах үүнэр, ону сахалар саас
бөдө ынах сүөһүгэ эбии аһылык о остоллоро, билигин да
о остоллор. Дэ э үүнэллэр пихта (сытыган харыйа), сиһик,
харас, сарбынньах, долохоно, ыар а, кытыан, дөлүһүөн уга. Республика со уруу оройуоннарыгар ыар а дьиикэй кимиэл от күөх
умнастарынан эриллибит буолар; сахалар ону "абааһы илимэ"
диэн ааттыыллар. Отон элбэх: уулаах отон, унуохтаах отон, сугун, биэ эмиийэ, хапта ас, моонньо он, моруоска (хоту), дьэдъэн (со уруу). Сахалар былыргыттан кыһы ыга сииллэригэр
хаһаанан уонна атыылыырга уулаах отону, унуохтаах отону, сугуну, моонньо ону уураллар, олор фруктаны толуйаллар. Бэл
онноо ор яблоконы олохтоох нэһилиэнньэ ааспыт үйэ алта уонус
сылларыгар хартыына а эрэ көрөр кыахтаа а. Биир дойдулааым 1961 сыллаахха ыраах улуустан Иркутскайга кэлэн, яблоконы аан бастаан көрбүтүн өйдүүбүн. Кыһыл яблоконы илиитигэр араастаан эргичи нэппитэ, сө өн са а аллайбыта: "Уулаах
отон улаатар да буолар эбит".
Уопсайынан, этэн аһарбытым курдук, республика бүтүннүүтэ
ойуурунан бүрүллэн сытар, арай 200—300 километр кэтиттээх
туундара балаһата ойуура суох. Хоту, Муустаах акыйаан өттүттэн,
тыа киһи хомойуох, дьүдэх көрү нээх. Мас үүнээйи тар ааһынын саамай хотугу быыһа 72,1/2° кэтирээһин, ол Сибииргэ эрэ
буолбакка, сир шарыгар бүтүннүүтүгэр сыһыаннаах. Ити кэтирээһинтэн хоту мас ханна да үүммэт. Ол эрээри өссө төгүл хатылаан этэбин — хотугу ойуур дьүдэх көрү нээх. Серошевскай
ойуулаан суруйуутун а алабын: "Кэмин иннинэ кырдьыбыт, арбадар лабыктанан бүрүллүбүт, а ыйах ахсааннаах тыыннаах күөх
лабааларыгар хойуу, ара ас толбоннордоох, хаппыт, үксүгэр тостон түспүт төбөлөрдөөх ойуур хотугу сир са атын бүтүннүүтүн
кэрийэ кэтит, уба ас мастаах, санньыар хаймыы буолан сыыйыллар. Мастара ыарыһах, дьүдьэх көрү нээхтэр, 2—3 саһаан
үрдүктээхтэр (4—6 миэтэрэ) уонна 4-тэн 6- а тиийэ (10—15 сантиметр) туора быһыылаахтар, урунан бүрүллүбүтгэр, умнаһын
былаһын тухары хатыы курдук адаарыйа сылдьар мутуктардаах,
лабаалардаах, хаппыт биир сыллаах үнүгэстэрдээх. Кө өрөн
квстөрө бэрт кэмчи. Олор күлүк да, хахха да буолбаттар". Чахчытык суруйар. Ол эрээри полярнай эргимтэттэн ыраах өрүстэр
хочолоругар, күөллэр кытылларыгар чэгиэн мастаах ойууру көрсө
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түһүөххэ эмиэ сөп, ол курдук республика киин да, бэл со уруу
да оройуоннарыгар Серошевскай ойуулаан суруйбутун курдукка
кэтиллэ түһүөххэ эмиэ сөп. Ол ойуур туруга ханнык кэтирээһи э турарыттан эрэ буолбакка, ону сэргэ почватыттан,
тыалтан хахаланыытыттан, хайа со уруу дуу, хоту дуу эниэтигэр үүммүтүттэн кытта тутулуктанар. Табыгаһа суох усулуобуйалар түмүлүннэхтэринэ Саха сирин киин оройуоннарыгар да
туундара аттынаа ы мастарга маарынныырдары эмискэ көрсө
түһэ ин. Туундара а бэйэтигэр, холобура, хаты ыар а курдук
буолар; түбэһиэхчэ кэлбит, үөрүйэ э суох киһи ону тута арааран билбэт. Аны билигин ити иинэ эс үүнээйини, холобура,
Өлүөхүмэ устун үүнэр 30 миэтэрэ үрдүктээх 80—90 сантиметр
туора быһыылаах тииттэри кытта тэкгнээн көр. Хотугу сиргэ
итй тиит икки төгүл аччыыр, өссө ордук табыгаһа суох сиргэ
суона 10—15 сантиметр буолар. Онон Саха сирэ, Европаттан
уратыта, географическай өттүнэн ыллахха, олус уратылардаах
дойду.
Айаннаан көрө-истэ сылдьар киһиэхэ, булчукка силигилээн
турар ойуур, биллэн турар, киһини дьэгдьитэр, элбэх үөрдэр
сонуннардаах буолар. Оннук айанньыттартан биирдэстэрэ бэйэтин үөрүүтүн бу курдук этэр: "2 биэрэстэ холобурдаах сиргэ
эмиэ бадарааны кэстибит, онтон, Та ара көмөтүнэн, кураанах
сиринэн бардыбыт! Кытыллара, арыылара тэти инэн үүммүт
үрэхтэри ааһарыгар айанньыт хайдахтаах курдук дуоһуйарын
эһиги кыайан өйдүөххүт суо а. Бастакытынан, канна кураанах,
бадараа а батыллыам диэн куттаммаккын, оттон иккиһинэн,
токур-бокур на нарыспыт мастарга (тииттэргэ), сыбарга уонна
талахха ходоотоххо — кылыгыраабыт, ып-ыраас (чахчы ыраас
диэн бэлиэтиибин, то о диэтэххэ манна тиит барыта бытыгынан саба үүммүт курдук хара муо унан бүрүллүбүт буолар) бөдө
тэти нэр тэ нээхтэрэ суохтар. Ити дуоһуйуу ордук сайы ы
куйаас кү нгэ күүһүрэр: манна эмиэ да сөрүүн, кумаара да
арыычча, бадарааны да кэспэккин. Маннык сирдэргэ хайаатар
да тохтоо ун, аккыттан түһэ ин, олоро ун аттаргын уоскута ын. Аттары да үөрүүнэн тохтууллар: хайыахтарай — манна
бадараан үкэрэ буолбатах, солко курдук сымна ас, нарын оттоох".
Ити бэлиэтээһин автора Верхоянскайтан Дьокуускайга айаннаабыт, көстөрүн курдук айантан улаханнык салгыбыт киһи.
Саха да тирэх ойуурга сынньана түһэриттэн аккаастаныа суох
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этэ. Ол эрээри кини, кэлии дьоннордоо ор, бэйэтин сиринуотун кэрэлэрин ордук табан көрөр. Бэл киһи хара а хатаныа да
суох сирдэригэр. Хайа да табыгаһа суох сир туһата суо ун таһынан, киһиэхэ саамай былдьаһыктаах түгэннэригэр наадалааын, үгүстүк көмөлөһөр кыахтаа ын кини араарар.
Кэпсииргэ табыгастаа а дуу, билбэтим, ол эрээри ха ыс түгэни өйдөөн кэлэбин. Күһү ү чуумпу, ыраас күн икки кэлии
киһи сирдьитэ суох отоннуу барбыттар. Эмискэ тыал түспүт,
күүскэ хаардаан барбыт. Саха сиригэр хаар итинник хойуутук
хаһан эмэ түһээччи, ону баара, кэлии дьон алдьархайга түбэһиэхтэрин быатыгар, болдьоон туран кинилэр ойуурга сырыттахтарына түспүт. Бэйэ-бэйэлэрин сүтэрсибиттэрин билиминэ хаалбыттар. Биирдэстэрэ хаар быыһыгар сылдьан, адаархай мутукка анньыллан, хара ын дэвгнээбит, ол кэннэ, төбөтүгэр кураанах биэдэрэтин кэтэн, массыына ааһар суолугар тахсыбыт. Иккис киһи, кутталыттан то он өлбүт. Кинини олохтоох булчут
тыал охторбут тиититтэн үс миэтэрэлээх сиртэн булбут. Өлүөхсүт
сиэбигэр испиискэлээх эбит. Булчут кэлин сө өрө: "Хайдах
үлүгэр итинник буолуохха сөбүй? Дьиэттэн чугае сиргэ!,. Дьиэттэн
диэн кини тугу этэржн ыйыппыттарыгар, булчут быһаарбыт:
түөрүллүбүт тиит мас адаархай силиһинэн хаххаламмыт балачча киэ омуһа ы он?орбутун эпдит. Тай а а үөрүйэхкиһи итиччэ
хаххалаах буолла ына биэс уон кыраадыска да туох да буолуо
суох этэ. Итинтэн көрдөхиүтүнэ, айыл а а чугас киһиэхэ кыра
да кутталы үөскэппэт суол куорат киһитигэр өлөр кутталланар.
Онон, айыл аны дьиэ о остубут, кыһын бултуур кэмигэр үстүөрт-биэе нэдизлэни быһа тай а а со ото ун сылдьар киһи
итинник быһыыга-майгыга эр киһи бэйэтин кыамматыттан
дьиктиргиэ ин дьиктиргиир.
Ол эрээри, мин аралдьыйдым... Кэлсээбиппитгэн көстөрүнэн,
өрүстэр, күөллэр, бадарааннар, ойуурдар, хаптал хайалар уонна
сытыы төбөлөөх сыгынньах ар астар Саха сирин үөрүйэхтээх
ньуурун үөскэтэллэр. Ол эрээри саха сүрэ э алааһыгар уонна
сыһыытыгар киирдэ инэ, дьи нээхтик үөрэр-көтөр, дуоһуйар.
Алаас — дьи нээх сахалыы аат, энциклопедическай тылдьыкка
ону бу курдук быһаараллар: "сир ньуура ириитин уонна сааллыытын түмүгэр үгүс сыллаах то хайа боруодалара тар аан
сытар оройуоннарыгар үөскүүр хаптал сирдэр. Хас да уонунан
миэтэрэттэн туоратынан хас да километрга тиийэр иэннээх".
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Сыһыылар үксүн өрүстэр дьайыыларынан үөскүүллэр, өрүстэн
хас да уонунан километрдаах сиргэ тэйэн барар өрүс кытыла
буолаллар диэххэ сөп. Өрүстэр ити сыһыылары үйэлэр, тыһыынчанан сыллар усталарыгар үөскэппиттэрэ. "Технологията" букатын судургу: өрүстэр ууларын кытта кума ы, тааһы, бырыыны-былыыгы а аланнар, кэмниэтин-кэнэ эс үөстэрин сыыһырданнар, өл түмүгэр уута көтө үллэн, тулатынаа ы сири суурайаннар, уу барыл ана са аттан са а үөһү үөскэтэрэ... Онтон
урукку үөстэр отунан саба үүнэннэр, сүөһү ииттинэр сахаларга
саамай туһалаах сирдэринэн буолаллара. Ити сирдэргэ бастаан
сир үлэтинэн дьарыктанааччылар бол омтолорун уурбуттара,
онуоха сүөһү иитээччилэр илин былдьаһаннар, оруннаахтык
утарсан турбуттара. Маннык сыһыыларга, бастатан Өлүөнэ,
Бүлүү устун, үгүс ахсааннаах, үгэс курдук, уһун синньигэс
көрү нээх күөллэр тар аан сыталлар, олор уруккута өрүс
сүүрдүбүт хайысхатын илдьэ хаалбыттар. Саха өрүстэрин ити
уратыларын Толль эмиэ бэлиэтии көрбүт: "Манна өрүстэр биһиги дойдубутугар курдук үөстэрин туруору хаспаттар, ол оннугар сотору-сотору уонна кэмиттэн кэмигэр туоратынан сы§арыйаннар, биһиэнинээ$эр быдан киэ сири суурайаллар".
Өрүстэр сыһыылара үөскээһинигэр сү кэн оруолу өрүстэр
эстиилэрэ о ороллоро уонна салгыы о ороллор да аны. Европа киһитэ Өлүөнэ сааскы халааннааһынын сүдү уонна ынырыктаах күүһүн өйдүүр кыа а суох. Күһүнүгэр хаар халы нык
түстэ инэ, оттон бытар ан тымныылара суох буолла ына (манна хардарыта тутулуктаах: халы хаардаах дьыл сылаас кыһыннаах), онуоха эбии сааһа көхтөөхтүк кэллэ инэ уонна ол устатын тухары балачча тэ ник сылыйда ына, оччо о өрүс эмиэ
балачча биир тэ ник арыллар. Ону, ардыгар, хаар улахан өттө
сааһыгар кэлэн түһээччи, ол иннигэр күүстээх тымныылар тураннар, өрүс икки миэтэрэ э тиийэ то ор, муус ордук тымныы
күннэргэ хайыта ыстанар; саас эрдэ түспүт хаар муус иэнин
күн уотун сылааһыттан хаххалыыр. Оннук дьылларга сааскы уу
"харыылардаах" буолар. Оччо о өрүс тосту өдүллэр биитэр нэлэ
сирдэринэн, өрүс арыыларын уонна тумулларын аттынан харгылар, харыылар үөскүүллэр. Мөлтөх сүүрүктэн ситэ кумаламматах муустар итинник сирдэргэ мустаннар, өрүс сүнньүн бары
өттүттэн уонна түгэ иттэн симэн кэбиһэллэр, үрүт үрдүлэригзр кыстаналлар. Ол түмүгэр устатынан километрдаах, онтон
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да ордук иэннээх сиринэн муус быһыт үөскүүр. Уу мунньустар,
таһыма үрдүүр, оттон харгы аллараа өттүгэр, төттөрүтүн, уута
түһэр. Кэлэр уу уонна муус быһыт күрэстэһиилэрэ икки-үс суукка
устата сал аныан сөп. Уу таһыма отучча миэтэрэ э тиийэ үрдүүр.
Үөһэттэн кэлэ турар муус уу ылбыт сыһыытын тухары таргыыр.
Уһутар тиийэн харгы тулуйбат, онуоха мустубут уу бүтүннүүтэ
хас эмэ миэтэрэ буола кыстаммыт мууһу кө ү көтөн, иирбиттии түргэнник та нары суккуллар. Уу күрүлгэнэ ынырыктаах,
ол эрээри онуоха холооно суох ынырыктаа а суолларыгар түбэһэри барытын күрдьэн барар муус көһө өлөрө: дьиэлэри, ойууру, арыылары, үрдүк сирдэри, харгылары уонна бэл онноо ор
очуостан элбэх туоналаах таастары "хадьырыйан" ааһар. Ити
муустар бүтүн бөлкөй ойуурдары, сымара таастары, сулланан
ылыллыбыт бүтүн буор арыылары, түү курдук, сүгэн бараллар.
Итинник "бульдозерынан" өтүүктэммит сыһыы ньуура киһи
билбэт буола уларыйар. Былыр сахалар итинник уу кэлэригэр
үөрэллэрэ: элбэх уу — элбэх от, балык. Уу сыһыылары хайаларын тэллэ эр диэри ылаттыыр, былыргы үөс сирдэри, көннөрү
сылларга уу соччо ылбат сирдэрин угуттуур, ыраах күөллэргэ
балык кутар. Үгэс курдук, муустаах уу кэнниттэн иккис уу кэлэр, ону сахалар "буордаах" уута дииллэр. Бириэмэтинэн кини
уһуннук тутуллар, ордук на ыллык ааһар: өрүстэр сыыйа түллэннэр, уу сыһыылары сэрэнэн толортуур уонна онно 7—10 хонукка турар.
Уопсайынан, хайалаах сирдэргэ олорор сахалар алааһы уонна сыһыыны ис-истэриттэн сөбүлүүллэрэ диэн ити сирдэр кинилэргэ өрүүтүн быйанг олохтоох буолууларын төрүтүнэн буоларыгар сытар. Онуоха сүөһү ииттинэр саха сыһыы уонна алаас
хайа сиригэр ото ордук өлгөмнүк биитэр мөлтөхтүк үүнэрин,
чуолаан хайдах хаачыстыбалаа ын уонна ханнык араас оттору
кытта булкуһа үүнэрин эндэппэккэ араарар. Сэбиэскэй иннинээ и кэм э община чилиэннэрин икки ардыларыгар ходуһаны тү эттии олус эппиэттээх событиенан буолара. Туга барыта
учуоттанара. Холобура, алаас сирдэргэ өрүс сыһыытынаа ар отун
хаачыстыбата өрүүтүн мөлтөх буолара. Ол эрээри сыһыыларга
да учаастактара тус туһунаннар. Сибэкки, дьиикэй лүөн уонна
луук булкаастаах силис, үкэр от, кэтит сэбирдэхтээх үүнээйилэр ордук үчүгэйдик хара уу кылгас кэм э ылбыт учаастактарыгар үүнэллэр. Төттөрүтүн, муустаах уу өрүс былыыгын уонна
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кума ы типпит сиригэр от мөлтөх суортаах өттө үүнэр. Сахалар
ити ымпыгын-чымпыгын үчүгэйдик ырытан билэллэр. Үһүйээн этэринэн, былыр сахалар биир ходуһа а сүөһүнү икки сыл
утуу-субуу мэччитэ сатаабаттара үһү, кырата буолла ына, ходуһа үһүс сылыгар сүөһүттэн хайаатар да сынньаныахтаах үһү.
Оттон төрдүс сылыгар ходуһаны, ото "сиэмэлээтин" диэн охсубат буола сатыыллара үһү. Онон буолла ына кинилэр, с.орохтор саныылларын курдук, сир тэпсиллэн хаалбатын диэн буолбакха, сүөһү оту кытта кини сиэмэтин сиэн кэбиспэтин, онон
кэлэр сылларга ходуһа кэхтибэтин диэн сэрэхэдийэллэрэ.
Алтынньыга ма найгы хаар түһэн, саха киһитэ сүрэ э тулутумуна бултуу тахсар. Мин саныахпар, Саха сиригэр сыһыаннаах
ал ас өйдөбүл олус тар аан турар: бу дойдуга ойуур кыыла элэ нэс хойуу диэн. Кыһыныгар ойуур да, туундара да букатын өлбүт
курдуктар; кыһы ы ойуур суолунан сүүһүнэн километры бардаххына да, бэл хабдьыны да көрбөккүн. Куобах, куртуйах, саһыл суолун дэ э көрө үн, бөдө кыыл туһунан этэ да барыллыбат. Арай суор дьиктиргээн, а ыйахтык туора-маары көтөн,
эн чу куйаргын аралдьытыа, ону да бэйэтэ дойду о остубут
кыраныыссатын иһигэр, онтон та ыстаххына сонно тута эйиэхэ кыһаллыбат буолуо. Онтон эмиэ газик хам токмут оллурболлур, дул а устун хас эмэ чааһы быһа икки өттүнэн охсуоланар, ол былаһын тухары өлүктүйэ утуйбут ойууру одуулаһа ын.
Ордук үс кыһы ы ый устата — ахсынньыга, тохсунньуга, олунньуга — ойуурга олох чушсуйар. Бочугурас, улар, куртуйах сарсыарда күн ойуута эрэ кылгас кэм э талах уонна хаты то мут
бүөрдэрин хабыалыы түһээри маска көтөн тахсаллар, онтон
үөһэттэн хаарга умсаннар, күнү быһа хаар анныгар иһийэн сыталлар. Сырдык кэмигэр бэйэлэрин үөрдэриттэн харабылы
аныыллар, олоро хаар анныттан төбөтүн быктаран, хам-түм тулатын олоотуур, ол да буоллар кини кутталы билиминэ да хаалыан сөптөөх а аарыттыбыт чособуой. Куобах эмиэ күнүн-дьылын үгүс өттүн хаарга чопчу түһэн атаарар. Ити үс ый устата
бултуйуу кэмчи, бэл адьыр алар, бөрө да, саһыл да, дэ э түбэһэллэр. Балык эмиэ, чүөмпэ түгэ эр тимирэн, кэлэрэ-барара
тохтуур, онон ойбон алларан улахан эрэйинэн үппүт илимнэрэ
үксүгэр букатын кураанах буолар.
Олунньуиу сахалар "то со ой торулуур" ыйа диэччилэр.
"Саас чугаһаан истэ ин ахсын кэлии-барыы күүһүрэн барар:
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куобах, ол кэнниттэн саһыл уонна бөрө суола хойдон иһэр, табалар хотоолтон хотоолго көһүтэлээн бараллар, бу эргин кыстаабыт көтөрдөрү маска олороллорун улам чаастатык табан
көрүөххэ сөп. Кулун тутарга чооруостар кэлэллэр, ол кэнниттэн
тураахтар (суору кытта буккуйума ), оттон муус устар ортотугар туллуктар бастакы үөрдэрэ. Туллуктар кэннилэриттэн сиэмэхтэр кэлэллэрин кэтэһэ ин: хотойдору, элиэлэри, кутуйахсыты, түмүгэр тыыраахылары. Ити кэм э кө үстэр сүүрдэллэр,
эһэ да уһуктар". Муус устар бүтүүтүгэр халлаа а уу көтөрдөрүн
бастакы үөрдэрэ көстөллөр — хаастар, кубалар, кустар. Онтон —
туруйалар, кыталыктар. Көтөрдөр сүрүннээн өрүстэр сүнньүлэрин тутуһан айанныыллар. Кубалар иккилии буола кэккэлииллэр биитэр субуһаллар, хаастар — сытыы муннуктаан көтөллөр.
Кустар кэккэлиири тутуспаттар, ол да буоллар туох эрэ бэрээдэктээхтэрэ биллэр. Оттон чөкчө өлөр уонна атын бытархай
көтөрдөр, күһү ү барабыай үөрүн үргүппүт курдук, түбэһиэх
көтөллөр. Туруйалар үгэс курдук халлааны кырсынан, киһи
көннөрү хара ынан ылбат үрдүгүнэн көтөллөр; арай халлаан
оройуттан кистэлэ ник, киһи сүрэ ин аймыырдыы кы кынаһаллара иһиллэр. Көтөр сааскы ааһыыта сылын ахсын киһи
дууһатыгар туох эрэ күүтүллүбэтэ и көһүтэр долгуйууну үөскэтэр. Бука, былыргы дьыллар мындааларыгар бастакы дьоннор,
ити көтөрдөр курдук, тү былыргы төрөөбүт дойдуларын туһунан тугу эрэ билэллэрэ тыһыынчанан сыллар дьаптал аларыгар
көмүллэн сүтэн баран, билигин кэлэн сүрэ и долгутар, аймыыр
ахтыл ан буолан күөрэйтэлээн эрдэ э.
Халлаанг а көтөр үөрэ аймаммат, арай хаһан эмэ сирдьиттэрэ кылгас бэлиэлэри биэртэлиир. Сиргэ онтон атын буолар.
Сынньана уонна аһыы түстэхтэринэ, кинилэр дискотека а
көрүлүүр холуочук уолаттар курдук бэйэлэрин тутталлар. Айдаан-куйдаан, иһиирии, хаһыы, үтүөлэһии, иэстэһэн эккирэтиһии, кынатынан далбааттаныы, ити барыта кэпсэтээччилэр
тугу да арааран истибэт ньамалаһыыларын үөскэтэр.
Бэс ыйыгар Саха сиригэр уу көтөрө ордук өрүстэр төрдүлэригэр, уу ылар өрүһүн арыыларыгар, акыйаан кытылынан мустар.
Чинчийээччилэр ахтыыларынан, элбэх куба, хаас уонна кус урут
дойду үөс күөллэригэр, киһи олохсуйбат сириттэн ыраах мустара үһү. Сорох күөлЛэргэ уонунан тыһыынча кус үөрдээн, тэйиччиттэн көрдөххө ууга уста сылдьар арыыны санаталлар. Ки20*
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нилэртэн бэс ыйын бүтүүтэ атыырдара саарар, оттон тыһылара
ити кэм э сымыыт баттыыр бириэмэлэрэ кэлэр.
Урукку кэм э саарбыт көтөрү 15—20 киһи буолан түмсэн,
улам синньээн барар хааччахтарга үүрэн киллэрэн бултууллара.
Сө үмэр элбэ и өлөрөллөрө, биирдии киһиэхэ сүүһүнэн тиксэрэ. Онтон от ыйын бүтэһигиттэн көччө ү (көтүөхчэ буолбут кус
о отун) тиргэнэн бултааһын са аланара уонна күһүн кус барыар
диэри сал анара.
Төрөөбүт дойдуларыттан барыахтарын икки нэдиэлэ инниттэн кустар эмиэ халы үөр буола мусталлар, эмиэ иирсээн, охсуһуу са аланар, ол эрээри сааскы курдук кырыктаах буолбатах.
Көтөрдөр тустарынан кэпсэтии буолбутунан эттэххэ, Саха сиригэр көтөр арааһа олус элбэх. Сиэмэхтэртэн үрү кутуруктаах
боруллуо хотой биллэр, кынаттарын тэниттэ инэ, икки миэтэрэ э тиийэр. Сахалар боруллуону а алатын уонна улуутумсугун
иһин соччо сөбүлээбэттэрэ, ол оннугар хара атык түүлээх "тойон кыыл" диэн ааттанар хотойу ордугургууллара, кини эти и
уонна күнү кытта Үрү Аар тойон — Аан дойдуну, киһини
уонна бары атын та аралары айбыт үрдүк айыы та ара биир
дьаралыгын быһыытынан биллэр. Сахаларга хотойу кытта сибээстээх элбэх итэ эллэр, үһүйээннэр бааллар. Кулаковскай этэринэн хотой бары көтөрдөрү ара аччылааччы Хомпоруун Хотой Айыы та ара уола буолар. Ол та ара хотойу өлөрбүт киһини кырыктаахтык сэмэлиир, ынырык ыарыыны ыытар. Хомпоруун Хотой Айыы бэйэтэ дьо о көтө сылдьар хара алык-күөх
хотой буолан көстөр, кини дьо
о сүөһүнү бэлэхтиир, ол
сүөһүлэрэ чопчу ө нөөх уонна эт-сиин өттүнэн мөлтөх сайдыылаах буолаллар, төрөтөр ньирэйдэрэ үксэ тыһы буолар. Саха
сирин сорох сирдэригэр хотойу көннөрү көрөр да үчүгэйгэ буолбат дииллэр. Бэл түһээн түүлгэр хотойу көрдөххүнэ ол күн эйиэхэ
туох да үчүгэйи а албат, то о диэтэххэ ити көтөр Үрү тойон
көтөрө, оттон үрдүк айыы тойону уонна кини дьаралыктарын
көрүү, эмиэ атын итэ эллэргэ курдук, үтүөнэн дьааһыйбыт. Хотойдор бэйэлэрэ да дьо о олус мэ ийбэттэр, көрө-билэ сатаабаттар: хотой киһини көрдөр эрэ олорор маһын төбөтүттэн кетөн,
ыраах күрэнэр. Хотой кимтэн эмэ иэстэһиэн саныыр буолла ына, ол ата астаппыт киһититтэн быһаччы да буолбакка, кини
о олоруттан биитэр чугас аймахтарыттан, оччо о кини олорор
дьиэтигэр кэлэр уонна онтон арахпат, Бэйэттэн алдьархайы
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куоттарар туһуттан, хотойу алы гыныахха, аһатыахха наада диэччилэр. Хотой кырдьан өлөр биитэр ал аска өлөрүллэр түбэлтэтигэр, киһи ону ыраас туоска суулаан, кэннинэн хааман, эрдэттэн бэлэмнээбит лаабыһыгар алгыы-алгыы көтөрүн илдьэн
ууруохтаах. Алгыс ис хоһооно хотойу удьуордарыгар төннөрүгэр,
"хотой үрү көмүс унуо ун көтөхпүт, алтан у уо ун ара астаабыт" киһиэхэ кыыһырбатыгар итэ этэ сатааһын буолар. "Хотой" диэн ааты сахалар иһиллэр гына са арбат буола сатааччылар, ол оннугар кубулдьутан, үгүстүк "тойон" диэн аатгааччылар. Хотойу кытта сибээстээх "дьол тааһын" туһунан номох
баар, ону хотой уйатыттан булаллар. Ол алта биитэр а ыс кырыылаах дьэ кир кристалл (алмаас буолбатах дуо?) баайы-дуолу уонна үгүс чэгиэн-чэбдик о ону адалар.
Хотой кэннэ дьаралыгынан суор, куо ас, кэ э уонна онтон
да атын сиэмэх көтөрдөр буолаллар. Ити көрү нэртэн хас биирдиилэрэ бары сирдэргэ тэ ытыктабылынан туһанар, барыларыгар эриэ-дэхситик сүгүрүйэр буолбатахтар. Ону тэ э, хотойтон уонна суортан уратыларыгар, уһулуччу сүгүрүйэллэр диэн
этэр кыахпыт суох. Атын дьаралыктары көннөрү өлөрбөттөр,
үргүппэттэр эрэ уонна, биллэн турар, аһылык о остубаттар.
Куо ас, кэ э ойуун көтөрдөрүнэн биллэллэр.
Уопсайынан, саха оло о-дьаһа а айыл аттан, кини хайдах
көрсөрүттэн олус тутулуктаах буолан, үйэлэр усталарыгар киниэхэ сыһыаннаһыы механизмын уонна систематын ырытан
үөскэппиттэрэ, олор итэ эллэргэ уонна ытык өйдөбүллэргэ
шгмиттэрэ. Ол быраабылалар сылдьан иһэн языческай өйдөбүллэр таһымнарынан бигэргээбиттэр, олор кэлин уһугар тиийэн бэйэлэрин тустарыгар туспа бобуулар буолан тахсыбыттар,
билигин олору ырытар кытаанах, ардыгар кэнэн уонна солуута
суох курдуктар. Ол эрээри, дьи эр оннук буолбатах; биһиги
өбүгэлэрбит биһигиннээ эр акаары буолбатахтара, оттон айыланы бэйэлэрин уопуттарьшан билиилэрин чааһынан биһигини ыраа ынан быра аллара чахчы. Онон биһиги хаалынньа
дии саныырбыт, үксүгэр ханарытан этиллибит айыл а дьи нээх
сокуона буолан тахсааччы, Холобура, эһэ сахаларга, ол курдук
эмиэ атын үгүс норуоттарга, олус ытыктанар кыыл. Дьи нээх
булчут кинини ар а ар уһугуннарбакка эрэ хаһан да өлөрбөт.
Сиэри тутуспатах булчут хайаатар да иэдээ э түбэһэр: атын
эһэ кинини эмиэ утуйа сытта ына үрдүгэр саба түһэн иэстэһиэ.
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Өссө кутталлааг>а саата-сэбэ суох саха суолга эһэни көрүстэ инэ, хара а тэстэринэн куота сатыа суох тустаах, ол оннугар эһэни,
киниэхэ туох да куһа аны о орбото ун быһыытынан, ата астаабатыгар итэ этэ сатыахтаах. Киниэхэ сүгүрүйүөхтээх, туох да
сэбэ-сэбиргэлэ суо ун ыйыахтаах, онон саата-сэбэ суох киһиэхэ
саба түһүү кини өттүттэн үтүө быһыы буолбатын өйдөтө сатыахтаах. Этиитэ итэ этиилээх уонна ылыннарыылаах буолуохтаах,
оннук эрэ түбэлтэ э эһэ киһиэхэ суолун биэриэхтээх. Уопсайынан эһэ туһунан куһа аны са арыллыа суохтаах, ордук кыһы ы кэм э, кыыл утуйа сытан кинини үө ээччини хайдах эрэ
истэр уонна саас ата астаабыт киһини буларга кыһаллар. Саха
туохтаа ар да ордук ураты өйдөөх, өтө көрүмтүө "ойуун эһэттэн" дьиксинэр. Үгэс курдук, кини үйэтин устатыгар сүүһүнэн
эһэни өлөрбүт булчуту сойуолаһар. "Ойуун эһэни" кытта
көрсүһүү мэлдьитин булчут суорума суолланыытынан түмүктэнэр.
Итэ эл эрэ барыта туһугар быһаччы суолталаада көстөн турар. Холобура, тот эһэ, ону сэргэ урукку өттүгэр киһини кытта
көрсө үөрэммэтэх эһэ кини билбэт харамайа таһаарар дор§оонун дьиктиргиир курдук буолар, онон саба түһүө үнээ эр тэскилиир. Төттөрүтүн, урукку өттүгэр киһини кытта көрсүбүт,
ону ааһан биирдэ бааһырбыт кыыл "ата астаммытын" умнубаттык өйдүүр, ордук хабырдык быһыыланар. "Ойуун эһэ",
биллэн турар, уруккута хаһан эрэ киһиттэн ата астаммыт кыыл
буолуохтаах. Онон барыта санаа хоту судургу буолбатах.
Сахаларга сэт диэн өйдөбүл баар. Ону бу курдук өйдүөххэ
сөп: туохха да өлгөмнөөмүөххэ, олоххор наада буолартан ордугу
ыла сатаама. Булчут, үлүһүйэн, киниэхэ наада буоларыттан ордук элбэх куһу өлөрдө үнэ, онтуга хаһан эрэ иэстэбиллээх буолар. "Сэтэ туолбут" — ол аата иччи тулуура бараммыт диэн
буолар, холобура, мас ууһа үйэтин устатыгар үтүмэн үгүс үтүөкэн
маһы суулларбыта, дьиэтигэр тиэрдэр кыа а суох элбэх табаны
охторон, хонууга сытыппыт булчут, уопсайынан, бэйэтин баайталым оло унан биитэр дьолунан киһиргэнэр киһи "сэтэ туолан", киниттэн соргута киэр хайыһан, атын турукка киирэр.
Сахалар сэттэн куттаналлар, ол иһин тугу да эрдэтинэ быһаарартан туттуналлар. Кэлии киһи дойду устун айанныырыгар
сирдьититтэн тохтуохтаах сирдэригэр диэри, өрүскэ, дьиэлээх
сиргэ диэри төһө бириэмэ айанныылларын ыйыталаһан барда310
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ына, кини диэки сөбүлээбэтэх хара ынан көрүө э уонна саха
быһаччы эппиэттиирин оннугар угулдьута сатыа а. Бултуу тахсаары турдаххына, өлгөм бултуйууну ба арыыны — Та ара быыһаатын. Сэти итэ эйэр киһи итинник ба арыы кэнниттэн тута
тай атыгар аттаныан кэриэтин биир күн өрүүрүн ордоруо.
Сөбүнэн дуоһуйуу бэлиэтэ маннык итэ эллэргэ эмиэ көстөр: мас
ууһа хаһан да байбат, оттон үчүгэй ырыаһыт дьоллоох буолбат,
то о диэтэххэ сатабылы уонна талааны ара аччылыыр дьахтар
та аралар кинилэр ити үтүө өрүттэрин уонна дьо урдарын
хайыы-үйэ кинилэр суоттарыгар суруйан тураллар; ол аата,
эһиги итинник дъо урдааххыт, онон ити дьолгут да эһиэхэ сөп
буолуо а диэн кэриэтэ.
Ойуур көтөрүн уйатын булуу киһиэхэ куһа а а көстөр диэн
ааттыыллар. Ити итэ эл көннөрү өйдөбүлэ уйаны алдьатыы бобуулаах диэ э тэ нээх, онуоха эбии сэрэх көтөр айыыттан
куотан бэйэтэ уйатыттан күрэниэ э, ол айыл а а хоромньуну
таһаарар.
Урут иччилэр тустарынан кэпсээн турабын — сир-дойду, хайалар, хапчааннар, өрүстэр, күөллэр, бөлкөй ойуурдар, мал-сал
уонна орто аан дойдуга киһи көрсүһэр, аалсыһар туга барыта
иччилээ ин туһунан. Ойуур уонна онно туох үүнэрин, олорорун барытын хаһаайынынан Байанай буолар. Ити иччи, айыла быйа ынан туһанар киһи курдук, эмиэ сиэрдээ ин көрөн
сылдьар. Айыл а а туох эмэ дэлэй буолла ына, Байанай эмиэ
киһи курдук харыһыйымына туран кыбыстыбакка суох о орор.
Суор — сахалар ураты бол омтолорунан туһанар өссө биир
көтөрдөрө. Ол туохтанын быһаарар ыарахан. Ба ар, бу дойдуга
кини төгүрүк еыл олороруттан, булчута кэтиир курдук биитэр
көннөрү дьиктиргээн үгүстүк арыаллыырыттан, сорох кыыллар
са аларын табан үтүктэриттэн буолуо а.
Суор туһунан сорох үһүйээннэри Кулаковскай тутуу былдьаһан суруйбут, олортон биирдэрин ыллахха ити көтөр Хара Сылгылаах Хара Суорун Тойон та ара уола буолар, кини тугу толорбута XX үйэ са атыгар хайыы-үйэ умнуллубут, ол эрээри
кини аатыттан сылыктаатахха хара дьүһүннээх сылгыларга ханнык эрэ сыһыаннаах. Та ара уола суор көрү үн ылынан то о
орто аан дойдуга баар буолбута уонна манна кини тугунан дьарыктаммыта туох да быһаарыыта суох, ол эрээри саха суору
өлөрдө үнэ, суор дууһата а атын оло ор үөһэ күөрэйэн, ата асЗП
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таабыт киһини ү сэр: Та ара уордайыыта самнарыылаах: буруйдаах хайаатар да күүскэ ыалдьар. Онтон куотунан киһи албаһырар: өлбүт суор тумсугар кырынаас биитэр куобах өлүгүттэн
тугун эмэ быһан ылан кыбыталлар. Суор ону кытта а атын хара ын иннигэр кини дьүүлүгэр тиийэр. Анараа ыта суут тэ~
рийэн доппуруостаталыыр, ол кэм э булчут кута (кини утуйа
сытта ына) көмүскэнэн этэр: киһи суору кини сокуоннай булдун, кини туһа ар, хандаатыгар и нибит көтөрү мэлдьитин уорарынан дьарыктаммытын иһин, өлөрбүтэ диир. Ол кэннэ ү сээччи тумсугар кини бэйэтэ укпут туоһутун ыйар. Тугу диэ баарай, та ара кырдьыксыта биллэн тахсар, суору кытта төһө да
аймахтыы буоллар, булчуту быыһыыр. Бу уонна мантан да үгүс
атын үһүйээннэргэ саха киһитэ айыл аны кытта, ол иһигэр
кини үрдүкү көстүүлэрин — та аралары кытта арахсыспат аналлаа ын өйдүүрүн хаттаан көрөбүт. Бу аан дойдуга бары тэнгмит:
киһи да, та ара уола да, эһэ да, хотой да. Итинник өйдөбүл
киһи айыл аны кытта толору силлиспит усулуобуйатыгар эрэ
үөскүүр кыахтаах, онуоха айыл а тыынар тыыннаа ы барытын
бэйэтин о олорунан билиниэхтээх, оттон киһи, өйө суох о о
буолан, ис сокуоннары уонна аан дойду тутуллар бэрээдэгин
билэргэ, Аан дойдуга кини тыыннаах буолуута дьүөрэлээ ин
ситиһэргэ кыһаллар. Биллэн турар, былыргы булчут уонна сүөһү
көрөөччү саха аныгы категорияларынан өйдүүр буолбата а, ол
да буоллар кини итини биһигиннээ эр итэ эһэ суох, ба ар, ордук да өйдүүрэ эбитэ буолуо.
Түмүгэр Өлүөнэ кыраайын айыл ата XX үйэ са аланыар диэри
киһи өттүттэн биллэр-көстөр кыһарыйыыны көрсүбэтэдэ диэн
этиэхпитин наада, онтон арай икки суолга туорааһын баара: өрт
уота уонна кылааннаах түүлээ ин, бастатан туран, кииһин далааһыннаахтык эһии. Кииһи ордук кырыктаахтык кыдыйбыттара,
ол тиһэ эр тиийэн, Саха сирин үгүс сирдэригэр олоччу суох буолуутугар тиэрдибитэ, кини онно урут үтүмэнник үөскүүрэ, бэл
дьиэ тэлгэһэтигэр кытта кэлэрэ XX үйэ са аланыытыгар да о онньоттор былыр кыыл таба быдаи элбэхтик кэлэн мэччийэрин,
күһүн-саас үөрүнэн кэлэн ааһарын туһунан кэпсииллэрин истиэххэ сөбө. Булдунан дьарыктаныы уонна эргиэн туһунан очерка а итинэн сибээстээх сыыппаралары а албытым, онон Саха
сирин тыата бүгүн буолбакка, өссө 100—200 сыл аннараа өттүнээдитэ биллэрдик дьадайбыта туох да мөккүөрэ суох.
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Син биир сүүс сыллаа ытын курдук, ойуурга улахан хоромньуну баһаардар а алаллар (бүгүн да сал аан а ала тураллар).
Сахалар ойуур баһаарыгар аахайымтыата суох сыһыаннаһаллар
этэ диэн билинэргэ тиийиллэр, оттон сүөһүнэн уонна сир үлэтинэн олорооччулар бэл сэ ээрэр курдуктара: ойуур дэмэй, ол
оннугар ходуһа уонна бааһына а ыйах дииллэрэ. Сааһыгар
сүөһүлээхтэр ходуһаны өттүүллэрэ, сэтиэнэхтэн ыраастаммыт
ходуһа а са а ордук хойуу уонна и эмтиэлээх от тахсыа диэн
саныыллара. Онуоха ходуһаны кытта ыксалаһа турар ойууру уоттан хаххалаабаттара, онон ойуур киэ сирдэринэн умайан хаалара. Ону кытта таба муо а умайара, оттон лабыкта уот кэнниттэн уонунан сылларга чөлүгэр түспэт. Итинник баһаардар кэннилэриттэн сир ньуура уларыйара: көнө сир томтордонон тахсара, бадараан уутунан туолбут, сыыс отунан, бытархай ыар анан саба үүммүт, элбэх а хайдардаах сиргэ кубулуйара. Маннык сирдэртэн сүөһүлээх дьон тэйэн сылдьар буоллахтарына,
олор тэтишгаэн, тала ынан, иинэ эс хаты ынан саба үүнэллэрэ; кинилэр туһалаах мастар, бэе биитэр тиит үүнэллэригэр
кырыһы бэлэмниэхтэригэр диэри үйэлэр ааһыахтара. Били и
Дьокуускай турар сиригэр хаһаа ыта этэ мутукчалаах ойуур
үүнэрэ, бүгүн буолла ына куорат коммунальнай сулууспалара
куораты кө өрдө сатаан эрэйдэнэллэр: буорту буолбут сиргэ мас
үүммэт.
Ол эрээри XX үйэ э диэри киһи Саха сирин айьш атыгар
тугу о орбута барыта — "еибэккитэ эрэ". Сүүрбэһис үйэ э отоно "буста". Били и кэмнээ и техногеннай кимээһин, экологическай күппүлүү барыыны туоратыыга сорунуулар уонна республика са а экологическай политикатын туһунан кэпсэтии кэлэр очерка а барыа а.
АЙЫЛ АНЫ ХАРЫСТЫАХПЫТ
КИЬИ ТЫЫННААХ ОРДУО

