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Күндү ааҕааччым! Бу суруллубут кинигэ буолбатах. Араадьыйаҕа сакарбы ты сурукка т у с п ү т ү н ааҕаҕын. Биэриини
истэр киһим, кинигэни ияиигэр т у т а а т , ааҕааччы буоллук.
Ол эбэтэр мин кэпсиирбин истэрик оннугар ааҕаҕын. Ол
суүйтэри и тэ улахан. Сакара олордохпуна, кэбэҕэстик өйдөөбүт, ону ааһан, сөбүлээбит бэйэк ааҕааччы оруолугар
ыараҕырҕатыаххын сөп. Ол сакарыы уонна суруйуу тыллара
аты н -аты н н ары ттан , этиилэрэ бэйэ-бэйэлэриттэн ураты лаах буолалларыттан оннук. Ааҕааччы буолбут истээччим
суруктан сурук тылын эрэйиэк. Үксүгэр аты кы ры ак. Исти и уонна хараҕынан көрөн ааҕыы киһиэхэ тиийиилэрэ биир
буолбат. Саҥарыллыбыт сурукка т ү с п ү т э б аһ ы ттан а т а ҕ а р
диэри истиэнэгирээпийэ да, сурук ты л а да буолбатах. Су
рукка чугаһатыллыбыт сака диир сөп. Ол курдук, сакарыы
дорҕоонун барытын сурукка кыайан биэрбэккин. Сакарыы
үгэһэ сурук угэһиттэн аты н. «Барак хаалбы т» диигин, «ба
ран хаалбы т» диэн суруйаҕын. «Санаам баран, умуннум» диэн
сакараҕын, «санаан баран, умуннум» диэн суруйаҕын уо.д.а.
Итинник олус элбэх. Биэриибэр барытын сакарыы сокуонунан
сакардахпына, сөбүлээн истээччим аҕыйыан сөп. Сакарыы
сокуонунан сурукка түһэрдэхпинэ, букатын тэйитэлиибин.
Саха тылын үгэһин толору т у т у ha с а таа н суруйбут, билимкэ сыралаһан чинчийбит үлэбин Гуманъытаарынай чинчийии уонна аҕыйах ахсааннаах ом уктар кыһалҕаларын үөрэт э р ү н ү стү ү т бэчээккэ биэрбитэ балаҕан ыйыгар (бу ки
нигэ иннинэ) күн сирин көрүөхтээх. Тылы дьаныһан тү м ү к
санаабын бар дьоммор тириэрдэр кэриэс-хомуруос улэм ол
буолар. Саха тылын дьикнээхтик билиэн баҕарааччы, т а п тааччы ол кинигэни ү н ү стү ү ттэ н атыылаһан ааҕыа. Буукуба сакарбы т дорҕоону үкчү биэрбэт. О т т о н мин, кэпсиир
киһи, сакам, хас биирдии киһи киэнин курдук, ураты лаах.
Ол сурукка көстөрүн, у р у т кулгааххынан туо ра истибэтэх
да буоллаххына, аты кы раан туруок. Ол а а т а , Эн мин у р у т
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саҥаран кэбиспит суолбар сурук тылын ирдэбилин — букатын
аты н ирдэбит туруораҕын... Билигин бары Уус-Алдан диэн
суруйабыт, Уус-Алдан диэн санарабыт. Ону сорох дьон Алдан
Төрдө дииллэр. Табаарыһыгар ту р ан , Уус-Аллан диэн суруйуон
сөп, киһи. О т т о н саҥарарбыт: Ууһ Аллан. Ону сурукка олохсуйбут угэһинэн дэпиистээн Ууһ-Аллан диибин. Сити биллэр
суолу да өйдөөччутэ өйдүө. Ойдөөбөто, сирэрэ элбиэ. Киһи
өйө оннук.
Сырыы аайы үүт-м аас биирдик саҥарбат, аралдьыһыннаран саҥарар тылларын бааллар: Өндөрөй, Өндурэй, Борукуоппай, Борокуоппай. Аленаны: Алена, Өлүөнэ, Алыана; Евгенияны: Евгения, Женя, Эпкиэнньэ, Дьэбдьиэ, Дьэбдьиэн уо.д.а.
дииллэр. Аны биэриибэр кытыарар оҕолорбун, холобур, Дьэб
дьиэ, Дьэбдьиэн диэн ыҥырбат буоллахтарына, Эпкиэнньэ
Хаамараба диэн баран, буукубанан кылгатарбар сурулларынан
Е.Х. диибин. Бу кинигэҕэ оннук араасты к сурулла сылдьарын
биирдик суруйбат, бутуйар эби т диэмэьг, саҥарыы т ы л ы т т а н
сурук сокуонун ирдээмэҥ. Таба саҥарыы быраабылата баар
буоллаҕына, ты л санарыллыыта нуорбаланнаҕына, оччоҕо
биирдэ биирдик саҥарыы ирдэниэҕэ. Ол бэтэрээ ө т т ү гэ р үгус
т у б э л т э ҕ э «сыыһа саҥараҕын» диир кыаллыбат.
Дьэ, бу тугэн миэхэ улахан олууру туһэрэр. Мин соругум т а б а суруйуу быраабылатын т у т у һ у у буолбатах — саха
тылын үйэлээх үгэһин ту ту һ у у , т а б а санарыыга көмөлөһуү. Таба саҥарыыга көмөлөһуү өссө нуорбалааһын буол
б атах . Нуорбаһыт оруолун мин ылыммаппын. Үгэһи көрдөрт у ү р б ү т т э н бэйэҥ тал ан ылыаххын сөп. Онон Эн т у руорар ирдэбилин мин сорукпар туо ра быһыт буолар. Ону
көҥү көтөрум миэхэ эмиэ табы гаһа суох: сирийэн ааҕыаҥ
суоҕа. Быраҕан да кэбиһиэххин сөп. Ол мин бар дьоммор билии т а р ҕ а т а сатыыр баҕабын толорорбор охсуулаах буолуо.
Ө йдөтө сатыыр суолбун — ты л угүс кыһалҕатын өйдуү бары ак суоҕа. Бу т у һ у т т а н оннооҕор саха тылын үйэлээх үгэһинэн саҥарылла сылдьар бүлүүлуү саҥарыыны үгэһин биирдэ
эмэ тутуһабы н, ты л ыпсыытыгар бүтэй дорҕооннор дьүөрэлэһэн уларыйыыларын көрдөрбвппүн. Б эрт аҕыйах түбэлт э ҕ э эрэ көрдөрдүм. «Көрдөрбөтүм» диэн с а т а м м а т ы т т а н .
Аны туран, саҥарыы э т и и т э икки сурук э т и и т э икки
олох биир буолбаттар. Уратылара элбэх. Кэпсээбиппин су
рукка түһэрэрбэр ол эмиэ моһуогу уөскэтэр. Инньэ XVI үйэҕэ
олорбут бөлүһүөк М. Монтень «Санарар саҥаҥ аҥаара ис-

тээччи киэнэ, акаара бэйэҥ киэнэ» (ол а а т а , истээччигэр
сөп түбэһэ сатыыгын) диэбитин биһиги кэммит үөрэҕэ билинэр, сөп диэн ааҕар. Онон мин Энъиэхэ сөп түбэһэ сатаан,
Эн миигин вид у у сатаан көрөрбүтугэр тиийэбит. Ол а а т а ,
Эн ирдэбилгин акаардаһан, сунньунэн т а б а суруйуу ирдэбилин
т у т у һ а - т у т у һ а , нуорбалааһын сорох, үгэстэн туоруо суоҕун
туораабы т ө т т у г э р эрэ ону көрдөрүөх, сакарыы үйэлээх
үгэһин ту ту һ уо х тустаахпы н. Ол а а т а сакарыы маннык
да буолуохтаах диэн буолан тахсар. Ол түбэлтэҕэ, сакарар
киһи быһыытынан, т а б а суруйуу быраабылатын тутуспаппын. Холобура, мурун ЫЙ-ын бэлиэтиир буукуба алпаабыкка
суох. Бу дорҕоон саха т ы л ы т т а н сүттэҕинэ, ты л иэйиитэ,
сурэ суох буола түһэр. Ол өйбүтүгэр, сүрэхпитигэр к ы т т а
сабыдыаллыыр. Бу дорҕоон мин өйбөр, сурэхпэр баар. Ону сууйар, быраҕар санаам суох. Дъон эмиэ оннук. Онон НЬЫ-нан
биэрэллэр. Ол үгэһи мин тутуһабын. «Инъэ» экин диэн суруйарым — онтон. Ол иннинэ j -нан суруйа сылдьыбытым. Олонгхо
кыыһын иэйэр-туойар ытабылын оскуола кы ргы ттара «ыыйыыйбыан, аай-аайбыан» дииллэриттэн киһи сонньуйбакка
буолбат. И ти уустук дорҕоонноох тылы арай «ыыйнь» диэн
суруйуохха сөп буолуо, т у с т а а х бэлиэтиир буукуба суоҕунан.