-

Алта уон кыраадыс кэтирээһин кэнниттэн олох бүтүннүүтэ
хатыламмат уратыланар, тыынар-тыыннаах барыта айыл а олохтообут усулуобуйатын кытта аахсарга күһэллэр. Дьыала уһулуччу намыһах температура а эрэ буолбатах, ону ааһан, этиэм этэ,
онуоха эрэ буолбатах, айыл а хардарыта дьайсар кэри нэрин
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дьүөрэлэһиилэригэр уонна холбуу ылыллыбыттарыгар буолар,
олор түмүллэннэр циркумполярнай диэн ааттаах уратылаах эйгэни үөскэппиттэр. Киһи бу эйгэ э элбэх үйэлэр усталарыгар
мунньуммут оло ун уопута төһө сыаналаа ын биһиги билигин
сэрэйэр эрэ кыахтаахпыт, оттон кээмэйдиир кыахпыт өссө суох.
Хотуту дойду сүрүн хаачыстыбалаах уратыта — биһиги айыл а
диэн ааттыырбыт барыта уйана буолар. Ыарыыта, иинэ эһэ
буолбатах, чопчу уйана; о оһуллубут матырыйаала эрэйигэр сөп
түбэспэттик, холустук тутар-хабар буоллахха, хрустальнай ваза
ити курдук уйан. Вазаны үлтү түһэрбэтэххэ тыһыынчанан сылларга туһалыан сөп, ону өйдөөмүнэ то оноххунан астаххына,
үлтү түһэн бытарыйыа. Эмиэ итинник сэрэхтээх, лоп-бааччы
буолууга хотугу айыл а наадыйар. Үөһэ этиллибитин курдук,
XX үйэ э диэри Хотугу сир киһи баарын уонна үлэтин тулуйбута, онтон, XX үйэ 30-с сылларыттан, Саха сирин ылар буоллахха, киһи кимэн киириитэ биллэрдик күүһүрбүтэ. Кыһыл
көмүстээх бириискэлэри арыйыы, алмаастаах уонна онтон да
атын баайдаах сирдэри баһылааһын, энергетика сайдыыта уонна түргэнник сайдар экономика а хабааннаах айыл а эйгэтигэр
халы-мааргытык сыһыаннаһыы кэлэр кэми аймаһыйа одуулаһарбытыгар күһэйэр экологическай проблемалары үөскэттилэр.
Айыл а эйгэтин харыстааһын — бу а аардас сиэр-майгы, сигили проблемата эрэ буолбатах, бастатан туран, киһи аймах тыыннаах ордуутун уонна баар буолуутун проблемата. Ити туһунан
элбэхтик этэн турардаахпын, чуолаан, 1994 сыллаахха Рованьема буолбут "Хотугу дойду кыахтара" диэн аан дойдутаады конференция а. Кэлэр өттүгэр, диэн бэлиэтэммитэ дакылаакка,
"киһи аймах Арктикаттан уонна Хотугу дойдуттан, тыын киллэрэр утах курдук, бэйэтин үтүө туругун, духовнай кыа ын, са а
сыаннастары ылар буолуо а. Планетарнай Хотугу дойду экономическай, культурнай уонна айыл атыи ис кыа а сү кэн, ону
биһиги кини дьи нээх сыанатын толору өссө да өйдүү иликпит... Ол ис кыах кэлэр кэм э, кэлэр көлүөнэлэр интэриэстэрин
хааччыйыыга туһаайыллар уонна ити өттүнэн ыллахха бүтун
аан дойду сообществотын бэйэтин туһугар уратылаах резервнэй