«Эһээ» диэн суруллар, «хоксуотук сакарыллар» диэн Өксөкулээх
быһаарбыт сака аллайыытын эмиэ эһэбитин ыкырар курдук
аһаҕасты к сакарарбыт букатын аты н ты л окорор. Бары —
бэлиитикэ сиэртибэлэрэбит, киһи аһынар дьонобут. Ис (ха
бах) тү гэ ҕ и т т э н нъиккэриллэн тахсар ытабыл-сокобул ыарахан дорҕоонун иньэ дорҕоон эрэ биэрэр айылгылаах. Уратылаах
иньэ дорҕоону бэйэтин, ону тэкинэн көннөрү да дорҕооннор хос
кэрэлэрин харыстыах, табан туһаныах ту с та а х п ы т. Сурукка
кыайан бэлиэтэммэти тылбытынан, күөмэйбитинэн с а т а 
ан этэр буолуохтаахпыт. Онно үөрэх эрэ үөрэтэр кыахтаах.
И ти «ыый-ыый» диэн ытабыл ыарахан ты ла буолбатах. Ону
оҕоҕо ким үөрэтиэй, дорҕоону бэлиэтиир буукуба алпаабык
ка суоҕун, сакарыы үгэһин сурук үгэһинэн олохсуппут кэннэ?..
Сурук буукубатынан сакарыы ты л үөрэҕэр эгилитэ-бугулута
суох ньиччи сириллэр.
Сакарыы эти и ти н эмиэ Эн ааҕаргын, өйдүургүн чэпчэтэн,
сурук тылыгар чугаһатабын. Тылы быһааран, өйдөтөн мискийбитим сакарыы үөрүйэҕэр сөп тубэһэр эбит буоллаҕына,
сурук тылыгар ол алыс у һ а та р хатылааһын курдук көстүөх
ө т т у н судургутутабын.

Кэпсэтии тылын байытааччы, киэргэтээччи, өйдөнүмтүө,
сэргэх оҥорооччу — киһи кулгааҕын имэрийэн киирэр
куөмэйин, санан хас биирдии дорҕооно, дорҕоон м уусуката,
эти и ты л а иһиллимтиэтэ, лоп бааччыта, өйдөбуллээх охсууну (логическое ударение) сатабы ллаахты к туһаныы, күөмэй
кылын оонньотуу (интонация), иэйиилээһин, өйдуургэ чэпчэтэн, киһи истибитин өйүгэр бэрийэ түһэригэр тыын биэрии,
т о ҕ о о һ у т т а н көрөн, сөп-сөп т у с -ту с п а суолталаах т о х т о бул (пауза) оноруу, киһини тар д ар ис хоһоон. Санарыы umu
ө ҥ ө -та л а та сурукка сутэр, сулумах ты л а эрэ хаалар. Күөмэй
кылын оонньотуу хайдах курдук улуу суолталааҕын билимнэ
маннык үөрэтэллэр: «Диапазон интонаций, расширяющих
смысловое значение речи, можно с ч и т а т ь беспредельным. Не
будет ошибкой сказать, ч то истинный смысл сказанного з а 
ключается постоянно не в самих словах, а в интонациях, с
какими они произнесены». (Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова,
Е.Ю. Кашаева. Русский язык и культура речи: Учебное посо
бие для вузов. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. — С. 289).
Бу кинигэ у раты л аах кинигэ буоларынан, өссө төгүл
тоһоҕолоон бэлиэтиибин: санарыы э т и и т э сурук тылын этиит и т т э н атыннаах. Санааҕын сороҕор к ур датты ы этэҕин,
быһыта санаран өйдөһөҕун. Санарыы тылын сурук тылыгар одон-додон курдук көстү өх т у б э л т э т э сурук тылыгар
сөп түбэһиннэрэн сааһыланар. «Биһирэм тылы» көтүппэккэ
и стэ сылдьар дьонно кэбэҕэстик өйдүүр суолларын быһалыы,
к ур датты ы этитэлээн кэбиспити ситэрэн, санааны ситимниир коппут ты л эбиллэр. Тыл оннун эмиэ сааһылыахха
con. Онон, тум угэр, бу кинигэ ты л а истиэнэгирээпийэ —
санарбыты хайдах баарынан туһэрэн ылыы да, б утун н уу
сурук ты л а да буолбатах. Сурук тылыгар чугаһатыллыбыт
сана. 2003 с. бэчээттэниэ диэн бэлэннэнэн иһэн, т а х с ы б а т
буолан, т о х то ту л л а н баран, быйыл куһуору хос коруллубут
улэ. «Биһирэм тылым» кинигэ буолан бэчээттэниитигэр
Саха Өрөспуубулукэтин Бырабыыталыстыбатын бэристээтэлин солбуйааччы Ф.В. Габышева, кинигэ бэчээттэниитин
суруннуур субэ бэристээтэлэ P.P. Жиркова, Бэрэсидьиэн
ты лга субэтэ, Саха Өрөспуубулукэтин С.А. Новгородов
ааты нан «Бичик» кинигэ кыһатын дириэктэрэ А.В. Егоров,
т у т а а х эрэдээктэрэ В.Н. Луковцев быһаарар оруоллаахтар.
Кинилэргэ барҕа м а х та л буолуохтун!
Дапсы Мэхээлэ

САХА ТЫЛЫН ТЫЫНЫН УҺАТААЧЧЫ ИНЬЭ ДОРҔООНО!

БТ 213. 98.02.15
Режиссер К. Артыамыйап

Нөрүөн нөргүй! «Биһирэм тыл» саҥарар. Биэриилээх
мин, Хабырыыса Бүөтүрүн Мэхээлэтэ, Гуманьытаарынай чинчийии үнүстүүтүн үлэһитэ, суруналыыс Дапсы.
Өрөдьүсүөр Көстөкүүн Артыамыйап1.
Кэтээн истэр дьон, сороххут, мин ити бүтэһик этиибин «Артемьев диэбэтэ, сыыһа саҥарда!» диэн сиилээбит,
сирбит буолуохтааххыт. Ити сөпкө саҥарыы быраабылата биһиэхэ олохсуйа (үөскүү да) илик. Инньэ гынан син
биир урукку үөрэтии биһиэхэ сылдьар, ким даҕаны ылла
даҕаны барытын сөпкө саҥарара ыарахан буолан турар.
Дьиҥинэн, Артемьев диэни «а»-ны урут саҕалаабыт буоллахпына, Артыамыйап диэхтээҕим өбүгэ саҕаттан үөрүйэх
буола төрөөбүт тылым сокуонугар үһүйүллэн турар. Ол гы 
нан баран номуука модьуйуутунан, үөрэх талкыйыытынан,
былаас киксэриитинэн нууччалыы, нууччалыыга чугаһатан
суруйар үгэс, хомойуох иһин, хотон турар. Аны туран.
1 2013 сылга диэри, дьон сахалыы ааттанарыгар өйдөрүн үөрэтэн, маннык биллэриммитим. Онтон атаһым И.Е. Лукин-Тыы н Харбас сүбэтинэн
судургу ааттанабын. М антан ыла биэриибэр сулбу киирэр буоллум. (Ааптар.)
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биһиэхэ, сайдыылаах литэрэтиирэлии тылларга курдук,
таба саҥарыы быраабылата, ирдэбилэ диэн суох. Хайдах
суруйарбыт курдук саҥарабыт. Киирии тылы нууччалыы
суруйа-суруйа, нууччалыы саҥарабыт. Онтубут, саха тылын
үйэлээх үгэһин төрдүттэн кэһии буолан, саха тылын сокуонугар тубус-туора. Истэргэ олус толоос. Суруйбут курдук
саҥаны нуучча тылын үөрэҕэр «книжная буквенная речь»
диэн адьас сирэллэр. Тыл култууратыгар куһаҕан саҥа диил
лэр. Биһиги ол сириллэр куһаҕан саҥаны саҥара сылдьабыт.
Ол куһаҕан саҥабытын сахатыйбатах нуучча тыла бөҕөнөн
киэргэтинэммит туохха да сиэрэ суох эбии дьүдэтэбит.
Онтубутун ойдоөбоппүт. Оннук нуучча тылын туора айылгытын уратытын араарбат буола убаммыппыт, саха тылын
кыһалҕатын өйдөөбөт буола нууччатыйбыппыт. Онон то
лоос курдук истибэппит, итэҕэспит курдук санаабаппыт.
Бу түмүгэр саха тылын сокуонунан сахатыйбыт тылы, дьэ,
хата, толооһурҕатан туран кэлэбит! Сахабыт тыла уратылаах
тыл буолан уһун тыыннаныыта иньэ дорҕооммутугар иҥэн
сылдьар. Онон дорҕоон дьүөрэлэһиитэ — тыыммыт хараана!
Өлөр тыыммытын эрэллээхтик көмүскүүр бөҕе куньахпыт!
Ол бөҕо куньаҕы кэппэтэххинэ, тыл бигэ сокуонун тутуспатаххына, тылыҥ алдьанар, кэбирэх үйэлэнэр. Баһылыыр
тылга дөбөҥнүк коһөр. Саха тылын сокуонунан үөскүүр
киирии тылы нууччалыытынан туттары ордорор буола уларыйбыппыт, нуучча тылын сахатытары сөбүлээбэт, утарсар
буолбуппут ону туоһулуур.
Илиин’ суруйа үерэнэр, хараҕыҥ көрө үөрэнэр, аньаҕыҥ
саҥара үорэнэр, кулгааҕын истэ үөрэнэр. Өйүҥ буоллаҕына,
сахалыытааҕар нууччалыыны ордук дөбөҥнүк өйдүүр, ылынар. Сахалыыгыттан улам тэйэн иһэҕин. Оннооҕор эппиэттээх үлэһиттэрбит тыллара нууччалыынан баран хаалар,
норуот иннигэр эппиэти сүкпэт мэнээк дьон курдук саҥара
сылдьаллар. Үөрэх министиэристибэтин үлэһитэ «учебнай
план» дии сылдьара олох үөрэҕэ суох, туохха да сатамньыта суох быһыы. Сахалыы өйдөөх, үөрэх эйгэтигэр үлэлиир
ааггаах киһи, утуйа сыттаҕына, сулбу ойутан туруордахха,
«үөрэх былаана» дии охсуохтаах суола буоллаҕа. «Үөрэх
былаана» диэн курдук суп-судургу тыл ситимэ кинилэр

өйдөрүгэр киирэн быстыбат. Дьэ уонна бу үрдүк тэрилтэ
биир тутаах үлэһитэ буолуо...
Аан дойдуга бастыҥынан аатырбыт урукку үөрэхтээһин
биһигини бу курдукка тириэртэ. Кыраны да кыайан сахалыы саҥарбат оҥоруу, саха, нуучча тыллара; сахалыы,
нууччалыы сан арыы диэн ис хоһоонун да өйдөппөтөх үөрэх
сайыннарыы буолбат. Бу аата саханы өркөн өйүн өлбөөрдүү,
сахатыттан тэйитии буолар!
Бэйэни салайыныы оскуолатын салайааччылара, өрөспүүбүлүкэ араадьыйатыгар тахсаннар, «точнай наукаҕа», «точнай» дииллэр. «Кинилэргэ иккилии учебнигынан
үөрэнэллэр» дииллэр. «Кинилэр» буолуо эбит, сатаатар.
«Если кыахтара суох буоллаҕына». «Ш кола-лаборатория
при ЯПУ-2, ЯПУ-1». Бу биһиги олохпутугар сабыс-сана тэрилтэлэри салайар дьон саҥалара. Киһи да тыла өҕүллүбэт.
«Еще», «так», «значит» эҥин диэн. Уонна түлүппүөнүн
биэрэр. Барытын нууччалыы: «четыре», хас эрэ, хас эрэ
диэн. Бу олох сороҕун эрэ аҕынным. Дьиҥинэн, бары
салааҕа итинник. Улахан туһалаах үлэни үлэлии сылдьар
үөрэхтээх дьоммут саха буолалларын умналлар, Ол ордук
хомолтолоох. Икки тылы хааһылаан, туора омук тылын
дорҕоонунан төрөөбүт тыл дорҕоонун сыыһырдан, намыһах
култуураларын көрдөрөллөр. Саха тыла улахан омук тылы
гар суураллан сүтүүтүн түргэтэтэллэр. Омуктарын түһэн
биэрэллэр. Сэнэтэллэр. Бу — урукку былаас оҥоһуута.
Тиэрэ үөрэтэн, хаарыан дьоммутун бу курдук саҥалаабытиҥэлээбит. Ол олус кутурҕаннаах, хомолтолоох. Урут «Са
халыы сыыһа саҥараҕыт, сахалыы сөпкө саҥарыҥ, култууралааххытын көрдөрүҥ» диэн үөрэппиттэрэ эбитэ буоллар,
ирдииллэрэ эбитэ буоллар, субу курдук саҥалаах дьон буо
луо суох этилэр. Биһиги идэлээх, киэн туттар дьоммут элбэх. Барыларын итэҕэстэрэ биир: саха тылын харыстыыр,
ыраастык тутар өйү биир да учуутал, оскуола иҥэрбэтэҕин
курдук саҥараллар. Тыл өлөр суолуттан ким да сэрэппэтэх,
тылы харыстыыр ньыманы ким да үөрэппэтэх!
Дьэ, онон, күндүтүк саныыр истээччилэрим, итини
мөҕүү курдук ойдөөмөҥ, ити мөҕүү буолбатах. «Бу биһигини
олох итинниккэ тириэртэ» диэн өйдебүлү мин эһиэхэ тириэрдэ сатаатым бу биэриинэн. (97.09.07.)
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КИИРИИ ТЫ Л БАЙЫТАР, ЭРГЭ ТЫ Л САХАТЫТАР..
БТ 96. 95.10.29
Кумааҕыга түһэрдэ: Николаева Мариника, СС-95-1

Мин хас даҕаны биэриини ситэ бүтэрбэккэ сылдьабын.
Ол курдук от үлэтигэр сыһыаннаах тылбытын-өспүтүн,
үчүгэй-куһаҕан майгыбытын этэр тылбытын-өспүтүн кэпсиэхтээхпит, сэһэргэһиэхтээхпит. Чэ, ону биэрииттэн биэриигэ аа-дьуо кыралаан ситтэрэн иһиэм, онон эһиги күүтэ,
көһүтэ сылдьыҥ. Итиннэ биһиги ийэ тылбыт сөҥөн сытар. Ол тылбытын бары таптаан, бары сөпкө саҥара сылдьар буолбатахпыт. Сахалыы саҥарыахтаахпытын умнаммыт аныгылыы диэн ааттаан нууччалыы-сахалыы буккуйан саҥарабыт. Нуучча тылын, тылбаастаабат буоллахха,
төрүт тылбытыгар көһөр курдук,, тылбытын байытар кур
дук имитэн-хомутан, сахалыы дорҕоонноон сатаан саҥарар
буолуохтаахпыт. «Ити элбэх иҥэн сытар тылбытын сүтэрэн
эрэрбитин — от үлэтигэр сыһыаннаах, киһи майгытыгар
сыһыаннаах тыллары, ханнык тылы ордук билэҕитий?» —
энин диэн ыйытабын. Онно дьон хоруйдааннар, «Тылбыт,
дьиҥинэн, оннук дьаданы буолбатах эбит» диэн санаалара
бигэргиир. Ол иһин дьэ ол баай тылбытын биһиги сөп-сөп
санатыһа туруохтаахпыт. Күннээҕи туттар тылбыт нуорбата олохсуйа илигэ хас биирдии тылбытыгар көстөр. Чэ,
холобур, үнүрүүҥҥү биэриигэ «түлүппүөн» диэн тылга
сыһыаннаах тьиты-өһү туттарбытыгар оннооҕор литературнай нуорбабыт диэн суох буолан таҕыста. Ол суоҕа көһүннэ.