зонатынан буолар. Ол иһин биһиги Арктиканы уонна Хотугу
дойдуну айыллыбытын курдук кэрэтинэн, баайынан уонна ырааһынан хаалларыахтаахпыт, циркумполярнай цивилизацияны
илдьэ сылдьар уонна айар норуоттары харыстыахтаахпыт".
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Ураты дьоһуннаа ын быһыытынан кэлэр өттүгэр ити теманы дьоһуннаахтык сайыннарыахтаахпыт, оттон билигин айылатын эйгэтин аныгы туругун кылгастык сырдатыа ьпг.
Саха сирин территориятын 40 бырыһыаныттан ордуга Полярнай эргимтэ таһыгар сытар. Муустаах акыйаан кытылларыттан
республика со уруу кыраныыссатыгар диэри айанньыт түөрт балаһаны туоруур: Арктика иччитэх сирин, туундараны, ойуурдаах
туундараны, тай$аны. Хас биирдии зона аналлаах, чопчу киниэхэ сөп түбэһэр уонна туттуллар эрэ көмүскэниигэ наадыйара
өйдөнүллэр. Холобура, сорох специалистар бигэргэтиилэринэн,
хас да сүүһүнэн сыллар усталарыгар киһи Хотугу дойдуга үлэлээһинэ Саха сирин ойуурун хотугу кыраныыссата 100—120 километр тэйэн биэриитигэр тиэрдибит. Туундара со уруу диэки сыарыйыыта ону сэргэ таба мэччийэр лабыкталаах сирин иэнэ
сорох кэм э сыллата түөрт бырыһыа а тиийэ аччааһынынан
до уһуолламмыт. Үөһэ эппитим курдук, баһаар лабыктаны 20—
30 сыл устатыгар туһаттан таһаарар, ол эрээри баһаар кинилэр
со отох алдьархайдара буолбатах. Улахан хоромньуну көлүөһэлээх уонна тиһиликтээх транспорт окорор, оттон ураты ночооту табаны көдьүүһэ суох мэччитии а алар. Хотугу айыл а уйанын маннык холобур кэпсиир: Саха еирин Со уруу өттүгэр маһы
кэрдии эргиирэ 140—160 сыл, оттон Хотугу сиргэ ойуур 180—200
сыл буолан эрэ баран үүнэр. Өйдөөн көрүө ү : Наполеон кэмигэр кэрдиллибит тиит оннугар са а 2000 сылга эрэ үүнэр! Россия а ити кэм устатыгар туох-туох буолбата ай: французтары
кытта сэрии, крепостной быраабы кетүрүү, мангнайгы империалистическай сэрии, суостаах Октябрьскай революция, Сэбиэскэй былаас, Гулаг, А а дойду Улуу сэриитэ, былаас коммунистическай уонна демократическай режимнэрэ, абааһы дьүүһүнэтэ
ахсааннаах ыраахтаа ылар, генсектэр, президеннэр солбуһуулара; киһи аймах үрдүнэн хомолтолоох элэктээһин курдук силлиэрбит, биһиги сүпсүгүрүүбүтүн уонна бэрдимсийиибитин
сэмэлиир курдук, биһиги айыл аттан төрүттээхпитин өйдөтөр
курдук — икки үйэ устата үүммүт уонна дьиэ буолан дьэндэйэн, киһиэхэ өссө икки үйэ туһалыырга бэлэм тиит мас.
Биһиги олорор аан дойдубутун билбэппит. Бука 10 аа ааччыттан 9-һа Саха сирин үүнээйиитэ алта а ар тыһыынча көрү нээ ин биллэ инэ соһуйуо а (2000 кэри э көрү — үрдүккэ,
600 кэри э — муохту уларга, 550 — лабыкталарга, 2700 — уу
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үүнээйилэригэр, 600 — тэллэйдэргэ киирсэллэр). Ол эрээри,
соһуйан баран, төбөбүтүн тарбанарга тиийэбит: үүнээйи уонунан көрү нэрэ хайыы-үйэ суох буолбуттар, сүтэр кутталга киирбиттэр биитэр саарбах туруктаммыттар. Ону таһынан 400-чэ
көрү республикатаа ы Кыһыл кинигэдэ кюшэриллибиттэр, ол
дьоһуннаах төрүөтэ суох буолбата а чахчы. Олортон 230 үрдүк
көрү нээх үүнээйи тыа хаһаайыстыбатын сүөһүтүгэр аһылык
буолар культуралар эбээт, ол аата, кинилэр тыыннаах буолууларын хааччыйаллар, 130-тан тахса көрү народнай эмтээһи э
туттуллаллар. Уонна биир маннык уратылаахтарын бэлиэтиибин: хоту диэки баран истэх ахсын үүнээйилэр азоттаах веществону, белоктары, суураллымтыа углеводтары, полисахаридтары мунньунар дьо урдара үрдээн иһэр. Таарыччы бэлиэтээтэххэ, Саха сиригэр үүнэр бурдук аан дойду атын сирдэригэр үүнэр
бурдуктардаа ар ордук элбэх белоктаах. Ол иһин кини өссө 1911
сыллаахха Дрезде э буолбут быыстапка а үрдүк сыананы ылбыта.
Саха сирэ 300 мөлүйүөн гектартан тахса сир фондалаа ыттан
быһаччы тыа хаһаайыстыбатыгар аналлаа а 72,5 мөлүйүөн гектары ылар (23,5 бырыһыан), тыа-хаһаайыстыбаннай туһалаах
сирэ (бааһына, оһорбо сир, оттонор ходуһалар, мэччирэ нэр
(таба уонна сылгы мэччирэ ин киллэрбэккэ) 1,8 мөлүйүөн гектары кыайбаты ылаллар (сир фондатын 0,6 бырыһыанын). Оттон бааһына сирэ — европеец ону өйүгэр киллэриэ суо а —
баара эрэ 132 тыһыынча гектары ылар (0,04 бырыһыаны). 90,5
мөлүйүөн гектары (29 бырыһыантан ордугу) — айыл аттан бэриллибит таба уонна сылгы мэччирэ э, ол иһин тыа хаһаайыстыбатын валовай бородууксуйатыгар сүөһү иитиитин өлүүтэ
түөрт гыммыттан үһүн ылар. От уонна тыа хаһаайыстыбаннай
культуралара ордук үрдүк үүнүүлэрин Өлүөнэ, Амма, Бүлүү,
Алдан өрүстэр ирбэт то ноох почвалаах налыыларыттан ылаллар. Саамай үрдүк бородууксуйалаах оттонор ходуһалар уонна
мэччирэ нэр манна бааллар. Тай алаах сир орто зонатыгар туорахтаах культуралары, уу кутуллар о уруот астарын (хаппыыстаны, сүбүөкүлэни, моркуобу) үүннэрэбит. Ол эрээри 500 тыһыынча гектартан тахса сир тура наах. Ыытыллар чинчийиилэр алаастар экосистемаларын биологическай бородууксуйаны
биэриилэрэ түһэн иһэрин көрдөрөллөр. Почва а натрий, кэбээстик суураллар туустар мунньусталлар, почва ыраастыыр дьо316
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ура намтыыр. 120 тыһыынча гектартан тахса оттонор ходуһаны ыар а былдьаата, дул атыйда.
Балык үөскүүр эйгэтин сор ото кэхтии туругар сылдьар. Ол
өссө түөрт уонус, сэрии сылларыгар мөлтөөбүтэ, ол кэмтэн ыла
балык сорох көрүннэрэ чөлүгэр түһэр кыахтара суох. Саха сирин ууларыгар барыта балык 50 көрү э баар, олортон 38-һа иһирдьээ и ууларга, 12-рэ муора уонна туустаахтыны уулар балыктара. Сыаналаах бултанар балыктар — тууччах, муксун, уомул,
мунур, күндүөбэй, майа ас, быра аатта, ньо ор. Хаһаа ныта
эрэ Өлүөнэ уонна Бүлүү орто уонна үөһээ сүүрүктэригэр халы
үөрдээх тууччах билигин бултанар суолтатын сүтэрэр.
XX үйэ са атыгар Лаптев моржатын — Россия сэргэх кыылын — кытылга мустар 13 бөдө сирэ баара биллэрэ. Билигин
олортон түөрдүгэр эрэ моржа өрүүтүн тохтуур, атыттарыгар букатын сылдьыбат буоллулар биитэр хам-түм сылдьаллар. 1980
сыллаахха самолетунан ыытыллыбыт учуот түмүгүнэн моржа
ахсаанын 5—7 тыһыынча төбөнөн быһаарбыттара; ол эрээри
1940—50 сылларга а ардас Саха сиригэр 3 тыһыынча моржа бултаммыта. Билигин икки мустар сирдэрэ "Лена-Норденшельд"
ресурснай резервэтин зонатыгар түбэстилэр, онно кинилэри олох
аймыа суохтаахтар, ол эрээри кинилэр ахсааннарын чөлүгэр
түһэрэргэ ити букатын ситэтэ суох.
А а дойду зоологтара АХШ балык уонна көтөр Сулууспатын
Аляскатаа ы научнай киинин үлэһиттэрин кытта бииргэ 90-с
сыллар ортолоругар Халыма төрдүттэн Өлүөнэ дельтатыгар диэри
муора тулатынаа ы туундара көтөрүн, кыылын самолеттан көрөн
уонна сиринэн учуоту ыыппыттара. Быһыы-майгы, уопсайынан, балачча туруктаа а биллибитэ. Ол курдук, Аляска а очковай гага ахсаана иэдээннээхтик а ыйаабыта биллибитэ, оттон
Саха сиригэр кинилэр ахсааннара 140 тыһыынча а тиийэрэ (аан
дойду үрдүнэн ахсааннарыттан 93 бырыһыаныттан ордуктара).
Ицдигирка дельтатыгар куба, кытархай хопто ахсаана биир тэинэн турара. Халыма, Индигир өрүстэрин икки ардыларыгар
хас квадратнай километр ахсын 38 кубаны аахпыттара. Кыталык, Канада туруйатын, лыглыйа хаас, Сибиир гагатын ахсаана
бигэтийэр чинчилэммит. Ол барыта туундара а айьш а харыстанар территорияларын тэрийии, сааскы бултааһыны бобуу
түмүктэрэ. Эмиэ ити сылларга саха зоологтарынан, Япониятаа ы дьиикэй көтөрдөр обществоларын Научнай кииннэринэн
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уонна туруйалар Аан дойдутаа ы фондаларынан ыытыллар кы~
талыгы космостан мониториннаан чинчийии түмүктэммитэ. 4,5
тыһыынча километрдаах ыраахха көтөрдөр күһү ү айаннарын
кэтээн көрүү ситиһиллибитэ, 7,8 тыһыынча квадратнай километрга 201 кыталык тар аан олохсуйуутун картата о оһуллубута.
Билбэт дьон киэ нэлэмэн дойдуга сылдьар дьиикэй кыыллар, көтөрдөр ахсааннарын охотоведтар хайдах билэллэрин
өйдөөбөт уонна сэрэйбэт буолуохтаахтар. Биирдиилэрин кэтээн
көрөн аа аллара буолуо дуо? Кыталыгы, көрбүппүт курдук, космостан аахпыттара. Ол эрээри ресурсалары сыаналыыр саамай
табыгастаах далааһыннаах ньыманан самолетунан көрөн учуоттааһын буолар. Эдэр сылдьаммын оннук тэрээһи нэ кыттан турабын. Бэһиэ буолан АН—2 самолекка олорон, ыйыллыбыт маршрутунан көппүппүт. Саас этэ, тай а өссө да хаарынан бүрүллэн
турара. Самолет аллараанан, сир ньуура хайда ын тутуһан
көппүтэ: хайа сырыынньатын тутуһан тэ э хотоолго намтыыра, онтон намыһа ынан көтөн, хайа ар аһыгар күөрэйэн тахсара. Киһи соччо үөрэ-көтө олорбот түгэннэрэ этэ: муора кыра
суудунатыгар олорон иһэн, силлиэ э түбэспит киһи курдугуиг.
Биһиги иккилии буолан, самолет ха ас уонна у а өттүлэригэр
олорон, аралдьыйымына алларааны одуулаһан, кыыллары,
көтөрдөрү кэтиирбит. Сыгынньах тииттэр эрэ буолбакка, бэл
бэстэр да, тугу да хаххалыыр кыахтара суо а, ол курдук барыта
ытыска уурбуттуу көстөрө. Мин ма найгынан табыллыбытым:
мастар саба үүммүт икки хайаларын хатталаһыыларыгар икки
тайа ы көрдүм. "Экспедициябыт" бэһис кыттыылаа а, охотовед, картанан уонна самолет сылдьар координаттарынан сирдэтэн, биһиги отчуоттарбытын ылара уонна бэлиэтээһиннэри
о ороро. Онтон үс куртуйа ы үргүттүбүт. Тохтуу-тохтуу, хайыһан көрө-көрө, кыһыл саһыл ньылбаарыйан ааста. Ити курдук
биһиги, самолеппутугар бензин куттаары уонна эбиэттээри тохтоон ыла-ыла, алта чаас көттүбүт. Дьэ итинник көтөн уонна
онно ылыплыбыт даннайдарга оло уран, анал методиканан территория а баар кыыл, көтөр ахсаанын, ону тэ э кинилэр ахсааннара эбиллэрин биитэр кө үрүүрүн быһаараллар. 1994 сыллаахха, холобура, киис ахсаанын 118 тыһыынчанан быһаарбыттара,
оттон 1996 сыллаахха — 145 тыһыынча кэри инэн, тии и (туһааннаа ынан) 1335 уонна 2268 тыһыынчанан, саһылы — 13 уонна 23 тыһыынчанан, кырынааһы — 395 уонна 388 тыһыынча318
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нан, соло дону — 10 уонна 40 тыһыынчанан. Тайах ахсаана
1976 сылтан 1993 сылга диэри 64,9-тан 32,7 тыһыынча төбө ө
диэри аччаабыт (Саха сирин хотугулуу-или и өттө, хас да уонунан сыллар усталарыгар самолетунан учуот ыытыллыбата ынан, манна киирсибэтэ.)- Тайа ы күүскэ бултааһын, бастатан
туран, дьон хойуутук олорор сиригэр ыытыллар. Өлүөнэ, Бүлүү
өрүстэрин икки ардыларыгар 1976 сылтан 1993 сылга диэри ахсаана 22-тэн 9,6 тыһыынча а диэри адыйаабыта, Өлүөнэ, Алдан
өрүстэрин икки ардыларыгар 17,4-тэн 6,6 тыһыынча а диэри.
Хотугу кыыл таба ахсаана 1963-тэн 1987 сылга диэри 80,5-тэн
230—250 тыһыынча а диэри элбээбит, ол эрээри онтон кэли и
уон сыл устата ахсаана 170—190 тыһыынча а диэри түспүт. Уопсайынан, Россия Кыһыл Кинигэтигэр көтөр 15, үүтүнэн иитиллээччилэр 4 көрү нэрэ киирбит, оттон Республика Кыһыл Кинигэтигэр туһааннаа ынан 50 уонна 19 көрү нэрэ. 1996 сыллаахха
Саха сирин териофауната биир туйахтаах көрү үнэн эбиллибитэ: Таймыртан овцебыктар а алыллыбыттара. 10 овцебык "УстьЛенскэй" заповедник харыстанар зонатыгар хааччахха турбуттара, оттон 12 сүөһү кө үл мэччийиигэ сылдьыбыттара. Билигин овцебыктары са а дойдуларыгар үөрэннилэр диир кыахтанныбыт, төрүөх биэрдилэр. Са а бөлө ү а аларга санаа баар.
Ол эрээри, төһөтүн да иһин көрү араастаныыта, ордук Саха
сирин Киинигэр, улаханнык кэһилиннэ диэн билинэргэ тиийиллэр. Манна быыһыыр суол биир эрэ: кыыл сүөһүлэри, уу
уонна мас көтөрдөрүн бултааһы а мораторийы биллэрии.
Айыл а эйгэтин хаачыстыбатын туһунан кэпсииргэ, саатар
кылгас да буоллар, атмосфернай салгыны,- озоннаах ара аны,
радиационнай быһыыны-майгыны, сир кырсынаа ы уонна сир
аннынаа ы уулар туруктарын сырдаппакка ааһар табыллыбат.
Ити уонна итинтэн да атын экологическай түгэннэр дьон доруобуйатыгар сү кэн сабыдыалы о ороллор, оттон дьи ин ыллахха Хотугу дойду, уопсайынан, планета бүттүүнүн да кэскилин быһаараллар.
Көһөрүллэ сылдьар уонна стационарнай источниктартан атмосфера^а быра ыллар киртийбит веществолар уопсай кээмэйдэрэ сылга 300 тыһыынча туонада чугаһыыр. Киртитэр веществолар кээмэйдэрин хайдах баарынан өйдүүр туһуттан үс километр биир километрга кээмэйдээх сера диоксидын, азот оксидын, углеводород уонна да атын бырта ьшан уон сантиметр
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халы наах ара анан бүрүллүбүт площадканы өйдөөн көрү .
Сүүһүнэн туонна ити веществолар атмосфера салгынын сутуйаллар, биһиги онон тыынабыт. Ити өттүнэн ордук кыһы ны
кэм табыгаһа суох. Холобура, Дьокуускайга кыһы ы күннэр
баһыйар өттүлэрэ букатын хамсаабат салгыннаахтар, оттон үс
гыммыттан биирдэрэ — туманнаахтар. Итинник күннэргэ салгынг а баар буккааһыннар олох да сай амматтар. Автомобиль
гааһы таһаарар турбатыттан тахсыбыт салгын хас да мүнүүтэ
устата эшш-дьикти куорматын сүтэрбэккэ турарын, ону атын
массыына кэлэн, салгыны хамсатта ына эрэ дьай арарын үгүстүк
кэтээн көрүөххэ сөп.
Уопсайынан, Саха сиригэр атмосфернай салгын, Россия орто
көрдөрүүтүн кытта тэ нээн көрдөххө, биллэн турар, балачча
ыраас, ол эрээри, сорох сирдэринэн буортулаах салгын мустуута кутталлаах таһым а тиийтэлиир. Саха сирин Ар аа ы
өттүгэр, холобура, хаарга аномальнай састаап үөскүүр эбит, ону
специалистар техногеннай киртийии бөдө источнига, бука сэрэйдэххэ, "Норильскникель" баарын кытта сибээстииллэр. То о
диэтэххэ, хаар геохимическай састааба көрдөрөрүнэн, атмосфера а сера уонна ыарахан металлар хойуутук тахсаллар эбит, олор
ити концер а хостоноллор. Өссө биир аномалия НерюнгриЧульман промышленнай бөлө үн зонатыгар үөскүүр, ол биэс
тыһыынча квадратнай километр иэни хабар. Манна хаар састаабыгар карбонат уонна сульфат мунньуллуута, азот холбоһуктара
хойдоллор, быыл туһунан этэ да барыллыбат.
Озон ылар өлүүтэ нуорматтан 20—25 бырыһыантан ордук халбангныыр буолла ына, кутталлаа ынан аатырар. Республика территориятын үрдүнэн озон сыллаа ы уопсай тутуллуута үгэс курдук 5—8 бырыһыанынан намыһах. Нуорматтан туорааһына эмиэ
кыһы
ы кэм э сыһыаннаах. Чуолаан тымныыга куһа ан
өттүгэр хамсааһына сорох күннэргэ бэл 40 бырыһыашга тиийэр.
Ол5 бастатан туран, республика территориятын со уруулуу-ар аа
уонна хотугулуу-ар аа өттүгэр сыһыаннаах. Ити проблема планетарнай таһымнаа а өйдөнүллэр. Саха сирэ планетарнай долгуннар диэн ааттанааччылар атмосфернай процесстарга, ол
иһигэр озон мунньуллуутугар кытта, дьайыыларын чинчийиигэ
тардылынна: биһиэхэ бэйэбитигэр космическай чинчийиилзр
уонна аэрономия институттаахпыт. Таарыччы бэлиэтээтэххэ,
биһиги институппут энергичнэй электроннар ыһыллааһынна320
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рын кэтээн көрүүнү ыытар, онтон ылыллыбыт экспериментальнай матырыйааллар ити көстүү уонна Дьокуускай үрдүнэн озон
үөскээһинин икки ардыларыгар сибээс баарын ыйаллар.
Бу иннинээ и очерка а республика куораттарын, нэһилиэнньэлээх пууннарын уунан хааччыйыы уонна уу хаачыстыбатын
кытта сибээстээх проблемалар тустарынан ордук сиһилии кэпсиэх буолан эрэннэрбитим. Киһи дьиктиргиэн курдук, республика а уу дэлэйин үрдүнэн, нэһилиэнньэни уунан хааччыйыы
үгүстүк улахан ыарахаттары үөскэтэр. Саха үгүс сэлиэнньэлэрин
уратылаах туспаларынан, ону ааһан хатыламмат көстүүлэринэн
кыһы ы кэм э тэлгэһэ э, мас саһаанын курдук, муус кыстаммыта буолар. Дьон иһэр ууларын (ону тэ э хаһаайыстыбаннай
наадыйыыларыгар да) бу курдук бэлэмнииллэр: уулаах сирдэр
то нохторуна мууһу эрбииллэр, ол кэннэ муус көһө өтүн олбуорга хаһаас о остон дьаарыстыыллар. Европа киһитигэр букатын дьиктитик көстөр "уунан хааччыныы" ити ньымата мин
бол омто утун хатаабыт түгэммиттэн үөскээн тахсар: ирбэт то
ханан барытынан тар аабытынан, ону тэ э сир аннынаа ы уу
тымырдарыгар тиийэр олох да кэриэтэ кыаллыбатынан. Европа а уонна Сибиир үгүс оройуоннарыгар олус киэвгник тар аабыт холуодьас — саха сэлиэнньэлэригэр эриэккэс көстүү. Сахалар үйэлэрин-саастарын тухары аһа ас источниктартан ууланан олорбуттара.
Киһи айыл аны техническэй ситиһиилэринэн салгытыан иннинэ, айыл а киһини да ыраас уунан хааччыйара. Ол да буоллар, араас рудалар суурадаһыннара уу тахсар сирдэрин кытта
көссүһэннэр киһи да орооһуута суох ууга сорох металлар, ол