Чэ, холобура, «түлүпүөннээ, эрий, тыаһат, звоноктаа» диибит. Итинтэн хайата литературнайый? Ону ким да чопчу
билбэт. Тоҕо? Нуорбалааһын суох, ол иһин. Тылдьыттарга «төлөпүөннээ» диэн киирэр буолуохтаах, оттон «эрий,
тыаһат» диэн түлүппүөҥҥэ сыһыана суох көннөрү киирэр
буолуохтаах. «Звоннаа, звони гын» диэн сөп дуу, сыыһа
дуу? Кмһи үксэ «звоннаа, звони гын» диир. «Түлүппүөн
тиийбэт», «түлүппүөн кэлбэт» диибит, Ол тоҕо сыыһа буолуой? Соп курдук. «Оччоҕо түлүпүөммүт атахтаах дуо?»
Уйбаан Сэмиэнэбис ыйыппытыгар ити эмиэ хоруй курдук
буолан тахсар. «Түлүппүөн тиийбэт сирэ», «Түлүппүөн кэл10

бэт» диэммит, «Түлүппүөн кэлэн иһэн барда» энин диэн,
дьэ, этэн кэбиһиэхпитин эмиэ сөп быһыылаах. «Бэйэм
түлүпүөннүүбүн, атын киһи тиийбэт», «түлүппүөн тиийэр
сирэ» эҥин диэн. «Түлүппүөнүм куорат эрэ иһин ьшар,
тыаны ылбат» диэн саҥарабыт. «Звонок кэлбэт», «звонок
барбат» диибит. «Субунуок» диири дьон үксэ олуонатык
истиэҕэ. Онон арпагырааппыйа тылдьытыгар «субунуок»
диэтэхпитинэ, сорохтор сиилиэхтэрэ. Ону арпагырааппыйа
тылдьытын оҥорооччулар көрөр тыллара буолуохтаах: бу
«субунуок» диибит дуу, эбэтэр «звонок» диибит дуу диэн.
Оттон арай «тыас кэлбэт», «тыас барбат» диир буол. Хайдах
буолуо этэй? «Түлүппүөн тыаһыыр» диибит буолбат дуо?
Диибит.
Түлүппүөн тырылаатаҕына, аны туох диэн тылы туттабытый? «Түлүппүөн!» диибит. Ол аата, «түлүппүөн тыаһаата»,
«түлүппүөнҥэ бар» диэн буолар. «Түлүппүөн тыаһыыр»
диибит, «звонок тыаһыыр» диэбэппит. Сорох киһи: «Ким
эрэ кэллэ!» — диир, хайдах эрэ үөрэ түһэр. «Бачча хойут ким
буоллаҕай?» диэн ол аата түлүппүөн тыаһын нөнүө өттүгэр
түһэн, киһини өйдеөн кэлэр бу киһи («киһи кэллэ» диэн
өйдөбүлгэ). «һок, түлүппүөн кэллэ!» — диибит. «Түлүппүөн
кэллэ» диибит. «һок» диэн тыла суох. «Кэллэ, кэлэн иһэн
барда. Барда» диигин, кэтэһэн олорор буоллаххына. Сөп.
Онон ити хайа тү гэн н э хайдах этиллиититтэн манна оло
рор киһи өйдүүр. Бу туох диэн суолтаҕа саҥарбытын, «Ньим
барда», «хам барда», «ньап курдук» диэн эмиэ туттабыт,
түлүпүөҥҥэ сыһыаннаан. Сөп, онон дьэ, ити сорох өттүгэр
«түлүппүөн кэллэ», «түлүппүөн барда» энин диэн этиэххэ
соп курдук. Холобур, биһиги баспыт атаҕа суох, атын сиргэ атахтаахпыт. Ол үрдүнэн «киһи баһа барар» суола диэн
туттабыт. Ол курдук киһи ханнык түбэлтэҕэ туттарыттан
көрөн, тыл суолтатын көһөрөн-хайаан атын суолталаан туттара баар буолар.
Д ьэ билигин Дьааҥыттан Артур Сэмиэнэбис Куолаһап
быһаарыы эрэйэр тыллара. Бастакытынан, күлбүһэх. «Иһит
сууйар танас», — диир кини. Литературнай тылбытыгар кыл
эрэ буоллаҕына, күлбүһэх аатырар. Оттон «күлбүһэхтээн
сууй» диэн этэр буоллахпытына тугуй? Тугунан баҕарар
ньиккийэри, кирбийэри өйдүөххүт. Ол аата өрбөҕүнэн да
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сууйары «күлбүһэхтиибит» диибит. Оннук туттубат дьон
баар буоллаҕына, үөрэниэх тустаахтар. Күлбүһэх — хомуур
аат. Ол арааһа: кыл, сигирии, өрбөх. Онуоха эбии били
гин хоппуруон, поролуон, тимир сиэккэ уо.д.а. күлбүһэх
дэлэйдэ. Онон билигин «күлбүһэх» диэн тылбыт сир-сир
аайы киэнник туттуллуон наада. Иккиһэ, билигин сахалыы
диэн ааттаан кэпсэтэр, суруйар тылбыт уонна араадьыйа.
хаһыаттар тыллара, омуннаан эттэххэ, анардара нууччалыы,
нууччаттан киирэн сахатыйбыт тыллар. «Бэйэм дьону кытта
кэисэтэрбэр эмиэ оннук быһыылаахпын», — диир Артур
Сэмиэнэбис. — Холобура, «боппуруос, өссө, уопсайыиан,
норуот, дьыала, маасса, толкуй, араас, доруобуйа, саамай,
наада, сибээстээн, эппиэт» диэн тыллар олус элбэхтик,
хойуутук тутуллаллар. «Өссө» диэн тыл сахалыы ханнык
тылынан этиллэрин билбэппин», — диэн. Чахчыта оннук.
Саманнык тылларбыт саха тыла курдук буолан хааллылар.
Ити тыла суох биһиги биир да этиини сатаан саҥарбаппыт.
«Доруобуйаҥ хайдаҕый?», «доруобуйата мөлтөөбүт», «куһаҕан доруобуйалаах» диэн буолар. «Доруобуйаҥ тубустун!»
диэн алгыспытыгар кытта киллэрэбит. Ол гынан баран,
төһө да бу тыл киирбитин иһин, төрүт саха тылын, иньэ
тылбытын, үйэ саас тухары үтэйэн кэбиһэрэ табыллыбат.
Ол тылга-өскө, өйгө-санааҕа, сүргэ хоромньулаах. Онон
сөптөөх кэмигэр, табыгастаах түбэлтэтигэр иньэ тылы өйдүү биэрэн, иилэ хаба тардан ылан, иньэ тылынан солбуйан
саҥарар буоллахпытына, тылбыт мантан байар, тылбытөспүт, өйбүт-санаабыт сахатыйар. Дьадайбат. Ол эрэ буолбатах! Аны туран нууччатыйбат! Оттон иньэ тылбытын
үтэйэн кэбиһэн баран, ону умуннаран, нуучча эрэ тылын
туттар буоллахпытына, тылбыт омос көрүүгэ тоһө да байбыт курдугун иһин, ис дьиҥэр, дьадайыы буолан тахсар.
Туттуллуохтаах төрүт тыл сүппүтүн байыы курдук өйдөтөр
итэҕэтиитэ суох.
«Өссө» диэн тыл хас даҕаны суолталаах, Онтон сорох эрэ
суолтата урут баар быһыылаах. Инньэ гынан, сахалар онон
былыр сорох эрэ түбэлтэҕэ туттар буолуохтаахтар. Бэйэлэрэ «аны», «эҥин», «эбии», «уонна» диэн курдук тыллардаах
буолан, ону санара сылдьыбыт буолуохтаахтар.
«Итилэри таһынан, дьиэ тэрилин, туттар сэп, көтөр12

сүүрэр, үөн-кейүүр ааттарыгар нууччалыытын ордорор
буоллубут», — диир ааптар. «Кумаар» («бырдах» оннугар),
«биэдэрэ» («солуур» онн., «солуурчах» диэн тыл олох да
туттуллубат буолла быһыылаах); «истиэнэ» («эркин» онн.);
«болтуо» («сон» онн.); «кырынаас» («бэлиэлээх» онн.).
Нууччаттан киирбит тыллар төрүт-уус тылларбыт курдук
өйдөнөр буоллулар. «Сибэкки» («сир симэҕин» оннугар),
«муох» («көппөх» онн.), «устуул» («олоппос» онн.), «көмүлүөк» («оһох» онн.). Сир аайы билигин, кырдьык, саха
оһоҕун ордорон, сылааһын, сырдыгын, собо, мунду үөлэргэ
табыгастааҕын эҥин биһирээн уонна алгыс алгыырга, сиэри-туому толорорго соптөөх, үчүгэй диэн буһуургуур буол
лулар. Туруорбах саха балаҕанын тутталлар. Саха оһохтууллар, бу мантыларын бары «көмүлүөк» дииллэр. Дьиҥинэн, саха оһоҕун аата олус элбэх. Ол аат ити «Саха диалектологиятын тылдьытыгар», онтон кэлин эбии туомҥа
даҕаны киирбэхтээбитэ. «Билигин кэлэн төрүт саха тылын
төннөрөр кыахтаахпьгг дуо?» — диэн саарыыр, саарбахтыыр Артур Сэмиэнэбис. Ол кини эрэ итинник санаабат буолуохтаах. Төрүт култуура учууталлара, саха тылын учууталлара, ону таһынан учуонайдар даҕаны, устуоруктар даҕаны
эмиэ саарбахтыыр суоллара. «Бу, кырдьык, кыайан төнүннэриэхпит дуо?» диэн. Истэ сырыттахтарына, күннээҕи
тылга-өскө дьин' саха тылыттан тэйэн иһэрбит илэ-чахчы
баар суол. Ол онтон салланнар, «кыайан төннүөхпүт
суоҕа» дииллэр. Ол гынан баран мин норуот бүтүннүүтэ
өйдөөтөҕүнэ, туруннаҕына уонна дьон үөрэхгээх өттө, ордук билэр-көрөр өттө туруулаһар буоллаҕына, дьаныһан
туран дьарыктанар буоллаҕына, элбэх киһини иитиэн сөп.
Оскуола оҕотугар сөптөөх кинигэ, кумааҕы, сурук-бичик
тарҕанар буоллаҕына, оҕо кыратыттан үөрэтэн-үөрэтэн,
улаатыар диэри төрөөбүт тылын баһылыан сөп. Онон мин
билигин даҕаны олох бэринэн кэбиһэр санаам суох. Саха
норуота өрө кэҕийэн ылан, сайдан барыа, хайдах эрэ син
урукку тылын төнүннэриэ диэхпин баҕарабын. «Бар дьон
ситэри өйдөөн, олоххо киллэриэхтэрэ дуо?» — диэххэ сөп.
Буолаары буолан, үгүс үөрэхтээхтэрбит, хаһыаттарбыт,
кинигэлэрбит, араадьыйабыт күн бүгүҥҥэ диэри, эбии
сэтэрэн туран, «бардырҕас нууччалыы саҥара сырыттахта13

рына». «Бардырҕас алҕас» диэн баар. Дьиҥинэн, литературнай даҕаны тыл диэххэ сөп буолуо. Ол оннук өйдөөн,
саха тылыгар туттуо суохха, киирии тылы олус хойуутук
туттар алҕас диэн бу Артур Сэмиэнэбис эппитэ сонуннук
иһиллэр. Кини аны этэр: «Бэл бу биир эмэ нуучча баар
дуу, суох дуу кырыы саха дьонноох нэһилиэк оҕолоро саха
лыы быһаарары өйдөөбөт, нууччалыьптан өйдүүр турукка
тиийбиттэрэ кеннөрү киһи өйүгэр баппат. Оҕолор саха
лыы кинигэни аахпат үһүлэр, дьэ буолар да эбит! Итиннэ сүрүн буруйдаах тэлэбиисэр, биидьик диэннэрэ буолуо,
бука». Ити сэрэйиини сыыһа диир киһи, санаатахха, суох
буолуо. Бары сөбүлэһиэхтэрэ дии саныыбын. Билигин куорат эрэ оҕото буолбатах, тыа да оҕото тылы аанньа билбэтэ
баар. Көстө сылдьар. Нуучча тылын ордук үчүгэйдик билэр, туттар, сан арар курдук. Ол үрдүнэн сөп буолбаккалар:
«Оҕолор орто оскуоланы нууччалыы билбэккэ бүтэрэллэр.
Аармыйаҕа тиийэн, кыайан быһаарсыбаттар», — диэн хомуруйан суруйаллар. Мин ону хайдах даҕаны сөбүлэһиэхпин
баҕарбаппын. Хайдах маннык этиэххэ сөбүй? 11 сылы быһа,
ол иннинэ аны дьааһылаҕа, дьыссаакка нууччалыы үөрэтэн
үөрэппит оҕолоро, орто оскуоланы бүтэрэн баран, нуучча
лыы «кэл-бар» диэни билбэт курдук өйдөбүлү хаалларыахтарын табыллыбат. «Кэл», «бар» диэн өйдеһөр буоллахтарына, ол дьон сатаан быһаарсар дьон буолуохтаахтар. Оттон
бу биһиги дьоммут, дьиҥинэн, хата, бу Лиэрмэнтэп, П уш
кин айымньыларын аахпыт, үөрэппит, ону сөбүлээбит, ону
кэпсээбит, учууталларын биһирэппит, кылаастан кылааһы
«3», «4», «5» сыананан тахсыбыт оҕолор буоллахтара дии.
Ол олору, литературнай тылы билэр, сатаан саҥарар, кэпсиир дьону «кыайан быһаарсыбаттар» диэһин олох атын
өйдөбүллээх буолуохтаах. Усулуобуйалара атын буолуохтаах, олорор, сылдьар сирдэрэ. Онно көрсөр дьонун майгыта атын «баламат» буолан, тыллара-өстөрө атын — тосту
толоос, литэрэтииринэйэ суох буолан, онтон чаҕыйан-чачайан, элбэх харса суох сытыган күүһүнэн өттөйөр бөҕөстөргө бүгүстэтэн, кырдьыгы булуммат курдук баттыгаска,
атаҕастабылга түбэһэн хаалбыт оҕолору «тылы билбэттэр»
диэн өйдүүр табыллыбат. Баттыгастаах, хараҥа балыыр.
Ону ханнык даҕаны Мария Петровна, Өлөксөй Сэмиэнэбис
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диэн учууталлар (холобурга, мин ити уопсайынан этэбин),
төһө да үчүгэйдик үөрэппиттэрин иһин, дьэ быһаарсар
гына иитиэхтэрэ суоҕа. Бу маны уулуссаҕа үгүстүк «керүлээбит» күлүгээн курдук сылдьыбыт оҕо эрэ итинник
быһыыга-майгыга ордук дөбөҥнүк сөп түбэһиэ эбитэ буо
луо диэммин сабаҕалыыбын (баалаамаҥ). Оннук дьиҥнээх
үчүгэй тылынан быһаарсыбат, сутуругунан дайбаһыылаах,
эҥин-эҥин ыыс-бурут, маатырьх-куутуру тылынан кэпсэтэр сиргэ тиийбит оҕо хайдах чачайыа суоҕай?! Үгүс оҕо
барахсан үчүгэй сиртэн, үчүгэй дьиэттэн-уоттан, иньэттэнаҕаттан, үчүгэй уопсастыбаттан баран баран, оннукка
түбэһэн хааллаҕына, олох муҥкугуран, санаарҕаан, муунтуйан, өлбөккө эрэ сыддьар. Сорохтор өссө өлөллөр диил
лэр буолбат дуо, Хаһыакка «дедовщинаны» суруйаллар. Ол
тьшы билбэттэриттэн буолбатах — ол майгыларын сөбүлээбэттэриттэн, майгыларыгар сөп түбэспэттэриттэн он
нук буолар буоллахтара дии. Бу маны аарымыйа бэрээдэгэ
мөлтөөбүтүнэн эрэ быһаарыахтарын сөп. Биһиги оҕолорбут
ол кыайан быһаарсыбаттар диэни. Аарымыйаны тупсарыахха наада, аарымыйа өйүн-санаатын көннөрүөххэ, киһилии
оҥоруохха. Дьэ маны дойду бырабыыталыстыбата, бирисидьиэнэ эрэ кыайар суоллара. Саха сирин бирисидьиэнэ даҕаны, бырабыыталыстыбата даҕаны, норуота даҕаны, биирдиилээн дьоно, иньэ, аҕа маны кыайан быһаарбат суоллара.
Биһиги ыраах олороммут, хайдах бүтүн дойду аармыйатын
дьаһайа олоруохпутуй? Онон оҕолорбутун буруйдаамыаҕыҥ.