иһигэр, дьэс, сыы ка састаабын үрдэтэллэрэ. Ол эрээри ууну
сүрүн киртитээччинэн киһи бэйэтэ, кжни хаһаайыстыбаннай
үлэтэ буолар. Сыл устата республика уутун источниктарыгар
140 мөлүйүөн кубометрга тиийэр кирдээх уу быра ыллар, олортон үс гыммыттан биирдэрин эрэ нуорма а киирсэр ыраас уонна нуорматыгар тиийэ ыраастаммыт уунан сыаналыахха сөп.
Кирдээх улары кытта сылын ахсын 45 тонна а тиийэр киртитэр
веществолар, ол иһигэр сульфаттар, фосфор, азот, тимир, сероводород, магний, феноллар, нитратгар, нитриттэр быра ыллаллар. Онуоха эбии Саха сирин өрүстэрин шдрохимическэй режимнэрэ улахан өттүнэн айыл а уратылаах усулуобуйатын сабыдыалынаи үөскүүллэр; өрүс биитэр күөл түгэрия товг почва213аказ№201
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та дьи инэн ууну аһарбат буолар, ол өрүстэр уонна күөллэр
уулара туран эрэн ырааһырар дьо урдарын тосту намтатар.
Саха сирин бары сүрүн өрүстэригэр уу хаачыстыбата сөбүгэр
со ус кирдээх уонна кирдээх диэн сыаналанар. Өлүөнэ уонна
кини сорох салаалара балачча үчүгэй туруктаахтар: уу хаачыстыбата иккис кылаастан (ыраастан) үһүс кылааска (сөбүгэр кирдээххэ) диэри хамсыыр. Билигин республика а икки сүүскэ тиийэр сир аннынаа ы ууну ылар станциялар үлэлииллэр, олортон
50 мөлүйүөн кубическай миэтиртэн итэ эһэ суох уу ьшьшлар.
Сир аннынаа ы уулар сүнньүнэн ГОСТ көрдөбүлүгэр эппиэттииллэр, ол эрээри Саха сирин Киинин водозабордара, ирбэт
тонг аннынаа ы ууну таһаарар буоланнар, айыл аттан фтор састааба кө үллэнэр уһук кэрдиис нуорматын биллэрдик аһараллар. Күөллэр сибиньиэс доруобунньуктан күүскэ киртийэллэр,
олору кустар, ол иһигэр кубалар уонна кыталыктар куртахтарыттан үгүстүк булаллар.
Аан дойду киһини уоскуппат түмүккэ кэлбитэ өр буолла:
мөлтөх хаачыстыбалаах ууну туһаныыттан киһи аймах обществота сүгэр ночоотун кини айыл а алдьархайдарыттан уонна
хоргуйууттан ылар сүтүктэрин кытта эрэ тэ ниэххэ сөп. Үтүө
туруктаах дойдуларга быыһанар суолу булаллар: ууну ыраастыыр
локальнай системалар, кыраа а быһа холбонор биирдиилээн
установкалар, экологическай ыраас ууну бытыылкаларга кутааһын улам киэ ник тэнийэн иһэр. Ити, биллэн турар, куттал
суох буолуутун сорох өттүнэн эрэ хааччыйар, ол эрээри ити,
бастакытынан, "кыһыл көмүс мшшиардаахтарга" эрэ аналлаах,
оттон иккиһинэн, биирдиилээн көмүскэнии киһи обществотыгар куһа ан өттүнэн дьайбатар ханнык диэн тус бэйэм сэрэхэдийэ саныыбын. Биллэн турар, биирдиилээн дьон, бэл сорох
государстволар анаан о оһуллубут өстүөкүлэ купол хаххатыгар
киириэхтэрин, экологическай ыраас ас бородууктатынан, дьэ кир ыраас тымныы уунан уонна да атын минньигэстэринэн хааччыныахтарын сөп, ол эрээри озон аһа аһыттан харыстаммаккын, циклоннар эн дьиэ үрдүгэр кислоталаах арда ы түһэрэллэрин боппоккун, аан дойвду үрдүнэн кэлэн иһэр итийиитттэн
харыстыыр холодильнигы кыайан о орбоккун. Айылданы кытта сыһыаннаһыыга паллиативтар быыһыахтара суо а, хата үтүө
турук гильдиятын тэрийэр буоланнар, уопсай балаһыанньаны
эбии дири этиэхтэрэ.
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Республика айыл атын эйгэтин радиационнай киртийиитэ,
бастатан туран, айыл аттан төрүттээх өр үйэлээх радионуклидтартан үөскүүр. Ол эрээри билигин кистэлэ э арыллыбытыттан
биллибитинэн, Саха сирин территориятыгар 12 сир аннынаа ы
дэлби тэптэрии ыытыллыбыт, олортон сорохторо радионуклидтары, ол иһигэр плутония 239 уонна 240, таһырдьа бырахпыттар.
Саха сирин үрдүнэн космическай объектары таһаарар трасса
ааһар, олортон үлэлээн бүппүт чаастара биһиги территориябыт туһааннаах сирдэригэр түһэллэр. Онон ити эмиэ радиационнай быһыыга-майгыга сорох уларыйыылары киллэрэр. Дэлби тэптэрии сабыдыала билигин да үөрэтиллэр. Ас бородуукталарын, уу, атмосфернай сө үүлэр боруобалара көрдөрөллөрүнэн
нуорма а тэ нээтэххэ искусственнай радионуклидтар, уопсайынан, соччо улахана суох үрдүүллэр, ол эрээри күөл балыктарыгар кинилэр өрүс балыктарынаа ар ордук элбэхтэрэ бэлиэтэннэ, ол биир эрэ суолунан быһаарыллар: күөллэр глобальнай
киртийии бородуукталарын бэйэлэригэр ыланнар, өр илдьэ сылдьаллар, оттон өрүстэр олору аан дойду акыйааныгар илдьэллэр. Радиационнай куттал суох буолуутун тирээн турар проблемалара республика промышленнай оройуоннарыгар бааллар диэн
билиниэххэ наада, онно хайа предприятиеларын технологическай процесстарыгар айыл а радионуклидтара тутгуллаллар.
Уопсайынан ылан эттэххэ, республика айыл атын эйгэтигэр
техногеннай баттааһын, биллэн турар, кини сирин анныгар
уһулуччу баай уонна араас көрү нээх сиртэн хостонор туһалаах
баайдар баалларыттан күүһүрэр. Саха сиригэр саппаастар
түмүллүбүт баланстарыгар минеральнай сырьелар уонна энергоносителлэр 39 көрү нэригэр 1200 кэри э үөскээбит сирдэрэ
учуотганна: хара, ө нөөх, дэ э көстөр уонна ыһыллан сытар
металлар, ол иһигэр тимир рудата, хор олдьун, сурьма, вольфрам; күндү металлар уонна алмаас (алмаас үөскээбит 34, көмүс
— 700, үрү көмүс — 18, платина — 1); нефть, айыл а гааһа,
конденсат үөскээбит 43 сирдэрэ. Флогопит, гипс, ас тууһа, апатит, өнгнөөх таас уонна керамзит сырьета, эркин киэргэлэ буолар таастар, известняк үөскээбит сирдэрэ үөрэтилиннилэр. Биллэн турар, итилэртэн а ыйахтара эрэ үлэ э киирдилэр. Ол да
буоллар йти да аны айыл а эйгэтигэр биллэр сабыдыалы о орор.
Ол курдук, алмааһы, көмүһү уонна хор олдьуну хостуур предприятиелар бары киртитэр веществолар уопсай кээмэйдэрит21*
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тэн 12 бырыһыанын кэри ин атмосфера а бырарллар. Электроэнергетика өлүүтүгэр атмосфера а быра ыллыы 14 бырыһыаныттан ордута тиксэр, нефтегазовай уонна таас чох промышленноһын, автотранспорт, дьиэ-коммунальнай хаһаайыстыба
"кылааттара" да ботуччу. Республика а дьи инэн токсичнай
тобохтору көдьүүскэ таһаарыы, көмүү уонна буортута суох
о оруу проблемата быһаарылла илик, олор 90 тыһыынча туонаттан ордук муһуннулар.
1995 сыллаахха Дьокуускайга республика Бастакы экологическай съеһэ ыытыллыбыта, онно аан бастаан айыл аны харыстааһын концептуальнай боппуруостара көтө үллүбүттэрэ. Онно тыл
этиим сор отун манна а алыым, ол, мин саныахпар, ордук
төрүөттээх, то о диэтэххэ аан дойдуга туох да уларыйбата, уларыйбыт да буолла ына мөлтөх өттүгэр та ыста. Биэс уонус сыллартан ыла общество туруктаахтык сайдыытын со отох усулуобуйатынан тохтоло еуох экономическай сайдыы, умнаһыттыйыыны уонна социальнай батталы кытта охсуһуу буолаллар
диэн политиктар, экономистар, учуонайдар бигэргэтэллэригэр
бол омто ууруллубута. Кырдьык, ааспыт үйэ устатыгар производство аан дойдутаа ы кээмэйэ биэс төгүл үүннэ, оттон планета нэһилиэнньэтэ ити кэм устатыгар икки төгүл эрэ үүннэ.
Омос көрдөххө, сайдыы баарын курдук. Ол эрээри, иэдээнэ диэн
баар экономическай сайдыы уйгутунан сир дьонун 20 бырыһыаннара эрэ туһаннылар, кинилэр, биир өттүттэн ыллахха, аан дойду
дохуотун 80 бырыһыанын бэйэ-бэйэлэрин икки ардыларыгар
тү эттиннилэр, оттон атын өттүттэн ыллахха — производственнай тобохтор 80 бырыһыаннарын о орон таһаардылар. "Кы~
һыл көмүс миллиард", далбар олоххо дьулуһан уонна ону ситиһэн баран, хомойуох иһин, барыһы ылар туһуттан туохтан да
тохтоон турбат, айыл а ис кыахтарын хор омнуур, айыл а эйгэтин тобохторунан уонна дьааттарьщан сүһүрдэр.
Манан сибээстээн еирэй көрсөр чиэскэ тиксибит нуучча улуу
мыслителин уонна гуманиһын Никита Николаевич Моисеев
о орбут түмүктэрин а албат буолуохпун сатаммат. Олоро кини
тиһэх үлэлэриттэн биирдэстэригэр — "Киһи аймах... баар буолуо дуу, суох дуу?" диэн кинигзтигэр суруллубуттар.
XX үйэни кини шһи аймаг,ы сэрэтэр уйэ курдук көрдөрөр.
Баара эрэ 20—30 сыллаа ыта, диэн суруйар Н.Н.Моисеев, киһи
айма ы сэрэтэр кутталлар тустарынан кэпсэттэххэ, дьоннор бас324
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татан туран ядернай сэриини өйдүүллэрэ. Ол сэрии содулунан
"ядернай кыһын" кэлэрин, ол кэнниттэн олох били и усулуобуйалара толору айгырыахтарын уонна биологическай көрү
быһыытынан Ното 8ар1еп§ симэлийиэ ин учуонайдар саба алыыллара. Учуонай саныырынан, ити куттал бүгүн, Та ара
көмөтүнэн, сы арыйбыт: киэ ник тэнийэр ядернай сэрии содуллара кимиэхэ барытыгар биллэр буолбутанан, киһи аймах
бэйэтин бэйэтэ суох о орунарга турунара саарбах буолар. Уочараттаах ынырыктаах проблема — суоһаан иһэр глобальнай экологическай күппүлүү барыы.
Ааспыт үйэ э наука да, общественнай өй-санаа да айыл аны
мунура биллибэт источник курдук көрөллөрө, онтон киһи аймах
бэйэтин наадатыгар уонна сайдыытыгар тугу барытын еомсон
ылар санаалаа а. Киһи модун кыахтаа ын бигэргэтэр техника
үөскээбитэ. "Бастакы промышленнай революция кэмигэр (ол
дьи инэн күн бэ эһээ и суол, XIX үйэ!) тыһыынчанан сыллар
усталарыгар мунньуллан испит билии ис кыа а киһи аймахха
букатын са а са ахтары арыйбыта. Хостонон ылыллар углеводтар энергияларын сү кэн саппаастарын бэйэлэрин дьаһалларыгар ылбыт дьоннор ону төһө кыалларынан үрдүк көдьүүстээхтик туһанан барбыттара. Ол курдук олох, бастаан биллибэтинэн, уларыйан барбыта. XIX үйэ са аланыыта уонна бүтүүтэ
тас өттүттэн соччо бэйэ бэйэлэриттэн уратыласпаттара: уруккутун курдук уулуссалар аттаах экипажтарынан туолаллара, барааттарга кавалерия хото остуу субуллара, оттон веницианосецтар
баай-тальщ та астара, генераллар эполеттара өй-санаа уонна
идеаллар үгэстэрэ үйэлэр усталарыгар бигэтик олохсуйбуттарын кэрэһэлиир курдуктара. XIX үйэ бастакы а аарыгар ма найгы тимир суоллар тутуллубуттара, муораларга уонна өрүстэргэ
борохуоттар баар буолбуттара. Онуоха ордук ыры алаан өйдүүр
дьоннор кэлэн иһэр сүүс сылга аан дойду эргэ тутула оннунан
хаалбат буолбутун хайыы-үйэ өйдөөбүттэрэ".
Аны билигин өйдөөн көрүө ү : Римскэй империя кэмиттэн
киһи айма ы арыаллаан кэлбит үгэс буолбут аан дойду уонна
үгэс буолбут өй-санаа төрдүттэн уларыйыылара баара-суо а сүүс
сыл иһигэр буолар! XX үйэ э аан дойду сө үмэрдик уларыйыытын хас биирдиибит бэйэбит сыаналыахпытын сөп: радио, телевидение, аа ар-суоттуур техника, ядернай энергия, пластиковай матырыйааллар, геннэй инженерия, коемоека тахсыы. Аан
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дойду, олох сиэрэ уларыйдылар. "Барыта ханнык эрэ уустук
ииччэххэ кубулуйда, онно дьон имэ нэрэ, сидьи нэрэ уонна
ньүдьү балайдара наука улам түргэтээн иһэн сайдыытын кытта
ыаллаһаллар. Ханнык эрэ киһи соччо өйдөөбөт сокуоннара биһигини салайаллар". Ол түмүгэр, диэн суруйар Н.Н.Моисеев,
били и аан дойду ордук кутталлаах буолла, ол} бастатан туран, "киһи аймах байыаннай буолбакка, "эйэлээхтик" бэйэтин
суох овгорунар кыа ы ылбытыттан буолар. Билигин инники
былаа а дьон биир түгэ э ядернай дэлби тэптэрии түмүгэр
буолбакка, киһи аймах бүтүннүүтэ өссө ордук эрэйдээхтик имири
эстиитэ суоһуур".
Учуонай саныырынан, XXI үйэ биһиэхэ ханнык кутталы а аларый? Киһи бу иннинээ и үлэтэ бүтүннүүтэ, ордук кэнники икки
үйэтээ итэ, айыл а цикллэрин дьаалатынан дьүөрэлэһиилэрин
кэһэрэ. Глобальнай экологическай кризис чугаһаан иһэр, ону
техническэй средстволарынан эрэ тохтотор бука кыаллыбата
буолуо (тобо о суох технология, тобохтору э килэ суох ньыманан хаттаан ыраастатыы, өрүстэри, уулаах еирдэри ыраастааһын, дьон доруобуйатын харыстааһын). Ити средстволар, диэн
аа ар Н.Н.Моисеев, киһи аймахха дьоһуннаах дьаһаллары
көрдүүрүгэр тайм-ауту эрэ биэриэхтэрэ. Ол дьаһаллар туохханнык иннинэ киһи аймах сайдыытын ис кыахтарыттан көстүөхтэрин сөп, ол кыахтара антропогенез бу иннинээ и кэрдиис
кэмигэр, ол аата, киһи физическэй тиибэ историческай-эволюционнай үөскээһинин өр кэмнээх процеһыгар, кини (уонна общество) үлэтин макнай са аланан сайдыытыгар кураанахтаммыта. "...Биһиги сиэрбит-майгыбыт төрүттэрэ, биһиги духовнай
эйгэбит, өссө онноо ор ордук биһиги биосфера а майгыбыт
бүгүн Общество улам тимирэн иһэр оло ун усулуобуйатыгар
хайыы-үйэ сөп түбэспэт. Киһи аймах дьайыыта, туох-ханнык
иннинэ, биосфераны дьүдьэтиигэ тиэрдэр, кини састаабыгар
Киһи тыыннаах буолуутун мэктиэлиир кыа а суох".
Киһи бшш нчи үлэтин уратылара ханныктарый, то о кини
киһи аймах кэскилин туһугар аймалрны үөскэтэрий? Биһиги
бүгүн уонна, ба ар, сарсын да олорон дьоллонор планетарнай
обществобыт туһунан этэн туран, академик үс хабааттыы баарыгар бол омтотун уурар, олортон киһи аймах кэскилэ тутулуктаах. Ол капитализм транснациональнай буолууга, аан дойду сэрии кэннинээ^и бэрээдэгин алдьатыы, са а тоталитаризм
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куттала. Аан дойду экономикатын характера уларыйыытын хаамыыта хайа эрэ өттүнэн объективнайын уонна онон сибээстээн
бэ эһээ итэ өссө локальнай экономикалар аһа ас буолууларын
билинэн туран, ол да буоллар киһини уоскуппат түмүктэри
о орор ТНТ-лар (транснациональнай корпорациялар) эйгэлэрин билинии Сир үрдүгэр олох укулаатын тосту уларытыыга
тиэрдэр. Үлэ үрдүк общественнай о орон таһаарыыта "хайа да
дойду ситиһиитин быһаарар чахчытынан буолар". Аан дойду
бүттүүнүн ырыынага үлэ о орон таһаарыыта хаалан иһэр промышленностаах дойдуларын харса-хабыра суох самнартыыр. Бу
дойдуларга капиталы укпаттар, ону ааһан тус бэйэлэрин капиталлара үтүө туруктаах дойдуларга "күрүүллэр". Харчыны эрэ
хачавдаан ылбаттар, ону ааһан "мэйиилэри", талааннары кытта
күрэтэллэр (ити барыта Россия а быһаччы сыһыаннаа ын сэрэйэр чэпчэки). Итиниэхэ маарынныыр дойдуларга бэйэлэрин
сокуоннарын со нуур аан дойдутаа ы картеллар биир холобурдарынан учуонай Аан дойдутаа ы валютнай фовданы ааттыыр.
Ити картель аан дойдутаа ы ырыынакка хайдах быһыыламмытын көрдөрөр схема бу баар: 1958 сыллаахха Латинскай Америка
МВФ- а 257 миллиард доллар биэрэрдээ э, ол кэннинээци 14
сыл иэһин э килэ суох төлөөн, 417 миллиарды укпута, оттон
1994 сыллаахха кини АХШ иэһэ... 547 миллиарга... тиийбитэ! Ону
сэргэ транснационализация күлүк экономика сайдыытынан доуһуолламмыта, ол кээмэйэ, экономистар сыаналааһыннарынан,
аһа ас капитал эргииригэр тэнгнээх. Оттон криминальнай төрүттээх капитал бодото уларыйбыт общественнай тутулу үөскэтэр
дьо урдаах, ону классическай кулуттааһыны кытта тэ нээтэххэ
кэнникитэ ырай оло о буолан көстүө э.
Киһи били и үлэтин иккис уратыта аан дойду сэрии кэннинээ и бэрээдэгин алдьатыыны кытта сибээстээх. ССРС үрэллиитэ аан дойдуну төрдүттэн уларыппыта уонна, Н.Н.Моисеев
саныырынан, ол түмүгэр Россия эрэ буолбакка, АХШ кытта
сүүйтэрбитэ. Икки глобальнай общественнай-политическай
күүстэр утарыта турсуулара Холбоһуктаах Штаттарга үйэ а аарын кэри э кэм устатыгар "аан дойду атын өттүн баайын уонна
энергиятын бзйэтигэр, бастатан туран тус бэйэтин интэриэһигэр түмэргэ кыа ы биэрбитэ". XX үйэ тиһэх уон сылыгар Россия элбэ и сүтэрдэ, ыоруот оло о дьадайда, ону сэргэ Америка
Штаттара да Рах Атепката диэн дой охторун сотору кэминэн
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умналларыгар тиийэллэр. "Күүс полюһа со ото ун хаалла ына
өрүүтүн түөрэккэй буолар". Доруоһанан аһылыктанар курдук,
икки са а экономическай киин үүнэр: Азиятаа ы — Тиихэй
акыйааннаа ы уонна Евро-Атлантическай. Штаттар бэйэлэрин
глобальнай оруолларын сүтэрэллэрин хайдах көрсүөхтэрин биһиги билбэппит, ол да буоллар аан дойду аренатыгар икки са а
экономическай (ол аата — политическай эмиэ) аарымалар тахсыылара аан дойдуну уларыталлар.
Олус кэмигэр тахсыбыт үлэ авторын бол омтотун хатыыр үһүс
уратыта са а тоталитаризм үөскээһинэ. "Кыһыл көмүс миллиард" бэйэтин привилегияларын көмүскүүрүгэр уонна эбии
бө өргүүрүгэр аан дойду полицейскай күүстэрин тэрийэрин
наадалаа ынан аа ар түбэлтэтигэр аан дойду үрдүнэн бэрээдэги хайдах олохтуур туһунан кэпсэтии барыахтаах. Билигин ити
оруолу, быстахтык да буоллар, АХШ толороллор: Ближнэй Востокка, урукку Югославия а. Тоталитаризм кэлэр биричиинэтэ
өйдөнүллэр, диэн быһаарар Н.Н.Моисеев. "Обыватель таһымыгар ыялахха ол бу курдук иһиллэр: барыгытыгар туох барыта
кыайан тиипбэт. Тиийэр да буолла^ына, ол өргө барбат. Итин-