Бу оҕолорбутун буруйдааһын эмиэ иһэ истээх. Ол: «Бу саха
тылын чааһа элбээн хаалан, нуучча тылын чааһа аҕыйаан
хаалан, оҕолорбут итигирдик иннилэрин-кэннилэрин быһаарсыбат буоллулар», — диэн санааны дьаныһан-хаһан
этэлтэр. Ол олох букатын сыыһа диибин. Итигирдик
өйдүү-саныы сьыдьар буоллахпытына, бэйэ-бэйэбитин
кытта ыар тылынан охсуһан тахсар буоллахпытына, ханна ыраатыахпытый, табыллыбаппыт. Биһиги оҕолорбутун
үөрэтэн үөрэппит, таптаан, такайан-такайан таһаарбыт
учууталларбытын тоҕо үөҕэбитий, тоҕо кинилэри буруйдуубутуй, сымыйанан холуннарабытый. «Бу оҕону нуучча ты 
лын билбэт гына иитэн таһаараллар» диэн. Манна аҥардас
нуучча эрэ тьихын учуутала хооруллубат. Манна устуорук,
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гүөгүрэп (географ), биэлэк (биолог), туох баар учуутал,
оскуола үлэһитэ бүтүннүүтэ таарыллар. Хайдах ону кыт
та киһи сөбүлэһиэҕэй? Кинилэр эмиэ сыана биэрбит дьон.
«3»-һү, «4»-дү, «5»-һи ол нууччалыы олох билбэт дьоҥҥо
биэрбит үһүлэр дуо? Билэр бөҕө дьоҥҥо биэрэр буоллахтара. Сатаан кэпсиир, үчүгэйдик быһаарар диэннэр. Олору барыларын хайдах сотон кэбиһиэхпитий? Онон дьэ мин
ити буруйдааһыҥҥа букатын сөбүлэспэппин. Субу ааптар
этэрэ барыта — күн бүгүн даҕаны, сарсын даҕаны, эһиил
даҕаны, онтон эһиил даҕаны баар буола турар көстүүлэр.
Сурук ааптара биир эмиэ дьикти түгэни бэлиэтиир. Холобура, Эшпай диэн хампаһыытар Дьокуускайга кэлэ сылдьан,
Элиэнэ устун оҥочонон устан иһэн, «Лена, Лена — великая
русская река» диэн ыллаабытын дьиктиргээбит, баҕар, кини
«якутская» да диэбэтин, саатар, «сибирская» диэбитэ буоллар дии санаабыт. Биһиги бэйэбит өрүспүт диэн олорор
дьон ҥ о соһуччу иһиллэр буоллаҕа. Урут «Нуучча кыһынын
атаарыы» диэн манна саҕалаан эрдэхтэринэ, эмиэ соһуйан:
«Бу хайдах баҕайыный, биһиги кыһыммыт буолуохтаах этэ,
баччалаах тымныы, 60 кыраадыстаах тымныы хайдах нуучча
кыһына буолан хаалбытай?» — диэн санаа дьоҥҥо күүһүрэн
хаалан, ону син салалта ылыммыт быһыылаах этэ. Онон
ити курдук эппэт буолтара, көннөрү «Кыһыны атаарыы»
диэн ааттыыр буолбуттара. Онон сороҕор киһи: «Оннооҕор
нууччалыы даҕаны саҥаҕа тылы табыгаһа суохтук тутталлар
дуу?» диэн өйгө-санааҕа кэлэр эбит. «Биһирэм тыл» истээччитэ «сыалдьа» (сыайа) нуучча тыла. Бу биһиги нуучча
кэлиэн иннинэ ити таҥаспытын сахалыы ааттаабатахпыт
буолуо дуо? Баар буоллаҕына, туох диэн тыллаахпыт буолуой?» — диэн дьиктиргиир. Баҕар, ханна эмэ суруллан сылдьара буолуо. Ону, кырдьык, билигин ким даҕаны була охсон
этэр кыаҕа суох буолуо диибин. Ол гынан баран, биһиги,
саастаах дьон билэрбитинэн, «тураҕас ыстаан» диэн баар.
Кэпсээҥҥэ, туохха барытыгар. Онон, баҕар, «сыалдьа» диир
оннугар былыр «тураҕас таҥаһым» диэн, «алын таҥаһым»
да диэн этэллэрэ буолуо диэммин сэрэйэрбин үллэстиим.
Холобура, «Үрүт таҥастарын үрэйэн кэбистилэр, Алын
таҥастарын арыйа баттаатылар»... эҥин диэн. Олонхоҕо
омуннаахтык таптаһыы туһунан суруйаллара, этэллэрэ эл16

бэх. Онон «алын таҥас», «тураҕас алын таҥас» энин диэбит
буоллахтарына, киһи ону сүолүргүөх туһа суох. «Тураҕас»
диэн «туур» диэн тыл олоҕуттан үөскээбит «туураҕас» диэн
тылбыт сылдьар. (Туураҕас — тураҕас сүгэ). Кылгас буолан,
сулбу уһулларын иһин итинник аатганнаҕа дии.
Сутуруо. Бу Пекарскайга «сибирско-русское слово» диэн
быһаарыллар. «Сутури» диэн тонус тылыттан үөскээбит
диэн. Нуучча кэлиэн инниттэн тоҥустары кытта биһиги
ыкса ситимнээхпит биллэр. Инньэ гынан нууччалар кэлиэхтэрин иннинэ тонустартан быһа ылбыт буолуохпутун
соп «сутуруо» диэн тылы. Онон нууччалар тылларыттан
ылыллыбыт диэн этэр итэҕэтиитэ суох. Дьининэн, нууччанан эргитэ турбакка тонустартан быһа ылан туттубуттара ырааттаҕа буолуо. Ол да иһин буолуо, Петр Алексеевич
Слепцов нуучча тылыттан киирбит тылы испииһэктииригэр
киллэрбэтэх.
Тобуку. Пекарскайга суох. Атын да эрдэтээҥҥи тылдьыттарга киирбэтэх. Бу Дьааҥыга саҥардыыҥҥа диэри тобуктарыгар кэтэр танастара эбит. Ол аата, сутуруо. Сутуруону
«тобуку» диэн эмиэ этэллэр эбит! «Саха тылын диалектологическай тылдьытыгар» «тобуку» диэн баар. Верхоянскай
тылын тыл үөрэхтээҕэ Петр Саввич Афанасьев үөрэтэн,
«Говор верхоянских якутов» диэн дьоһуннаах кинигэни бэчээттэппитэ. Ол онтон ылан, бу биһиги тылдьыппытыгар
бэчээттэппит буолуохтаах.
Уллуку. Эмиэ Пекарскайга суох. Уллук сутуруобут аата.
Ону быһа «уллуку» диэбиттэр, Дьааҥыга. «Саха тылын диалектологическай тылдьытыгар» баар. А.Е. Кулаковскайга
«Статьи и материалы...» диэн кинигэтигэр баар.
Маачаха. Сахалыыта «кииринньэн». «Кииринньэҥ иньэ,
кииринньэн аҕа» диэн баар буолар.
Аны түөлбэ тылыгар «сүтүор» диэн тылбыт киэн
өйдөбүллээх. Аҥардас ол кииринньэн иньэнэн, кииринньэн
аҕанан бүппэт. Дьэ, холобура, «сүтүөр уол» диэн, «сүтүөр
кыыс» диэн, «сүтүөр ойох» диэн оннооҕор баар эбит. Ол
аата «иккис ойох» диэн. Ол «иккис ойох» диэннэрэ икки
ойохтоох киһиэхэ этиллэрэ даҕаны эбэтэр биир ойоҕо өлөн
(бастакы ойоҕо өлөн) дуу, арахсан дуу иккис ойохтоммут
да буоллакына эмиэ этиллэрэ биллибэт. Ол гынан баран,
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дьиҥинэн, иккис ойох диэн, арааһа, маҥнайгыта баарына
хос ойох быһыылаах. Бүлүүгэ өссө Кулукуоскай суруйуутунан эрин көрсүүгэ «сүтүөр ойох» диэн аатырар эбит.
Дьэ онон киирии тыл байытар. Эргэ (эргэрбит) тыл
биһиги өйбүтүн, тылбытын сахатытар.

УРУККУ БЫЛААС ОНОҺУУТА
БТ 196. 97.09.28
Режиссер К. Артемьев. Оператор Ольга Степанова

Сөпкө санарыы, суруйуу тыл үгэһигэр олоҕурар, олохсуйар. Дьэ ити үгэспитин биһиги тутуспаппыт, умнан кэбиһэбит. Нуорбалааччылар даҕаны, саҥарааччылар даҕаны... Ол иһин ону санатыһаммыт, субу тьшы маннык
тутталлара, маннык санараллара, маннык этиини сөбүн
бу курдук этэр буолаллара диэн үөрэтэбит. Ону таһынан,
биһиги саҥабытыгар туох туһунан сэһэргэһэрбититтэн тутулуктанан, онно эмиэ туспа үгэс баар буолар. Холобура,
ити арыгылааһыҥҥа, арыгылаах остуолга кэпсэтэр кэпсэтии үгэһэ, тыла эмиэ туспа. Ону мин көрдөрбүтүм. Итинник барытыгар диринээн, ымпыгар-чымпыгар киирэн,
сэһэргэһэ, быһаара сатыыбын. Кыалларынан, биллэн турар. Ол бүппэт кэпсээн. Ол иһин судургутутарга тиийиллэр. Быһыта түһүтэлээн этитэлээтэххэ сатанар. Дьон бэйэлэрэ ситэрэн-хоторон, сиһилээн өйдөөн таһаарыахтаахтар.
Онуоха киһи-киһи анаарар, өйдүүр дьоҕура, кыаҕа тустуһунан. Омук-омук олоҕо-дьаһаҕа, дьарыга, үгэһэ улахан
уратылааҕын курдук, тыла-өһө, өйдөбүлэ эмиэ аҥы-аҥы
буолар. Уорууга-алдьатыыга, киһини-дьахтары, оҕонуурууну, кырдьаҕаһы атаҕастааһыҥҥа, киһини-сүөһүнү,
ыты-куһу өлөрүүгэ, буруйу онорууга сыһыаммыт барытыгар
биир буолбат. Тьыбыт-өспүт ону батар, эгэлгэлэнэр. Холобур, былыр сахалар уоруйахха хайдах сыһыаннаһалларай?
Билигин хайдаҕый? Ол Нуучча судаарыстыбата бэйэтигэр холбонуоҕуттан улахан омук бэйэтигэр туһалаах гына
оҥостуммут сокуонунан уларыйбыта. Урут сахалар: «Ити
киһи миигин кынчарыйда ээ, сүгүн кэпсэппэтэ», — диэн
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улаханнык атаҕастанан, санаа баттыга оҥостоллоро. Эгэ,
тарбаҕынан таарыйыы, быдьардык үөҕүү хайдах курдук
сиэрэ суох атаҕастабыл курдук көстөрө буолуой?! Били
гин «үөҕүллүү аайы» эньигин ким да, туох да көмүскэспэт.
Оннук улуу дьаалы туора быһыы курдук көрбөттөр. Онтон
уруккута улахан киэннээх омук дьоно хайдах курдук харысхала суох куттара айманан, муммут кус оҕотун курдук буолаллара буолуой? Кыыһы, дьахтары күүһүлээн, сордоонмуҥнаан өлөрбүт сиэхситтэри көмүскэһэллэр, буруйун
чэпчэттэрэллэр, оннооҕор куоттараллар даҕаны. Хастыы
да Ю1һи тыыныгар турбуттар көҥүл-босхо сылдьан, эбэтэр аатыгар эрэ сууттаммыта буолан, аҕыйах сьш хаайыыга олоро түһэн баран тахсан, эмиэ уопсастыбаҕа кутталы
үөскэппитинэн бараллар. Итинтэн дьон-сэргэ, уопсастыба
улаханнык долгуйар. Бу ыһыллыыны-тоҕуллууну, сатарыйыыны, өй-санаа, быһыы-майгы, киһилии сиэр алдьаныытын хайдах тохтотобут диэн мучумааҥҥа олорор. Норуоту
кыайан сатаан көмүскээбэт Арассыыйа сокуоннарын уларыттарар, норуокка туһалаах оҥорторор суол-иис ыксары,
дьиппиниччи сабыылаах. Арай сүгүн бэриммэт чэчиэннэр
ыар буруйдааҕы урукку сарыйааттарын үгэһинэн дьүүллүүр
буоллулар. Бар дьоҥҥо көрдөрөн туран, ытан өлөрөллөр.
Ол ону Арассыыйа сокуонутар сөп түбэспэт, ытан өлөрүү
суох диэн ыар буруйдааҕы көмүскэһэн, айдааны тардаллар. Сэбиэскэй былаас ханна да суох гуманнай бэлиитикэлээх диир буолаллара. Онтукабыт дьону суута-сокуона суох,
үс киһи быһаарыытынан таах дьакыйтаан, күн сириттэн
сүтэрэн кэбиһэллэрэ, бэлиитикэҕэ буруйдаммыт аата-ахса
биллибэт муҥнаахтары сир-дьиэ аннынааҕы сииктээх тоҥ
хаамыраларга сытыаран, илиилэрин-атахтарын эчэтэллэрин
уонна да атыннык дьиҥ кыыллыы быһыыланалларын суруйар буоллулар. Күн айыы дьонун сор хааннарын сордоон,
төрөөбүттэрин кэмсиннэрэн өлөрөллөрүн, иньэлэригэраҕаларыгар, оҕолоругар-сиэннэригэр тиийэ аймахтаан ту
ран, бурууһуулларын билэн, куньахаҥ күүрэр. Урут чэкиистэри олус ыраас дьон курдук кэпсииллэрэ улаҕаалаах киэргэтии буолан тахсар... Айылҕаны киһи тыыннаах олорбот
оҥоро-оҥоро билиммэт этилэр. Туттаран туран балыырдаах, көрдерөн туран мэлдьэхтээх былаас кэлэн ааспыт. Эгэ
2*
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кэлэн, халын хаппытаал былааһа норуоту харыстыа, халыҥ
аньыытын норуокка билиниэ дуо? Барыта уоран-кистээн
оҥорор кытаанахтык олохсуйбут үгэскэ олоҕурар.
Саха өс киирбэх, көнө дьонноох омук. Көнөтүгэр сэ
рах, муҥкук. Көнөтуттэн, сэрэҕиттэн, куһаҕаны себүлээбэтиттэн, сууту, былааһы эрэнэриттэн — үҥсүүк. Билигин,
ол эрэлэ сүтэн, үҥсүү-харсыы сэллээн эрэр. Былаас, суут
күүһүрдэҕинэ, норуот эрэлин ыллаҕына, туруорсуу, үҥсүү
(үчүгэйи оноро сатааһын өттө) хойдуо. Көйге оҕо курдук
сууланыа суохтаахпыт.
Билигин суверенитет диэн тоҕо баарый? Мээнэҕэ туруулаһан ылбатахпыт. Барҕа баайбытын-дуолбутун бас билэн дьаһанаары, тылбытын-өспүтүн өрүтүннэрэн, култууралаах, үрдүк сайдыылаах омук буолаары сүбэрэнитиэттээхпит. Көҥүлэ, бырааба суох испит тоторун эрэ иһин мөккүһэн оннук буолбаппыт. Омукпут туругун бөҕөргөтөр бары
салааҕа сайда сатыахтаахпыт. Үөрэхтээх дьоммут үксээн
иһиэхтээх, талааннаах дьоммут элбээн, тэнийэн иһиэхтээх.
Сайдыылаах омуктар билинэр, ытыктыыр омуктара буоллахпытына эрэ, оһоллоох-моһоллоох, кыра омуктарга ыар
тыыннаах 2 1 -с үйэни этэҥҥэ моҥуохпут.
Сахалар би ли н н и үөрэхпит, өйбүт, тылбыт, култуурабыт таһымын бары көрдөрө сылдьабыт. Буолан баран,
кимнээх ордук чаҕылхайдык көрдөрөллөрүй? Бар дьоннорун иннигэр сүүрэр-көтөр салайааччьшарбыт. Кинилэр
тыллара-өстөрө омук култууратын холото (критерий) буо
лар. Дьэ, бу үөрэх миниистирин солбуйааччы тылын мин
эһиэхэ иһитиннэриэҕим. Үөрэх, култуура миниистирэ диэн
хочуолунайдары, суолу-ииһи дьаһайар миниистир буолбатах. Кинилэри атын хараҕынан корөҕүн. атын кулгааҕынан
истэҕин, атын өйүнэн сыаналыыгын, сыһыаннаһаҕын. Миниистири солбуйааччы араадьыйаҕа иһиллибит саҥатын
итэҕэһин барытын бэлиэтэммитэ буолуо диэмэҥ, киһи
маҥнайгыттан сурунар тэриллээх кэтэһэн олорбот. Алҕаһа,
сыыһата алыс хойдон бардаҕына, өйдөнөн, биири эмэ бэлиэтэнэн хаалаҕын. Онон эһиги ону өйдүөхтээххит. Онон,
дьэ, таһыттан көрөн, чахчы сахалыы майгылаах, тыллаах
салайааччы буолуо диэбитим — көннөрү дьонтон ордубат
эбит. Ол чуолкай. «Финанса министерствота» диир. Киһи
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барыта билэринэн, Үп министиэристибэтэ, «Үөрэх заведениета, орто үөрэх заведениета» дэтэлиир. Бу «заведение»
диэни сахалар «тэрилтэ» дииллэр. «Организация» диир.