ник өйдөбүл биир киһи төбөтүгэр эрэ үөскээбэтэ э. Ити глобальнай экологическай кризис булгуччулаах диэн чахчы общественнай өйгө-санаа а дьаалатынан көстүүтэ буолар. ... Государстволар икки ардыларыгар ресурсалар иһин аһара хабыр уонна эйэлэһимтиэтэ суох охсуһуу са аланыа а. Дьи инэн ол хайыыүйэ са аланна".
Автор тэ нэбили о орор. Былыргы Спарта а... икки ыраахтаа ыны талбыттар. Биирдэстэрэ Грецияттан ыраах перстары
кытта хорсуннук охсуһа сылдьар кэмигэр, иккистэрэ Спарта сэриитин салайан илоттары — сиргэ үлэлээччилэри кыра ытык
манаабыт, быһатын эттэххэ, сир учаастактарыгар сыһыарыллыбыт спартиаттары — государство бас билиитин. Спарта а, биллэрин курдук, демократия дэлэйэ, ол эрээри ол умнаһыттыйыыга
уонна илоттары кулуттааһы а оло урара. Са а тоталитаризм а
эмиэ, ба ар, демократия өссө элбэх буолуо, ол эрээри "илоттара" — XXI үйэ кулуттара — өссө элбэх буолуохтарын сөп. Онон
биосфера а уонна кини сүрүи сор отугар — Киһиэхэ өссө эбии
биир куттал үөскүүр. Киһи үлэтин бэлиэтэммит бары уратыларын барылара холбуу ылыллыбыттара Общество бэйэтин иһигзр
эрэ буолбакка, оиу тэнэ "киһи аймах уонна Айыл а икки арды328
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ларыгар" сөбүлэһиини ситиһэргэ үөрэнэр наадалаа ын булгуччу ыйаллар. Ол ситиһиллибэтэ инэ киһи аймах историята бүтэр
уһукка тиийиэ.
Биосфера а антропогеннай таһа астаныы дьулур атык улаатан иһэрин биһиги көрөбүт, ол ис тэ нэһиини өйүүр дьо урун
сүтэрэр. Учуонай сэрэтэр: биосфера са а туругар Киһиэхэ миэстэ
тиксибэт буолан тахсыан сөп. Дьэ оччо о Киһи аан дойду үрдүнэн
миссиятын туһунан мөккүөр бүтэһиктээхтик түмүктэниэ: киһи
Тацара буолар аналлаах эбит дуу биитэр киһи Тацара буола сатаан улуутуйар дьулуһуута төрдүттэн тү нэри түөрэхтээх дуу.
Күн актыыбынаһа күүһүрэн кэлиитин, Сиргэ космическай
эттиктэр түһүүлэрин, вулкан үлэлээһинигэр сү кэн өрө ыһыылар
тахсалларын үрдүнэн, биосфера миллиардынан сылларга туруктаах буолуутун сүтэриминэ кэллэ. Ол аата бүгүн Киһи биосфера а о орор буортулаах дьайыыта бэл космос дьайыыларыгар
холооно суох ордук кутталлаах.
Кэлэн иһэр экологическай кризис ханнык күөрэйиилэрин
учуонай көрөрүй?
Бастатан туран, биосфераны наһаа киртитии сиртэн хостонор энергоносителлэри — углеводородтары уонна ядернай уматыктары туһаныы улаатан иһэриттэн тахсар. Парниковай эффект диэн ааттанааччы чахчы баар. Кэнники сылларга Айыл а
аномальнай "дьайыылара" ордук үксээтэ: Штаттарга силлиэлэр
уонна холоруктар түһүүлэрэ, Европа а уу халааннааһына, Африка а хаар түһүүтэ, ледниктэр сы арыйан түһүүлэрэ... Планета а уопсай итийээһин буолуута Сиргэ бурдук үүнэр сүрүн дойдуларыгар хаһаайыстыбаннай үлэ барыта сатарыйыытыгар тиэрдиэн сөптөөх: Евразия Улуу истиэптэригэр, Средиземноморье а,
Сахеля дойдуларыгар (Сахара кумах куйаарыттан Ар аа Африка
саванналарын диэки 400 километрдаах балаһа), Хотугу Америка
кукурузалаах курдааһыныгар. Ол аата, онно олорор сүүһүнэн
мөлүйүөн норуоттар айманыылара эрэ буолбат, ону ааһан кинилэр күн анныгар күндү сир иһин кырыктаах охсуһуулара кытта
киирэр.
Атмосфера а парниковай газтар өтөн киириилэрэ улаатан
иһиитэ полярнай муустар ууллууларыгар тиэрдиэ, оттон Аан
дойду акыйаанын таһыма ханнык эрэ уонча сантиметр үрдээһинэ айыл а зоналарын кыраиыыссаларын чэрчитин тосту уларытыа, ол, Н.Н.Моисеев этэринэн, тыа-хаһаайыстыбаннай про329
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изводетво бары структуратын уларытары модьуйуо. (Манан сибээстээн Н.Н.Гумилев научнай гипотезатын өйдөөн кэлэбин,
кини Хазария өлүүтүн кэс тыллаах Олег кыайыылаах бохуоттарыттан олох да буолбакка, көннөрү Волга үөһээ сүүрүгэр уу
балансата уларыйыытынан быһаарар).
Чугаһаан иһэр кризис харахха быра ыллар көстүүлэринэн
Н.Н.Моисеев тропическай ойуурдар ылар сирдэрэ аччааһыныгар, Аан дойду акыйаанын киртийиитигэр, органическай төрүттээх тобохтор мунньуллууларыгар, озоновай ара а халы а чарааһыныгар, киһи аймах генетическэй өттүнэн мөлтөөһүнэ улаатыытыгар, углеводороднай оттук балысханнык кураанахсыйыытыгар, сир кырсын быйа ы биэриитэ мөлтөөһүнүгэр көрөр.
Кэнники уонунан сылларга ордук түргэнник акыйаан киртийэр, ол "акыйаан биотатын мөлтөтөр" (биота ~ олох; тар анар
сирдэрэ бииринэн уруулаһар үүнээйилэр, кыыллар уонна микроорганизмнар көрү нэрин бөлө ө — Энциклопедическай тылдъыгп. — М.,1990. — М.Н.). Акыйаан киртийбит учаастагыттан уу
көтүүтэ аччыыр, ол аата акыйаан уонна атмосфера икки ардыларыгар энергияны атастаһыы структурата уларыйар.
Бүгүн киһи аймах органическай төрүттээх тобохтору бары
атын биосфералартан 2000 төгүл тэтимнээхтик таһаарар эбит.
Киһи, инньэ гынан, бэйэтин оло ун тобохторуттан турар эйгэ э тыыннаах буолуутун салгыырга сорунар. Ол эрээри (аа аачы
бу тэвгнэбили о орорум иһин бырастыы гынарыгар) бэл олус
чанчарыга суох кыыл аһыыр хоруудатыгар холлубат). Киһи аймах били итэ бэйэтин планетатыттан кыайан "тэйбэт"; киниэхэ, бэйэтин дьааттаах салгыныттан уонна тобохторуттан тумнастыан ба арбат буолла ына, биир суол хаалар: бэйэтин дьиэтин ыраастык тутуохтаах.
Итэ эстээх төрүүр о олор ахсааннара үксээн иһэр: 500-тэн
биитэр 700-тэн биирдиилэрэ. Урут хаһан эрэ кинилэр, үгэс курдук, өлөллөрө. Аныгы медицина кинилэртэн үгүстэрин оло ун
быыһыыр, кинилэр улаатаннар ууһууллар, терүөхтэрэ терөппүттэрин бодо норун илдьэ хаалаллар. Онон, генофонд өһүллэр,
оттон хас биирдии биис-ууска, диэн сэрэтэр Н.Н.Моисеев, чэрчи баар, "ону туораатаххына генофонд хаачыстыбатын чөлүгэр
түһэрбэккин уонна төрүт-уус кэхтиитин ханнык да талыы ньыматыиан көннөрбөккүн".
Кистэлэ , соччо биллибэт, ол эрэзри чахчы суоһуур куттал
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туһунан учуонай ордук айманан кэпсиир: киһи аймах киирсэр
биосфератын кэлим систематын туруга хамсааһына. Уустук системалар, диэн өйдөтөр кини биһигини, ханнык эмэ биричиинэнэн бэйэлэрин бигэ балаһыанньаларын сүтэрэллэригэр хайаатар да атын турукка көһөллөр, онно кини састаабыгар киирсэргэ барыларыгар биитэр кини сорох чаастарыгар миэстэ суох буолуон сөптөөх. Биһиги түбэлтэбитигэр бэйэтин бигэ балаһыанньатын сүтэрбит биосфера Киһи тыыннаах буолуутун "аккаастыан" сөп, атыннык эттэххэ, киһи олороругар табыгаһа суох
усулуобуйалар күөрэйиэхтэрин сөп. Холобура, Марс биитэр Венера курдук. Маннык чахчыны а алар: кэли и сүүс сыл устатыгар атмосфера а углекислота мунньуллуута 21 бырыһыан
үүннэ. Үүнээйигэ итинник өлгөм ас үөскээһинэ күөх масса кээмэйэ дэлэйиитин а алыахтаа а, суох, биосфера онуоха кыһаллыбата. Ол аата кини бука бэйэтэ сөп түбэһэн биэрэр дьо урун,
"тас долгуйуулары толуйуутун" хайыы-үйэ сүтэрбитин биитэр
сүтэрэн эрэрин көрдөрөр, онон буолла ына кини көрдөрүүлэрэ
уларыйбыттар. Ол аата, "глобальнай күппүлүү эстии" олох да
биллибэтинэн кэлэн, биирдэ соһуччу уонна дьулусханнык буолуохтаах, онон дьоннор туох да дьайыылара тугу да уларытар
кыахтара суох буолуо".
Киһи аймах чугаһаан иһэр кутталы өйдүүр уонна айыл а а
күөнтээһини төһө кыалларынан аччата сатыыр кыахтаах дуо?
Биллэн турар, ити тылга тииспиччэ эрэ боппуруос. Бүгүн АХШ
олохтоохторо туттар энергияларын ахсаанын бары дойдулар туттууларын Америка таһымыгар тэнгниир буоллар, оччо о нефть
уонна газ бары саппааһа уон сыл устатыгар кураанахтаныа этэ
(Н.Н.Моисеев).
Билигин американецтартан эһиги и сэ итин хааччахтыыр
кыахтааххыт дуо диэн ыйытыа ы ? Биллэн турар, утараллара
саарба а суох. Нация, государство, "кыһыл көмүс миллиард"
бэйэлэрин иннилэрин эрэ көрүнүүлэрэ Өйдөрүн тууйар. Планета нэһилиэнньэтин биэс гыммыттан биирин баай-талым олоххо дьулуһуута, элбэ и бае билиигэ дьулуһуута — Христос эрэ
тулуйбут ымсыырдыыта^ оттон дьи инэн киһи ба арар ба атын сүүс, биир тыһыынча өлүүтэ да киниэхэ сөп буолуох этэ.
Россия са а кэмнээ и историятын ыллахха, онтон 70 сылын
устатыгар официальнай пропаганда туттунууну, коммунизмы тутааччылар моральнай кодекстарынан олорууну пропагандалаа331
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быта, ол, биллэрин курдук, эрдэтээ и христианство кэриэстэриттэн уһуллан ылыллыбыта, онтон көрдөхпүтүнэ халынг хар~
чы уруккута сэбиэскэй дьон баһыйар өттүлэрин а ыйах сыл
иһигэр абылаата. Мөлүйүөнүнэн "коммунизмы тутааччылар"
эмискэ туох-баар сыаннастарын, өйдөрүн-санааларын, ү эрсүктэр та араларын уларытан кэбистилэр. Коммунистическай
идея туһунан өссө этэ да барыллыбат, бэл икки тыһыынча сыл
са аланыытыгар бө өргөөбүт католическай та ара дьиэтэ, христианнар чааһынай бас билиигэ уонна байыыга-тайыыга сөбүлээбэттик сыһыаннаһыыларын проблематыгар и нэ түһээт уонна
Генуя уонна Иудея атыыһыттарын илиилэригэр бэрик боччум
харчытын көрөннөр, сонно тута Христос үөрэ ин уларыта о устулар. Римскэй папа энциклиги таһаарда, онно баайга дьулуһааччылары сэмэлиир дьону барыларын Христос та аратын дьиэтин утары барааччыларынан уонна өстөөхтөрүнэн биллэрдэ.
Киһи мөлтө үн көрдөрдө... Оттон иезуиттар, кэнэн, эрэйи-кыһал аны көрбүт дууһалаах дьону тутан сиэччилэр, кэлин дыбарыастары, замоктары, сири уонна имениелэри бас билээччилэртэн католическай та ара дьиэтин баайа о орон суруйтараннар, дохуот таһаарынар буолбуттара.
Хайа баарый туох эмэ уларыйда дуо ол кэнниттэн? Таарыччы ыйдахха, биир Христостан төрүттэнэн тахсыбыт католицизм
уонна православие үгүс үйэлэр усталарыгар хардарыта сөбүлэспэт буолуулара сүрүннээн үпкэ-баайга тус-туһунаннык сыһыаннаһыыларынан быһаарыллар. Православие бэйэтин Учууталыгар
Иисус Христ Та арада итэ эйэрин кимнээ эр да ордук илдьэ
хаалбыта. Тыл номо о буолбут "баай киһи ырайга түбэһиэ инэээр тэбиэн и нэ үүтүнэн эрэйэ суох тахсыа а" диэни православнай итэ эллээхтэр Айыыттан уонна буруйданыыттан куоппаккын диэн сэрэтии курдук өйдүүллэр; кинилэр киһи тус бэйэтин үлэтинэн улахан баайы мунньумматын итэ эйэллэр, баай
кимтэн эрэ быһаччы биитэр онон-манан угулдьутан биитэр күүс
өттүнэн былдьаан ылыыттан мунньуллар. Итиниэхэ Ар аа туһунан өйдөбүл баар, ол билигин Россия а брошюралар, кэлэ сылдьар мессионердар ы ырыыларын көмөлөрүнэн эрэ буолбакка,
сүрүннээн, православнайдарга баайга-дуолга уонна бас бшшигэ
са алыы сыһыаны күүскэ и эриинэн етен киирэр. Кэнники
уон сылга үөскээбит эн өйдөөх буоллаххына то о дьада ыгыный диэн "аныгы нууччалар" формулалара, дьи ин ыллахха,
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православие духовнай ис дьи ин туора сотору уонна духовнай
уонна материальнай икки ардыгар үйэлэр тухары барбыт
мөккүөргэ материальнай туһатыгар улахан туочуканы туруорар.
Биллэн турар, бу түбэлтэ э кэпсэтиини дьадайыы уонна аскетизм "үчүгэйдэрин" туһунан буолбакка, Айыл а туруга ыксаллаах буолбутуттан туһаныыны хааччахтыыр наадатыттан
ыытабын. Хомойуох иһин, биосфера биһиэхэ ыытар ыксаллаах
сигналларын биирдиилээн киһи, нация, государство, киһи аймах бүттүүнэ толорутук ылынар дьо ура билигин суо ун билинэбит. Планета бүттүүнэ өлүүтүгэр киниттэн туох да ирдэммэтин киһи аймах били итэ өйдүүр дьо ура өссө суох. Ити чахчыны "арыйыы", үгэс курдук, биирдиилээн дьо о кини өлөөрү
сытта ына эрэ кэлэр. Үйэтин тухары атыттары киэр хаһыйан
уонна бас бэриннэрэн, кэннигэр куһа ан суолу, ардыгар хааны
да хаалларан, сүүрэн тахсыбыта эмискэ көстөн кэлэр. Уонна...
аны туох да кыаллыбат уонна бэйэни кытта ылар да суох... Киһи
аймах тиһэх тыына тахсарыгар итини өйдөөбүт кырдъа ас ростовщикка маарынныыр төлкөлөнүө буолуо дуо? Ол туох туһалаах
буолуой? Хойутааһын буолуо.
Итинэн сибээстээн Н.Н.Моисеев кинигэтиттэн үс тиһэх цитатабын а алабын. Ма найгыта: "Киһи бэйэтин историятын
салгыырыгар бэйэтин локальнай эрэ буолбакка, ону тэ э глобальнай (бүтүн планета үрдүнэн) дьайыыларын Айыл а кыахтарын кытта сөбүлэһиннэрэ үөрэнэрэ наадалаах, били и историческай кэрдиис кэм сүрүн уратыта итиниэхэ турар диэн
саныыбын. Дьон тус бэйэлэрин сайдыыларыгар кытаанах хааччахтары олохтуур наадатын, бэйэтин дьайыыларын атын биосфералар сайдыыларын кытта сөбүлэһиннэрэр наадатын өйдүүллэрэ наада. Ити көрдөбүллэр олус кытаанахтар, онон кинилэри экологическай императивтар диэн ааттыыр сиэрдээх".
Иккиһэ: "Хайа ба арар коллектив, буолаары буолан глобальнай, бүттүүн киһи айма ы хабар кээмэйдээх дьайыыларынан
стратегиятын о оруу уонна олоххо киллэрии хас биирдии киһи
дьайыыта туһааннаах хайысхаланарын, коллектив бары чилиэннэрин күүстэрин түмүүлэрин модьуйарын учуоттуур наадалаах.
Ити, бэйэтин туһугар, дьоннор майгыларын учуоттааһы
а,
бобуулар туһааннаах системаларын олохтооһун наадатыгар булгуччу тиэрдэллэр. Ол учуоттааһын са а сиэр-майгы принциптэрин түмүллүүлэрин бигэргэтиигэ тэ нээх буолуох этэ, ол ис
333

Михаил Николаев
хоһооно маннык тылларыанн этиллиэн сөп: "Урут кө үллэнэр,
бүгүн хайыы-үйэ сатаммат". Киһи бэйэтин дьиэ кэргэнигэр,
дойдутугар, нациятыгар эрэ буолбакка, ону таһынан, бүттүүн
планетарнай сообщество а бас бэринэрин, киһи аймах бүттүүнүн
дььш атын иһин, кини билбэт уонна киниттэн ыраах дьоннор
олохторун туһугар эппиэтинэстээ ин өйдүүр буолуох тустаах."
Үсүһэ: "Хайа да дойду гражданскай обществотыгар уонна, бастатан туран, государстволарга актыыбынай "экологическай политиканы" ыыталлара наада — ити били и кэм көрдөбүлэ.
Планета бары гражданнарыгар булгуччулаах бэйэ тутта сылдьыытын сорох у.опсай сокуоннара наадалар, Киһи уонна Айыл а
хардарыта сыһыаннаһыыларыгар биир стандартар наадалар.
Айыл а эйгэтин алдьаммыт объектарын чөлүгэр түһэрэр система да, планета үрдүнэн экологическай үөрэхтээһин системата
уонна онтон да үгэстэр, элбэхтэр наадалар, олор планетарнай
сообщество бары экономическай уонна производственнай үлэлэригэр уларытыылары киллэрэр буолуохтара. Киһи аймах
күүтэр ыарахаттары сатаан туораата ына, оччо о кэлэр кэм цивилизацията били игэ олох маарыннаабат буолуо".
Никита Николаевич Моисеев идеяларын уонна түмүктэрин
хойуутук а албытым иһин аа ааччылартан бырастыы гыналларыгар көрдөһөбүн; итилэри кытта билсиһэр мэһэйдиэ суо а,
онуоха эбии кинигэ олус а ыйах ахсаанынан тахсыбыт буолан,
киэ аа ааччыга дьи э кыайан тиийбэт (ол эмиэ учуонай
көтө өр проблемаларыгар биһиги сыһыаммытын көрдөрөр).
Миэхэ тус бэйэбэр кини санаалара уонна түмүктэрэ (ити үлэтигэр эрэ этиллибиттэрэ буолбатах) Саха Республикатын экологическай политикатын дири ник өйдүүрбэр уонна сыаналыырбар
биир төрүетүнэн буолбуттара. Биһиги ити хайысханан ылынар
дьаһалларбыт учуонай наадалаа ынан аа ан туруорсар боппуруостарын кытта олус сөп түбэһэллэр диэн быһаччы этэбин.
Кинилэртэн сорохторо, мин саныахпар, чахчы плаиетарнай суолталаахтар, ити өттүттэн ыллахха, нуучча улуу учуонайын уонна
гуманиһын инникини түстээн этиилэрин туоһулаан көрдөрөллөр.
Бэйэбит экологическай политикабытыгар биһиги киһи аймах сайдыытын историята хас да үйэлэр усталарыгар Саха сирин таарыйымына ааһан, Айыл а суостаах сэрэтиилэрин өйдөөммүт, урутуур дьаһаллары ылан хааларбытыгар тодоостоох
түгэни үөскэппитэ диэнтэн төрүттэнэбит. Биллэи турар, ол бэйэ334
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бит кыахпыт иһинэн эрэ буолла а. Республика са а экологическай политиката маннык принциптэргэ уонна идеяларга олоурар. Биһиги, бастатан туран, экономика уонна экология алтыһыылара тахсыахтаах диэнтэн төрүттэнэбит, ол силбэһиигэ
политическай тутуллар, мировоззрениелар араастаһыылара туох
да оруолу оонньуо суохтаахтар. Биһиги бары, коммунистар уонна
капиталистар, үрү нэр уонна харалар, христианнар уонна буддистар — Айыл а о олоробут уонна киһи аймах историятын
иннигэр тэ эппиэтинэһи сүгэбит, онон биһиги уопсай сорукпут — экономика уонна Айыл а икки ардыларыгар утарсыьшары туоратыы, киһи үөскэппит искусственнай аан довдутун, "иккис айыл аны" (техносфераны) уонна Айыл аны, та аранан
айыллыбыты кытта, тэйсиини туоратыы. Техносфера айыл а
аан дойдута олорорун мэһэйдээбэт курдук "олорорго" сөп түбэһиэхтээх уонна үөрэниэх тустаах. Биллэн турар, ити принциби
практика а толору тутуһар кыаллыбат, ол эрээри биһиги ону
өйдөөбүппүт, сокуону таһаарар средстволарынан хааччыйбыппыт, ол да дьоһуннаах ситиһии. Өссө ордук дьоһуннаа а Айыла куттала суох буолуутунан аһара туһанар хаһаайыстыбаннай
бырайыактары олоххо киллэриигэ кытаанахтан кытаанахтык
сыһыаннаһыыбыт буолар. Биһиги аны материальнай уонна үп
средстволарын намтатар туһуттан бүгүн биллэр харыстыыр дьаһаллар му утуурдук көрүллүбэтэх бырайыактаах объектарын
тутууну хаһан да таһаарыахпыт суо а.
Итинтэн салгыы биһиги киһи генофондатын хаачыстыбатын
уонна Айыл аны харыстааһыны баһыйар суолталаа ынан быһаардыбыт. Производствоны уонна хаһаайыннааһыны сайыннарыы араас сценарийдара баар буолуохтарын сөп, ол эрээри
үлэлэншшэр зона экологическай кээмэйэ уонна экологическай
туруктаа а мунугуур уһукка тиийэ турар буолла ына, кини төһө
да үрдүк барыһы мэктиэлиир буоллар, биһиги хайа да бырайыагы
сорунуулаахтык тибэбит. Бу дойдуга киһи доруобайытыттан
уонна оло уттан сыаналаах туох да суох. Ылыллар дохуот суотугар олох тупса ай буолуутун үрдэтиэххэ сөп, ол эрээри бэйэбититтэн ыйытыныа ы : биһигиттэн хас биирдиибит тугу талан
ылыах этэй — дыбарыаһы дуу биитэр доруобуйаны дуу? Онуоха
эбии, быраабыла курдук, маннык буолааччы: барыһа биир
дьо н?о, оттон буорту буолбут айыл а үлэлэнэр территория а
олорор уонна үлэлиир дъошго тиксэр.
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Республика конституциятыгар уонна сокуоннарыгар киһи
олорор эйгэтэ чэбдик уонна экологическай өттүнэн куттала суох
буолара кини быраабын быһыытынан бигэргэзбитэ. Сокуоннар
былааһы, хантан үөскээн тахсалларыттан тутулуга суох, экологическай хоромньуну таһаартарбаттарыгар эбээһинэстиир: государствоттан, чааһынай предпринимательтэн, гражданинтан.
Былаас айыл а уонна техносфера дьүөрэлэһиилээх буолууларын хааччыйарга эбээһинэстиир.
Айыл анан туһаныы а ыраабатын туһугар булгуччулаах төлөбүр
олохтонор, норуот үгэстэригэр, кини экологическай культуратыгар, духовноһыгар сөп түбэһиннэриллэн кэлэр көлүөнэлэр
наадыйыылара хайаатар да учуоттанар.
Судургутун эттэххэ, биһиги 200—500 сыл буолан баран, саха
киһитэ тай атыгар тахсан тайахха, киискэ, куртуйахха бултуур
кыахтаах буоларыгар ба арабыт. Ол дьиэ кэргэнин аһатар бааттан буолбакка, саха буоларын илдьэ сылдьарын туһуттан.
Ба ар, ити кэм э, били и холууптар курдук, куртуйахтар дьон
ортотугар сылдьалларын ордоруохтара, оччо о киһи олох да бултууртан аккаастаныа, онуоха кини көнгүлэ. Оттон биһиги киниэхэ тугу талан ыларын ордорор эбээһинэстээхпит. Хайа ба арар
кыра да суолталаах проблема а ардас биир регион чэрчитинэн
быһаарыллар кыа а суох, ол иһин биһиги регион экологическай проблемаларын быһаарыыны региональнай, федеральнай
уонна аан дойду таһымнарын дьүөрэлиир принцип наадалааыттан төрүттэнэбит. Ол курдук Саха сиригэр уу көтөрүн ахсаана кинини аара көтөн истэ инэ ытыалыыры салгыы турдахха
а ыйыы туруо а. Өскө "Норильскникель" ордук билимтиэ прибордары туруорбата ына, Өлүөнэ сүһүрбүт ууну Аан дойду акыйааныгар кута туруо а.
Муустаах акыйаан ууну ылар бассейнын киртийиитэ токсичнай веществолар то уллууларыттан му ур уһугар тиийдэ. Россия хотугу өттүгэр 200-тэн тахса өрүс балык хаһаайыстыбатыгар
суолталарын сүтэрдилэр, хотугу муоралар биоресурсалара хас
эмэ төгүл аччаата, Нефть, газ, металлар, алмаас, таас чох хостонор уонна хостоммут сирдэригэр сир 50 бырыһыаныгар тиийэ
үгэс буолбут хаһаайыстыба а туһалаабат буолла. Хотугу муоралар ууларыгар активноһын сууматынан 2,3 мөлүйүөн кюрилаах
кытаанах радиоактивнай тобохтор көмүллэн сыталлар, уу аннынан сылдьар 9 атомнай лодка тимирдилиннэ. Ити көннөрү
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биоресурсалары сүтэриини эрэ а албат (эти, балыгы, онтон атын
да аһы-үөлү сир хайа ба арар уһугуттан тиэйэн а алыахха сөп),
онтон өссө ордук ынырыктаа ы а алар: сир дьүһүнэ-бодото уларыйар, ол туох дьайыыланарын "биһиги кыайан таайар кыахпыт суох".
Саха сирин экологическай политикатын принциптэрин уонна идеяларын туһунан кэпсииргэ, территорияны аан ма най
айыллыбытынан хаалларыы кэлэр көлүөнэлэргэ суолтатын
үчүгэйдик өйдүүрбүтүн бэлиэтиирбит наадалаах. Ити туһунан
балачча сиһилии кэпсиим.
Өссө 1994 сыллаахха атырдьах ыйыгар айыл а ураты харыстанар территорияларын сайдыытын схематын республика президенин ыйаа ынан бигэргэппиппит. Ол республика территориятын түөрт гыммыттан биирин ылара. Итинник киэ территория а айыл а харыстабылын көдьүүстээх систематын тэрийии
уустук проблематын быһаарыыга Хотугу сир регионугар Саха
сирэ Аляска кэнниттэн иккиһинэн туруммута. Ыйаах тахсыан
иннинэ Россия Академиятын Сибиирдээ и отделениетын Саха
сиринээ и научнай киинин биология а Института үгүс сыллаах
чинчийиилэри ыыппыта.
Кэскиллээх былаа а ити зоналары, бастакы уочарат, хаһаайыстыбаннай үлэлэр күүрээннээхтик барар оройуоннарыгар тэрийэргэ бэлиэтэммитэ: Саха сирин Ар аа уонна Со уруу
өттүлэригэр, Дьаа ы-Индигир промышленнай оройуонугар,
Өлүөнэ уонна Халыма өрүстэр тардыыларыгар. Приполярье территориятын а аарын курдугун, кини экосистемата бааһырымтыатын уонна намыһах бородууксуйалаа ын учуоттаан, заповедник о орорго көрүллүбүтэ. "Ураты харыстанар айыл а территорияларын туһунан" Сокуонунан уларыйа сылдьар харыстанар режимнээх национальнай айыл а резерваттарын систематын тэрийии көрүллэр. Харыстанар территория түөрт көрү э
араарыллыбыта, олор эстетическэй, сирдэрин-уоттарын, экологическай сыаннастарынан эрэ уратылаһар буолбатахтара, ону
таһынан хаһаайыстыбаннай өттүнэн төһө туһаныллыыларыттан эмиэ көрүллүбүттэрэ: национальнай айыл а пааркалара, ресурснай резерваттар, харыстанар сир ньуурдара, айыл а пааматынньыктара. Республика территориятыгар 13 заповеднигы, 44
заказнигы уонна 7 национальнай паарканы тэрийэргэ былааннанар, Олортон сорохторун кытта билиһиннэриим...
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Национальнай айыл а паарката — бу айыл а ураты харыстанар территорията, бу Айыл а национальнай пааркаларын харыстыыр Аан дойдутаа ы Союз Комиссиятын көрдөбүлүнэн
иккис категория а сөп түбэһэр, ону Союз 1972 сыллаахха Банфф
куоракка буолбут Генеральнай Ассамблеята биһирээбитэ. Итиниэхэ дьүөрэлээх национальнай пааркаларга территория зоналарга араарыллар, олор рекреационнай уонна хаһаайыстыбаннай төһө но уруускалаахтарыттан көрөн уратыланаллар. Сорох
зоналарга хаһаайыстыбаннай уонна рекреационнай үлэлэр бары
көрү нэрэ бобуллаллар, үгэс буолбут ритуаллары ыытыыга ытык
сирдэр араарыллаллар, сорох сирдэргэ дьон сырыыта кытаанахтык хааччахтанар, ону тэ э билсиһэр туризмвга аналлаахтар. Итини тэ э соччо хаарча а суох нуормалаах зоналар эмиэ
бааллар: холобура, паарка хайа эрэ сор отугар айыл а ресурсаларын туһаныы төрүт олохтоох норуоттарга эрэ кө үллэнэр.
Паарка сорох өттүгэр транспортнай средство киириитэ бобуулаах. Дэ э көстөр уонна сүтэн эрэр кыыллары искусственнай
тутуу уонна үөскэтии зоналара, историческай биитэр археологическай зоналар бааллар. Этшческэй диэн ааттанар территориялар араарыллаллар — айыл аны үгэс буолбутунан туһаныыны сал ааһы а уонна сайыннарыыга аналлаахтар.
Республика а ураты харыстанар айыл а территориятын сүрүн
көрү э — ресурснай резерваттар. Эмиэ национальнай айыл а
пааркаларын курдук, ресурснай резерваттар территориялара тус
туһунан зоналарга араарыллаллар: киһи хайа да көрү нээх үлэтэ
кө үллэммэт сирдэрэ (букатын чуумпу зоната); лицензиянан
эрэ биологическай ресурсалар ылыллар кыахтаах сирдэрэ; айыл а
ресурсаларын ылыы сезоннай бобуулаах кэмнэрдээх сирдэрэ
("рамсарскай территориялар", атыннык — көтердөр төрүүрууһуур уонна маассабайдык көтөн ааһар сирдэрэ, балык маассабайдык ааһар уониа ыыр сирдэрэ, кыстыыр дири сирдэрэ);
айыл аны туһаныы үгэс буолбут территориялара.
Ураты харыстанар айыл а территорияларыгар сирдэрин ньуура харыстанар сирдэр эмиэ киирэллэр. Манна 26 сэдэх күөллэр
эмиэ киирсэллэр, онно харыстааһын уонна туһаныы ураты режимэ олохтонор. Олортон сорохторо бэйэлэрин хаачыстыбаннай бэлиэлэринэн Рамсарскай конвенция а сөп түбэһэллэр.
Итилэр бары ытык сирдэр быһыыларыиан харыстаналлар, айыл§а көстүүтүн, историческай, экологическай, рекреационнай, эс338
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тетическэй сыаннас быһыыларынан көстөллөр. Айыл аны харыстааһын Аан дойдутаа ы Союһун классификациялааһынынан харыстанар ньуурдаах сирдэр 5-с категория а киирсэллэр,
ол ити зоналары ордук тэтимнээхтик туһанарга быраабы биэрэр, ол эрээри кинилэри, ордук термокарстовай күөллэр тула,
харыстыыр зоналар тэриллэллэр.
Уонна республика а харыстанар территориялар төрдүс көрү нэрэ — айыл а пааматынньыктара: научнай, экологическай,
историческай уонна культурнай суолталаах сэдэх биитэр уратылаах айыл а объектара. Кинилэр бастакы үс көрү э холоотоххо кыара ас сири ылаллар.
Итини таһынан, былаас улуустаа ы (оройуоннаа ы) сокуону
таһаарар органнара нэһилиэнньэ уонна епециалистар этиилэрин
учуоттаан олохтоох харыстанар территориялары тэрийиэхтэрин
сөп.
Республика харыстанар айыл атын территорията хайдах буоларый? Сорохторун эрэ туһунан кэпсиибин. "Муома" национальнай паарката, холобура, Муома өрүс сүнньүн үөһээ территориятын хабар — ылар иэнэ — 2175000 гектар. Манна айыл а
хатыламмат дьикти объектара, Россия Хотугулуу-Или и саамай үрдүк чыпчаала "Победа" (3,4 тыһ.миэтэрэ), 300—400 миэтэрэ халы наах кырата 100-кэ ледник, вулкан купола "Бала ан
Таас", 112 квадратнай километр иэннээх тары (бэйэтин кээмэйинэн Памирга баар Федченко леднигэр эрэ куоттарар). Паарка
территориятыгар 191 кыыл көрү э баар, олортон 16-лара республика Кыһыл Кинигэтигэр киирбит. Паарка заповедниктаах
зоната 391000 гектар. Паарка улахан өттүгэр айьш а үөрүйэх буолбут эрэ үгэстэрэ туһанылларга кө үллээхтэр. Паарка территориятыгар баар мрамордаах карьертан бородууксуйаны паарка
дирекциятын кытта сөбүлэһиллибит кэм э (кыһыныгар) аналлаах суолунан тиэйэн таһаарыгшар.
"Сиинэ "национальнай айыл а паарката 1467517 гектары ылар.
Ити Сиинэ өрүс Горнай оройуонун чэрчитигэр ууну ылар территорията. Манна айыл а дьиктилээхэй көстүүлэрэ бааллар. Дьон
хойуутук олорор сирдэриттэн чугаһа бу территория кыыл уонна
үүнээйи эйгэтин ресурсаларыгар сабыдыаллаабыт, онон биһиги кииини айыл а национальнай пааркатынан биллэрэн тураммыт, уруккута дэ
э көстөр кыраайынан сура ырбытын
төннөрөргө соруммуппут.
22*
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Ресурснай резерваттар 11,5 мөлүйүөн гектардаах сир иэнин
ылаллар. Барыларын туһунан кэпсиир кыаллыбатынан, сорохторугар эрэ эһиги бол омто утун тардабын.
"Кыталык " — ылар иэнэ балтараа мөлүйүөн гектартан тахса,
олортон 625 тыһыынчатын кэри э — сезоннай букатын чуумпуруу зоната. Кини Дьаа ы, Индигир өрүстэрин икки ардыларыгар Хоромо өрүс тардыытыгар сытар. Манна урут да икки
государственнай заказниктар бааллара. Резерват Сибиир туруйатын — кыталык Саха сиринээ и төрүө үн харыстааһышга
уонна үөскэтиигэ, айанныыр кыыллар, көтөрдөр, балыктар быстах кэм э мустан уонна тохтоон ааһар, уойар уонна мэччийэр
сирдэрин харыстыырга тэриллибитэ. Манна кыыл табалар көһө
сылдьаллар, көтөр аһыыр бадарааннаах сирдэрэ дэлэйдэр, мамонт кырамталара көмүллүбүттэр, былыргы киһи палеолитическай кэм э тохтообут сирдэрэ бааллар. Кыталык Рамсарскай
конвенция объегын ахсааныгар киирбит.
"Ожогино күөл " — иэнэ 240-тан тахса тыһыынча гектар; резерват балык фаунатын оннунан хаалларарга уонна эбии үөскэтэргэ аналлаах; боротуоханан майа ас балыктар күөлтэн Индигиркэ э уонна төттөрү айанныыллар.
"Сунтаар Хайата" — иэнэ 61 тыһыынча гектар: Илин Хаандыга уонна Элгуха өрүстэр үөһээ тардыыларынаа ы сис хайалар ар астарын хабар; Саха сирин эндемикэтин — Аммосов паруснига үрүмэччи үөскүүр сирэ.
"Лена-Делыпата " — иэнэ 6 мөлүйүөн гектар кэривгэ, онтон
мөлүйүөнтэн ордук гектары биологическай ресурсаларын лицензиянан кө үрэтэр зонар киллэрбиттэр; 4,9 мөлүйүөн гектары — айыл аны туһаныы үгэс буолбут зонатыгар киллэрбиттэр. Новосибирскай арыылар архипелагтара манна киирэллэр.
Ити территория а сэдэх уонна эндемическэй кыыллар уонна
көтөрдөр олохсуйаллар: хара бэргэһэлээх дьабара, хаар бараана,
лаптевтар моржалара, тэтэркэй хопто, кыра куба, үрү кутуруктаах ала хотой, сапсан, гага, үрүнг эһэ. Арыылартан биирдэстэригэр сэдэх тиит мастар үүнэллэр, Кыһыл Кинигэ э киирбит үгүс үүнээйилэр. Биһиги сорукпут — Өлүөнэ кэрэ көстүүлээх кытылларын, айыл атын пааматынньыктарын, историческай пааматынньыктары бэйэлэринэн илдьэ хаалларыы.
Манна В.Де-Лонга экспедициятын чилиэннэрэ көмүллэн сыталлар, манна Вальтер көмүллүбүт сирэ баар, Арктика Үрдүк
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кэтирээһинигэр саамай былыргы дьон тохтообут сирдэрэ
көстүбүтэ (Жохов арыыта).
"Өлуөнэ очуостара" айыл а паарката 485 тыһыынча гектар
иэннээх сири ылар. Саха сирин бу кэрэ көстүүлээх сиригэр хас
сайын ахсын уонунан тыһыынча туристар сылдьаллар; кини
кыылынан-сүөлүнэн, үүнээйитэ арааһынан баай, ону таһынан
кини территориятыгар уонна ол аттыгар 72 археологическай
объектар чинчийилиннилэр, ол иһиттэн саамай сыаналаахтарынан первобытнай киһи саамай былыргы тохтоон олорбут
сирэ.
Территорияны резерватынан, паарканан, пааматынньыгынан
биллэрии чэпчэки, оттон кылаабынайа аты а: айыл аны бастакы көрү үнэн харыстаан хаалларыы, оттон үгүс түбэлтэ э —
алдьаммыт сири кинй ма найгы көрү эр чөлүгэр түһэрии. Онуоха билии-көрүү да, үп-ас да наада. Икки резерваттар холобурдарыгар этиибин быһааран биэриэм.
"Кыталык" национальнай резервнэй территория тэриллэр
Дьаа ы-Индигир намтал сирэ Саха сирин Хотугулуу-Илиш и
өттүн арктическай ландшафтаах систематын иэнин үс гыммыттан ордугун ылар. Ити типичнэй арктическай туундара уонна
ойуур быыстаах туундара. Олохтоох нэһилиэнньэ балыктааһынынан, кырсаны уонна кыыл табаны бултааһынынан дьарыктанар. Дьаа ы-Индигир кыыл табатын үөрэ сорох дьылга 130
тыһыынча төбө ө тиийэр, оттон у а кытыллаады үөрү холбоотоххо — 170 тыһыынча а тиийэр, ол Саха сирин кыыл табатын
уопсай ахсаанын а аарын ылар. Сылын ахсын 20—25 тыһыынчаны төрүт олохтоох нэһилиэнньэлэр бултууллар. Дьиэлэрин
табата уон төгүл а ыйах буолуо. Ону тэ э ити территория а
сылын ахсын үс тыһыынчаттан тахса кырса бултанар. Манна
Саха сиригэр хаас маассабайдык саарар саамай бөдө сирэ ордубут (лыглыйа уонна хо ор) — 30 тыһыынча а тиийэр ахсааннаах. Резерват иһигэр сэдэхтик көстөр кыталык сымыыттыыр
сирэ баар. XX үйэ ортотуттан ыла ити сири хайаны хостуур
предприятиелар күүскэ киртитэн барбыттара. Ол түмүгэ: 60-с
сыллар бүтүүлэригэр тоно остоох кыыллар 62 көрү нэрэ баар
эбит буоллахтарына, сүүрбэ сыл буолан баран — 12 хаалбыт.
Балык 14 көрү э баарыттан түөрдэ букатын сүппүт, сорохторун
ахсаана уонунан, оттон сорохторо сүүһүнэн төгүл аччаабыттар.
Киһи айыл а а дьайыытын түргэнэ уонна күүһэ дьэ итинник.
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Көрүдьүөстээн бултааччылар хаастары үгэс буолбут маассабайдык саарар сирдэриттэн үргүппүттэр. Таба ахсаанын элбэтиигэ, транспорынан лабыктаны тэбистэриигэ уонна баһаардар
буолууларыгар айыл а эмиэ хардатын о ордо: лабыкта ситиитэ
сорох сылларга 4—5 бырыһыанынан кээмэйдэнэр. А ыйахтык
ууһуурунан биллибит сибиир туруйатын ахсаана экологическай
кутталга киирдэ. Туундара уонна ойуурдаах туундара экосистема
кэхтэр кутталламмыта, кинилэр толору ыһыллыбыттара, уопсайынан, чахчы буолла. Кэхтиини тохтоторго уонна суох о оһуллубуту чөлүгэр түһэриини са алыырга төһөлөөх күүс уонна үпхарчы наада буоларын билигин билиэххэ сөп дии саныыбын.
Аан дойдутаа ы биологическай станция "Лена-Норденшельд"
туһунан эмиэ тохтуу түһүөххэ. Станция 1993 сыллаахха сэтинньигэ \У\¥Р — Швеция Генеральнай секретара И.Вальстдт, \У\УР
Арктическай программа координатора П.Прокуш уонна республика президенэ илии баттаабыт хардарыта өйдөһүү туһунан Меморандумнара ылыллыбытын түмүгэр үөскээбитэ. Станция хотугу экосистемалар биологическай компоненнарын научнайдык
чинчийиигэ аналлаах. Станцияны о оруута актыыбынай кыттыыны принц Филипп — Эдинбургскай Герцог ылбыта, кини
станция аһыллыытыгар Саха сиригэр кэлэ сылдьыбыта. Өлүөнэ
түһэр төрдүгэр чинчийэр базабай станцияны тэрийии бу региону кэлимник үөрэтиини тэнитэргэ кыа ы, улуу өрүс сүнньүгэр
буола турар естественнэй уонна антропогеннай процесстар
оруолларын уонна кинилэр муора полярнай бассейныгар бүтүннүүтүгэр сабыдыаллыылларын сыаналыырга кыа ы үөскэтэллэр.
Мин хайыы-үйэ өрүс уута акыйаа а төһө кээмэйдээхтик
сүүрдэн түһэрин этэн турабын. Ону сэргэ бэлиэтээтэхпинэ
Өлүөнэ уутун сылга ортотунаа ы температурата 9,7 кыраадыс,
сылын ахсын кини дельтатыгар 12 мөлүйүөн тонна кытаанах
эттиктэри уонна 56 мөлүйүөн туона суураллыбыт веществолары
а алар. Сү кэн маассалаах Өлүөнэ сылаас уута Лаптевтар муораларыгар уонна полярнай бассей вга барытыгар кутуллуута
Гольфстрим оруолун оонньуур. Саамай тымныы тохсунньу ыйга
манна температура минус 34 кыраадыска тиийэ түһэр (мунутуур тымныйыыта минус 54), сайын дельта со уруу өттүгэр термометр остуолбата 33 кыраадыс итиигэ тиийэ көтө үллүөн сөп.
Сөнгүү 3/4-һэ муус устартан алтынньыга диэри түһэр, салшн
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кэтээн көрүүгэ сиигэ сыл барытын устатыгар үрдүк — 78—93
бырыһыан. Ол иһин сыл сылаас кэмин устатыгар туманнаах,
былыттаах, сиик көтүүтэ мөлтөх. Сайын өрүс дельтатыгар кумах 50—80 сантиметр ирэр, почва — биир миэтэрэ. Муох
бүрүөһүннээх кырыска почва 10—30 сантиметр ирэр. Өлүөнэ
дельтата бүтүннүүтэ элбэх сыллар усталарыгар ирбэт боруодалар кэлимник тар аан сытар зоналарыгар сытар, кинилэр халы нара 650 миэтэрэ э тиийэр.
Өлүөнэ дельтатын сэдэ э кини планета а икки саамай бөдө
литосфернай билиитэлэр — Евроазиатскай уонна Хотугу американскай — силбэһиилэрин зонатыгар сытарыгар буолар. Ити сир
ха ын икки сүүнэ, акыйааннаа ы ха ын бэйэтигэр холбуур а ардара сейсмическэй уонна тектоноическай өттүнэн актыыбынай
хайдыһыы зоналарынан төгүрүтүллэллэр. Билиитэлэр хардарыта
сыһыаннаһыылара, дири э үөекүүр процесстар сыста сытар
территориялар итийэр хонууларыгар сабыдыаллыыллар уонна
кинилэр үрдүк сейсмичностарын быһаараллар. Билиитэлэр ыпсыһар сирдэригэр планета дири уора айыттан флюидтар уонна газтар (азот, водород, радон) өтөн тахсаллар.
Радиация, электромагнитнай уонна гравитационнай процесстар уратылаахтык күөрэйэн көстөллөр. Кэнники сылларга
Өлүөнэ — Таймыр са а сир хамсызыр зоната көһүннэ. 70 сыл
устатыгар манна сир хамсааһына 20 төгүл буолбут, 10 балга тиийэр. Дельта а быһаччы.— 1963, 1976 уонна 1986 сыллардаахха
5—6 балл күүстээх хамсааһыннар буолуталаабыттара.
Дельта үүнээйилэринэн, уу үүнээйилэринэн уонна зоопланктоннарынан баай: 373 кө дөй үүнээйилэр, уу үүнээйилэрин 900
көрү нэрэ, 134 зоонопланктон көрү нэрэ бааллар. Сайын дельта а көтөр 105 көрү э олохсуйар, олортон 68-ра сымыыт баттаан
таһаараллар. Фауната сир үрдүнзн сылдьар үүтүнэн аһылыктанар 17 көрүгонээх, олор үйэлэрин тухары олохсуйбуттар уонна 8
көрү бу бобуулаах сиргэ кэмиттэн кэмигэр киирэр. Муора
үүтүнэн иитээччилэрэ: белуха, нарвал, морж, муора куоба а,
тиэрбэстээх ньиэрпэ бааллар.
Ити барыта уонна да үгүс элбэхтэр — Аан дойдутаа ы биологическай станция "Лена — Норденшельд" чинчийэр предметтэрэ. Кини урукку чинчийээччилэр баайтан баай практикаларын нэһилиэстибэ ылбыта, ол иһигэр XIX үйэ 80-с сылларын сангатыгар тэриллибит саамай хотугу арыыга, Са ыстыыр
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дельтатыгар, Нуучча бастакы Аан дойдутаа ы полярнай станциятын. XIX үйэ э дельта а нууччалар эрэ буолбакка, ону тэ э
шведтэр, норвежецтар, немецтэр, Америка чинчийээччилэрэ
үлэлээбиттэрэ. Били и кэмнээ и российскай уонна кыраныысса таһынаа ы учуонайдар, чинчийии ыытаннар бэйэлэрин үлэлэрин түмүгэр интеллектуальнай бас билиилээх дьон буолаллар, ону кытта станция регион айыл атын туһунан банк даннайдары сыыйа мунньар. Ол — станция бэйэтин уонна республика наукатын бас билиитэ.
Дьоһуннаа а аты а. Кыахпытын түмнэхпитинэ, биһиги
дэ э көстөр даннайдары мунньуохпутун сөп, ол уратылаах
"бөрүөк" буолуо а: аллараа ы өттө — сир ха ын, геологическай
уонна геохимическэй тутуллуутун, тектоническай уонна сейсмическэй процесстар, криолитозон динамикатын туһунан даннайдар буолуохтара; үөһээ итэ — араас тииптээх почвалары
тү этии, үүнээйи бытыгыраан тахсыытын, тыыннаах айыл а
састаабын көрү нэрэ, антропогеннай процесстар тустарынан
даннайдар буолуохтара. Ол кэлээри турар климат сылыйыытын
усулуобуйатыгар айыл а тэ нэһиитин хааччыйар ньымалары
о орору хааччыйыа, хотугу сиргэ айыл аны туһаныы көдьүүстээх
систематын ыйан биэриэ, дельта а буола турар айыл а уонна
антропогеннай процесстар ис дьи нэрин өйдөтүө э. Ити барыта,
бүгүн буолбата ына сарсын планета а, киһи аймахха хайаатар
да олус туһалыа. Уопсайынан да Өлүөнэ айыл атын комплексын аан дойду ураты объегьшан билинэр сөптөөх, то о диэтэххэ
бу өрүс планета өрүстэриттэн биир ордук ыраас ордубуттарынан хаалла, оттон кытыллара уонна сүнньүн улахан өттө — тыытыллыбакка турар.
Этэн ааспыппыт курдук, киһи аймах наадыйыыны аччатыы
наадалаа ын өйдүүрэ кэллэ. Быһаччытын ыллахха ити экологическай нуормалааһынтан тутулуктанар. Атыннык эттэххэ,
айыл аны туһаныыга са а сыһыан ырытыллан о оһуллуохтаах,
айыл а ресурсаларын төһөнү ылыы нуормата быһаарыллыахтаах.
Онуоха биһиги реалистар буолуохтаахпыт, айыл аны уол амдьытык харыстааччылары үтүктүө суохтаахпыт, кинилэр биһигини дьи инэн "инники буор үүтээннэрбитигэр" төннөрбүтүгэр
ы ыраллар.
Олус "сымна ас" экологическай нуормалар айылвабыт эйгэтин эһэрбитигэр тиэрдэрин, оттон олус "кытаанах" — ити этил344
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лэр буор үүтээммитигэр тиэрдэрин биһиги өйдүөх тустаахпыт.
Ити икки хайалара да табыгаһа суохтар, онон "кыһыл көмүс"
ортотун була сатыахтаахпыт. Ол инниттэн антропогеннай сабыдыалынан сайдан барар экосистеманы бары өттүнэн үөрэтэр
наадалаах. Судургутунан эттэххэ, киһи үлэлиир территорияларын туруктарын кэтээн көрүөххэ наада. Өскө итинник кэтээн
көрүүлэр ыытыллар буоллахтарына уонна туохтан тутулуктаахтара билиннэхтэринэ, оччо о наада буолар таһымнаах сабыдыалы быһаарарга чэпчэки буолуо.
Этэллэрин курдук, былыргы кэм э, дьоннор бэйэлэрин уопуттарыгар оло уран, бэйэлэрэ еиэр-майгы өттүнэн эбээһинэстээхтэринэн аа ынан буолбакка, айыл а туһугар кыһамньы быһаччы
наадыйыылара кыһарыйаннар айыл а туһугар кыһаллаллара: балык ыамын кэмигэр өрүһү илиминэн быһыттыа — өр сыллар
тухары балыга суох хаалыа . Кинилэр геннэй өйдөбүл диэн тугун билбэттэрэ, балык то о төрөөбүт сирин "өйдүүрүн" быһаарар кыахтара суо а, ол да буоллар бүтэйдии сэрэйэллэрэ.
Айыл аны "уларытааччылар" бэйэлэрин өбүгэлэрин тыһыынчанан сылларга муспут үгэскэ кубулуйбут билиилэрин дьоһуннаа ынан аахпаттара; ити билиини кинилэр ааспыт кэм хаалынньа ын курдук көрөллөрө. Ол иһин, бэйэлэригэр наһаа эрэнэннэр, олорор эйгэни бас-баттах тэпсэллэрэ. Хотугу Корея а
биир улахан өрүс төрдүн плотина о орон бүөлээннэр, уу таһымын үрдэтэннэр, хонууну уунан ыстарарга туһанаары уонна
ирииһи үүннэрээри о остубуттар. Ал аһаабат буоллахпына,
плотиналарын уһуна үс километрдаах, төрдө сүүс миэтэрэлээх.
Төһө кээмэйдээх үлэ барбытын уонна төһөлөөх ороскуот тахеыбытын өйдөөн көрүөххэ эрэ сөп! Түмүгэ маннык буолбут:
ө сүтүллэр сирдэрэ тура а кубулуйбуттар, өрүскэ балыга олох
да суох буолбут. "Плотинаны тутууга балык сылдьар" сирин
о орботохторо буолуо дуо, ама?", биирдэ кореецтартан ыйыппыттар. Кинилэртэн биирдэстэрэ, тула өттүн эргим-ургум көрөн
баран (сү кэннээхэй бырайыак о оһуллан бүппүт, биллэн турар, ону улуу сирдьит салайбыт), иһиллэр-иһиллибэттик сибигинэйбит: "Көрүллүбүтэ. Ол туһунан балыгы сэрэтэри эрэ умнубуттар".
Айы а эйгэтин баһылыыр, ону сэргэ экосистема тэ нэһиитин да өйүүр туһуттан ханнык технологиялар наадаларый уонна хаһаайыстыбаннай үлэни хайдах ыытыахха сөбүй — сайдыы
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дьүөрэлээх буолуутун хааччыйар туһуттан дьэ ити боппуруостарга эппиэттиир наада. Итиниэхэ "аан дойду уларыйыытын
теориятыгар" үлэлээбит Россия академига С.С.Шварц бол омтотун уурара. Экосистемалары бары өттүттэн үөрэтэн көрбөтөхпүтүнэ, "биосфераны харыстыырга сыһыаннаах биһиги мэктиэлээһиннэри о орорго сорунууларбыт ис умайыы көмөтүнэн
үлэлиир двигатель уопсай теориятыгар оло уран автомобиль
ордук табыгастаах үлэтин ситиһэ сатыыр инженер үлэтигэр холоонноох буолуо а".
Онуоха экосистеманы антропогеннай судургутутуу — ону
өйдүүр олус наадалаах — хайаатар да кинини дьүдьэтиигэ тиэрдэр. Киһи үлэтин бары сабыдыаллара туһата суох буолбатахтар,
Дьоһуннаада уларыйбыт быһыыга-майгыга биогеоценоз бэйэтин система быһыытынан хааччынара, ордук табыгастаах туруга
оннунан хаалара, атыннык эттэххэ, киһи эйгэ э сабыдыаллааһынын күүһэ кини адаптацияланар кыахтарын ааһа түһүө суохтаах. Киһи дьайыыта экосистема динамическай хаачыстыбаларын сүтэриигэ тиэрдибэт буолла ына, кини структуратын алдьаппата ына (ол территория "иччитэхсийиитигэр" тириэрдэр),
ол аата, этэллэрин курдук, Та ара көмөлөстө ө.
Ити бары хааччахтааһыннар государство экологическай политикатын кытта быһаччы сибээстээхтэрин бэлиэтиир уустуга
суох. Биосфера күппүлүү эстиитин киһи аймах хайдах да гынан
туоратар чинчитэ суох, арай бу кутталы государстволар правительстволара бэйэ-бэйэлэрин кытта холбоһуктаах кыһамньыны
уурар туһунан еөбүлэстэхтэринэ, арай биосфера туруктаах буолуутун хааччыйар проблемалар политика а баһыйар оруолланнахтарына, арай экологическай проблемалары быһаарыыга планета басты өйдөөхтөрө тардылыннахтарына уонна үп-харчы
харыстамматарша. Үгүс үп наада буолуо а, сорохтор быһааралларынан аан дойду валовой дохуотун 10 бырыһыаныттан
итэ эһэ суо а. Сүрүн кылааты "кыһыл көмүс миллиард" диэн
ааттанааччыга киирсэр дойдулар угуох тустаахтара саарбахтаммат — планетаны ииннээччилэр бүгүн кинилэр, то о диэтэххэ
аан дойду айыл атын эйгэтин 80 бырыһыанын киртитээччилэр
чуолаан кинилэр.
Биһиги республикабытыгар Хотугу сир экологиятын прикладной института хааччахтыыр концепцияны ырытан о ордо. Онно
алдьатыылаах уонна ресурсаны хор омнуур систематтан айьш346
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г>аны чөлүгэр түһэрэр уонна ресурсаны харыстыыр система а
көһүү концепциятын эколого-нормативнай төрүккэ оло уран
о оһулунна. Онуоха сөп түбэһиннэриллэн республика территорията планетарнай рангалаах кэлим экосистема быһыытынан көрүллэр. Саха сирин территорията (Сиргэ киһи олорор
хонуутун барытыттан 2 бырыһыаныттан ордугун ылар) хас да
кэтирээһин-климатическай зонатын хабар буолан, территорияны оройуоннарга араарыы сиэрдээх буолбута, олор туох эрэ
түмэр, уопсай макроэкологическай көрдөрүүлээхтэр.
Республика экосистематын туһунан бэл итинник, бэрт уопсай өйдөбүл баара биһиги Айыл аны кытта балачча дьүөрэлээх
сыһыаннаһыылары олохтуурбутугар кыа ы үөскэтэр. Саха Республикатын айыл аны харыстыыр политикатын бэрээдэктиир
сокуоннар акталарын хомуура о оһулунна, республика норуоттарын генофондаларын харыстыыр, хотугу дойду а ыйах ахсааннаах төрүт олохтоох норуоттарын олорор территорияларыгар
айыл аны туһаныыны бэрээдэктээһин дьаһаллара быһаарылыннылар, "Экология тэлгэһэттэн са аланар" диэн общественнай
хамсааһын тэриллэн, үлэтин са алаата, Саха сирин айыл атын
баайын нэһилиэстибэтин пропагандалааһын ыытыллар.
Саха Республикатын Конституциятын "Саха Республикатын
конституционнай тутулларын Төрүттэрэ" диэн ма найгы
түһүмэх 6 ыстатыйатыгар быһаччы этиллэ сылдьар: "Хаһаайыстыбаннай, промышленнай уонна атын үлэ э государство общество экологическай интэриэһин көмүскүүр. Республика сирэ-уота
(территорията) ядернай, химическэй, бактереологическай итиэннэ маассабайдык өлөрөр-өһөрөр сэрии сэбин атын көрү нэрэ,
олор промышленнай тобохторо о оһуллубат, тар атан туруоруллубат, хараллыбат, туһаныллыбат, боруобаламмат сиринэн
буолар". Конституция 3 ыстатыйатыгар ыйыллар: "Ким барыта
айыл аны харыстыыр уонна ара аччылыыр, баайын-дуолун табыгастаахтык туһанар, айыл аны харыстааһын нуормаларын
тутуһар эбээһинэстээх".
"Саха ССР айыл аны харыстааһын туһунан Сокуонугар республика экологическай статуһа быһаарыллар: "Республика бары
территорията олус уйан, кытаанах туруга суох, экологическай
өттүнэн кэбирэх сирдээх-уоттаах ядернайа суох регио а киирсэр, онно экологическай өттүнэн ыраас, кыра уонна олох тобо о суох технологиялар бастатан туран туруоруллуохтаахтар,
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экологическай кыа ы туоруур айыл а комплекстарын бырайыактааһыны о оруу уонна олоххо киллэрии кө үллэммэт, олор экологическай системаны айгыратар кыахтаахтар, үүнээйи уонна
харамай бииһин генетическэй фондаларын мөлтөтөллөр".
ХНТ Генеральнай Ассамблеята 1994 сыллаахха ахсынньыга
биллэрбитинэн төрүт олохтоох норуоттар уон сыллара сал анан
барар. Саха сиригэр эбэ килэр олороллор (15 тыһыынча кэри э, ол эбэ ки норуотун бүтүннүүтүн а аарын кэри ин ылар),
9 тыһыынчаны кыранан кыайбат эбээн норуота баар (а аардарыттан ордуктара), 700 кэргогэ юкагир (62,6 бырыһыан), 400
долган (6 бырыһыантан кыра ордук), 500 кэри э чукча (3,1 бырыһыан). Биһиги конституциябыт "төрүт олохтоох норуоттар
уонна Хотугу сир а ыйах ахсааннаах норуоттарын үгэстэрин,
культураларын, сиэрдэрин-туомнарын ытыктаан туран, кинилэр маннык былдьаммыт бырааптарын көмүскүүр уонна хааччыйар: сири уонна сир баайын-дуолун, ол иһигэр а а ууһун
сирдэрин, тыа хаһаайыстыбатынан, бултааһынынан-балыктааһынынан дьарыктанар сирдэри сокуо а сөп түбэһиннэрэн
баһылыыр уонна туһанар".
А ыйах ахсааннаах норуоттар, сүнньүнэн, булт хаһаайыстыбатынан дьарыктаналлар. Ол кинилэр тыын боппуруостара. Дьон
быһыытынан тыыннаах буолууларын мэктиэтэ. А ыйах ахсааннаах дьону аһатар, та ыннарар уонна аныгылыы дьиэ э олохтооһун проблема буолбатах. Бэйэтин кэмигэр Сталин чуолаан
ити курдук боппуруоһу быһаара сатаабыта: бөһүөлэктэри туттартаан, барыларын биир сиргэ үүртэлээн а албыта. Кэпсииллэринэн НКВД бэрэстэбиитэллэрэ тайцаны кэрийэн, булчуттары,
табаһыттары са а тутуллубут бөһүөлэктэргэ а алан, дьиэлэргэ
олохтууллара. Кыһамньы о оһуллубут курдук буолара: цивилизация а кытыннарарга кыһаллаллара. Дьи эр, күүһүлээһин тахсара, ол да иһин а алыллыбыт дьон үгүстэрэ тай аларыгар күрээбиттэрэ түбэһиэхчэ буолбатах, өбүгэлэрэ ыал буолан олорбут,
барыта кинилэр уопуттарыгар оло урбут, тыыннаммыт үлэлэригэр уонна олохторугар төннүбүттэрэ.
Бүгүн а ыйах ахсааннаах төрүт олохтоох норуоттар, биллэн
турар, үөрэ ирии да, цивилизация да үтүөлэрин биллэхтэрэ,
олохторун тутула уларыйда, ол да эрээри кинилэри уруккуларын курдук үлэ э, холобура, хайа рудатын хостуур предприятие а соһон да киллэриэ суо§а. Кинилэргэ ол — түрмэтээ эр
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куһа ан. Кинилэр айыл а о олорунан хаалбыттар, онон атын
эйгэ э тыыннаах ордор дьодурдара суох. Мин саныахпар, киһи
аймах Киһи уонна Айыл а ордон хаалбыт сэдэх бииргэ алтыһыыларын, уратылаах лаборатория курдук илдьэ хаалларарга
интэриэстээх буолуохтаах.
Республика а 200-чэ кэри э көһө сылдьар ородобуой общиналар тэрилиннилэр. Кинилэргэ үгэс буолбут дьарыктара, ону
таһынан, тыыннаах буолар сүрүн иитимньилэрэ — булт уонна
балыктааһын. Балык булда буолбатах, чахчыта балыктааһын.
Кинилэр төбүрүөннээн олорор сирдэригэр табаны уонна балыгы
лицензията суох бултуурга кө үллээхтэр. Көһө сылдьар ородобуой община туһунан сокуон кинилэр дьаһалларыгар айыл а
ресурсаларын кө үллүүллэр, ол эрээри кинилэринэн туһаныыны хааччахтыыр уонна кө үл ыыттарбат. Ким да салайбат уонна ким да хааччахтаабат бултааһына уодьуганнанар. Куттал олохтоох норуоттар өттүлэриттэн буолбакка, община территориятыгар кэлэ сылдьар браконьердар өттүлэриттэн тахсар диэн
этиэххэ наада. Община дьоно бэйэлэрин күүстэринэн киэ сирдэригэр бултуур кэтэбили тэрийэр кыахтара суо а биллэр, онон
республиканскай былаастар өттүлэриттэн көмө наада. Республика а Хотугу дойду а ыйах ахсааннаах норуоттара олорор сирдэригэр күөллэри, өрүстэри, мэччирэ нэри сертификациялааһын барар, кинилэр территорияларын статуһа, бука сэрэйдэххэ, государство харыстыыр территорияларын — заказниктары,
заповедниктары, национальнай пааркалары — кытта тэ нэниэ э.
Түмүкпэр, Хотугу сир, Арктика айыл аларын эйгэтин туруга
манна уопсай планетарнай суолталаах диэн урут эппит санаабар хаттаан төннүөхпүн ба арабын. Сорох гипотезалар көрдөрөллөрүнэн, хаһан эрэ чуолаан бу кэтирээһиннэргэ Ношо 8ар1епз
баар буолбут. Ба ар, киһи аймах биосфераны харыстааһын проблематын кыайан быһаарыа суо а, Сир хойуу нэһилиэнньэлээх
оройуоннарыгар экосистема алдьанан, дьон онтон күрэнэргэ
күһэллиэхтэрэ. Ба ар, онно маарынныыр хаһаа
ыта эрэ
хайыы-үйэ буолбута буолуо а, ол биһиэхэ норуоттар улуу
көһүүлэрин, тыллар булкуһууларын, аан дойду айманыытын
туһунан үһүйээннэр буоланнар тиийэн кэлбиттэрэ буолуо. Биллэн турар, Та ара быыһаатын, киһи аймах оннук олоххо тиийбэтэр ханнык, ол эрээри итини да умнар сатаммат. Хотугу сир,
Арктика, ханнаа ар да ма найгы көрү үн сүтэрбэккэ кэлбит
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территория быһыытынан, резерваттарынан буолуон сөп, онно
Киһи көрү быһыытынан ордон, оло ун салгыырыгар өссө биир
кыах бэриллиэ. Ол эрээри, туох-ханнык иннинэ биһиги Хотугу
сир уонна Арктика өссө тэтимнээхтик баһыланан иһэллэригэр
бэлэмнэниэх тустаахпыт, онуоха элбэхтэн элбэх дьоннор тардыллыахтарын наада. Циркумполярнай аан дойдуга төрүт норуоттар олохторун уопута кэлэр өттүгэр үлэлэрин уонна олохторун Хотугу сири кытта сибээстээччилэргэ барыларыгар муура суох сыаналаах.
Биһиги биири эрэ умнар бырааппыт суох: үрдүк өйүнэн сэбилэммит киһи Айыл аны алдьаппат ытык эбээһинэстээ ин. Ол
аата, бэйэ ин эмиэ. Удьуордарбыт ону сүрэхтэринэн бүтүннүүтүнэн таайаллара, Айыл аны көнөтүнэн да, ханарытан да та ара о остоллоро, атыннык эттэххэ, Айыл аттан бэйэлэрин таараларын хостоон таһаараллара уонна Та ара о остор Айылаларыгар дьон быыһыгар киниэхэ миэстэ булаллара. Хайдахтаах дьүөрэлэһии уонна олох хайдахтаах үрдүктэн үрдүк
өйдөбүлэ иһиллэрий (иһиллээ эрэ) былыргы мындааларга этиллибит тылларга:
Орто туруу дойду
Алгыстаах ара ас далбарыгар
Алтан ньээкэ таалатыгар,
Үрдүк мындаатыгар,
Үөбэр өрөһөтүгэр, —
Бастахха бараммат
Бар а баайданан,
Кэстэххэ кэхтибэт
Кэтит кэскиллэнэн
Ураатсай туйгуна,
Улуу дуолана
Олорбута үһү.
Саха оло хотун ити тыллара тыһыынчанан сыллар аннараа
өттүлэригэр этиллибиттэрэ, Ити тьшлар дыишээх ис хоһоонноро биһиэхэ бүгүн эрэ тиийэллэр.

ИҺИНЭЭ ИТЭ

Республика гражданина
1 кинигэ
Былыргы дъыллар мындааларыгар
Киһи аймах үөскээбит биһигэ — Арктида
Саха үөскээбит төрдө
Нууччалар Өлүөнэ э кэлиилэрэ
2 кинигэ
Улуу Өлүөнэ өрускэ

27
28
47
76

93

Востряков бултуйуута
Хотугу дойду сүөһү иитээччилэрэ
Сахалар сир о оһуутунан дьарыктаналлар
О оһуктар уонна промышленность
Сэбиэскэй кэм: кыайыылар уонна кыайтарыылар
3 кинигэ
Бшши-көруу ащраабат

3

абылаца..

95
109
115
123
129

151

Норуот өйдөбүлэ
..........
154
Үһүйээннэр — тылынан летопистар
175
Былыргы сахалар итэдэллэрин туһунан өссө төгүл, ону
таһынан шаманизм туһунан......
.190
Сырдыгы сыылынайдар а албыттара
203
"Бырастыы, төрөөбүт дойдум, чэлгий, киэркэй...",
232
Сэбиэскэй кэм: ситиһиилэр уонна сүтүктэр
261
4 кинигэ
Тыйыс да буоллар, төрөөбупг кыраайбыт
Ис сүрэхтэн сибээс
Айыл аны харыстыахпыт — киһи тыыннаах ордуо...

281
284
313

Михаил Ефимович Николаев
РОДОМ С СЕВЕРА
Редактор издательства А.М.Семенова
Худож. редактор С.С.Перевалов
Техн. редактор ЕЛИльина
Комп. верстка Е.Н.Петухова
Подписано в печать 18.10.04. Формат 60x90 1/16. Бумага ВХИ. Гариитура Таймс.
Печать офсетная. Усл.п.л. 24,25. Усл.кр.-отт, 32,75. Уч,-изд.л. 22,25.
Тираж 1500 экз. Заказ № 201. Заказное.
Лицензия серии ИД № 01989 от 08.06.00 г.
Национальное киижное издательство "Бичик" Республики Саха (Якутия)
677000, г.Якутск, ул. Орджоникидзе, 31
тт. 42-20-26, 34-30-58, 34-30-98
www.bichik.ru
Е-mail: bichik@sakha.ru
Отпечаnано с готовых диапозитивов в ГУП "Сахаполиграфиздат"
677007, г.Якутск, ул. Орджоиикидзе, 38