Бу эмиэ былыргыттан — тэрилтэ. Сахалар кулгаахпыт,
сүрэхпит себүлээминэ «предприятие» диэбэппит, эмиэ «тэ
рилтэ» диибит. Хомойуох иһин, онтон ордук атын сахалыы
тылы булбаппыт. Ол эрээри ити тылбыт — сахалыы. Оннук
организацияҕа үлэлиибин, общественнай организациялар
дии турар киһини, салайааччыны сахалыы санарар диэххэ сатала суох. Итинник дьон но-сэргэҕэ олох ытыктабыла суох тыл-өс биһиэхэ күн-түүн көҕүрээн иһиэҕинээҕэр
эбиллэн иһэр. Төһө эмэ үөрэх тиэриминэ боҕө үөрэх министиэристибэтин салааларынан тахса турар. Ол ону бэйэлэрэ
билбэттэр, туттубаттар.
« Национал ьнай оскуола концепция» диир! Концепцията
диэбэт. Ол аата тылы сахалыы ситимнээбэт. Саха киһитигэр
бэрт судургу ситим эбээт. Киһи өйүнэн быһааран, ситимнии охсор суола. Киһи өйдөөбөт этиитэ кытта баар буолар.
Этиитин саҕалаан баран, бүтүүтэ ханан эрэ атын сиринэн
халыйан баран хаалар. Учебнай планнары (сороҕор эрэ
былааннары) диир. «Учебнай былаан» диэн хайдах үөрэх
тэрилтэтин үлэһитэ еаҥарыахтааҕый? Олох табыллыбат.
Оскуолаҕа да ити курдук туттар табыллыбат. Ханна даҕаны.
Үөрэх былаана диир тоҕо кыаллыбатый дуу, сатамматый
дуу? «Үөрэх управлениета» диэн. Управление диэн сорох
түбэлтэҕэ дьаһалта, сороҕор салалта диэнинэн тылбаастаммыта. Өр буолла. Биһиги судаарыстыбаннаспыт үөскээтин
оннукка тиийбиппит.
Заявка да заявка. Дорҕооно да уларыйбат. Непосред
ственно биһиги миниистирбит диэн. Непосредственно са~
лайар эбит. Бу дьэ бааһынайдыы сана диэммит сылдьар
дии барыта.
«Мел» диир эбит. «Оскуолаҕа мел энин биэрэллэр».
«Мел» диэн тылы, дьэ, эһиги, этэн көрүн эрэ. Сахалар, туох
диэн санарар эбиккитий? Сахалар «мел» диэбэттэр, «миэл»
дииллэр. Нууччалыыттан адьас туспатык санарыллар.
Киирии тылбыт этэ буоллаҕа дии. Бу мантыбытын нууччалыы санара сьшдьабыт. Ити кыра суол диэн тумнуллубат. Оскуолаттан саҕалаан, биирдиилээн тылы, санарыы
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култууратыгар тиийэ биһиги үөрэниэх тустаахпыт. Булгуччу өрө тардыныахтаахпыт.
«Детсадтар круглосуточнай
үлэлээн» диэн этиэххэ сөп дуо? Олох кырааматынайа суох этии. Ити сатаммат. Хата, круглосуточно үлэлээн диэбэт. Тьшы итигирдик ситимнээһин саха тылыгар суох. Сыһыат туохтуур
даҕааһыны кытта ситимнэспэт. Бу түбзлтэҕэ «күннэритүүннэри» диэн тыл барыан сөп.
Уонча техническэй үлэһиттэр. Ити элбэх ахсааны эмиэ
сыыһа туттуу. Саха тылыгар нуучча тылын курдук элбэх ахсаан тыл аайы туттуллан испэт. Уонча техническэй үлэһит
диэ этэ буоллаҕа дии. Өйдөтөөһүн, барааһын диэн. Бу Т а
мара Уйбаанабына араадьыйаҕа даҕаны, хаһыакка даҕаны
куруук үөрэтэр. Мин даҕаны итини үөрэтэ сатыыбын. Ол
гынан баран, дьэ, куруук -ааһын, -ооһун буола сылдьабыт.
Мин ити -ааһын, -ооһун диэҥҥэ анаан биир уһун биэриини
биэрбитим. Хаһан -ааһын, -ооһун буоларын уонна кимнээх
туттубуттарын, сахаларга ити үгэс хайдаҕын быһаарбытым.
«Программа» диэни үөрэх салайааччыта «бырагыраама»
диэхтээҕэ сокуон. «Президентскэй оскуолалар сеттэрэ» дии
турара адьас сүөл. «Сеть» диэни сэбиэскэй былаас кэмигэр «ситим» диэн тылбаастаан тураллар. Урут тылы мээнэ
тылбаастаппат кэмнэригэр! «Кыым» хаһыат «ситим» диэн
суруйар этэ. Оннооҕор техническэй тиэримин курдук туттуллар суолтатыгар ситим диир этэ. «Түлүппүен ситимэ,
ититии ситимэ» эҥин диэн. Ол билигин бары тылдьыкка
барытыгар киирдэ.
Биһиги салайааччыларбыт тылларын норуот кэтээн
көрбөт. Оннукка үөрэммэтэх. Көрсүһүүлэргэ, сирэй-харах
көрсөн олорон, кинилэр итэҕэстэрин эмиэ этиллиэхтээх,
ыйыллыахтаах. Ньиччи кэпсэтэр, ама, тоҕо сатаммат буолуой? Биһиги быстар кыһалҕабытыгар тылбыт-өспүт эмиэ
киирэр ээ. Биһиги өйбүт-санаабыт, биһиги тьшбыт-өспүт,
култуурабыт туохтан итэҕэс суолталаах буолуой? Биһиги
тылы сыыһа санарар буоллахпытына, онтон өйбүт буомурар. Сыыһырар, сыыһа суолунан баран хаалар, тиэрэ-маары
өйдөһөбүт. Сахалыы төрүппүтүттэнтэйэн, арахсан хаалабыт.
Ол онон тылга олус улахан суолтаны былыр-былыргыттан
биэрэллэр. Улахан омуктар, сайдыылаах омуктар. Биир
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тылы дэгэтин сыыһа саҥардыҥ — этииҥ өйдебүлэ тосту
уларыйар. Тылы охсуутун сыыһа саҥардаххына — букатын
үөрэҕэ суох киһи буолан көстөҕүн. Биир сурук бэлиэтин
сыыһа туруордаххына, хаарыан киһигин өлөрүөххүн да,
кыр өстөөххүн быыһаан кэбиһиэххин да сөп. Биһиги, уруккута баай, уус тыллаах сахалар, атыттары остуоруйа дьонун
курдук ордугургуу саныы олорбокко, тылбытыгар тыньыс
ирдэбили киллэрдэхпитинэ эрэ тылбытын быыһыыр кыахтаахпыт.
Дьэ, билигин оскуолаларбыт учууталларын, дириэктэрдэрин тыллара хайдаҕый диэн. Бу балаҕан ыйын 11 күнүгэр
араадьыйаҕа «Бэйэни сайыннарыыны, бэйэни сайыннарыы оскуолата» диэни төрүттээбит хотуттар кэлэн сэһэргээбиттэрэ. Улахан үтүө суоллаах-иистээх үлэһит дьон
эбит. Бу гынан баран, дьэ, тылбыт-өспүт ... оттон улахан
мөлтөх. Ону мин эмиэ олох суруммакка олорон биэрэ сыстым. Оҕону сайыннарар, оҕону улахан киһи курдук көрөр,
кинини кытта тэҥҥэ аахсар оскуола үөскээбит диэн ону
ытыктаан, тулуйан истэ сатаатым. Олус сүрдэнэн барбытын
иһин суруммут тылларбын эмиэ эһиэхэ билиһиннэрэбин.
Сэбиэскэй былаас дьон бөҕөнү үөрэхтээбитэ. Үөрэхтээх
элбэх дии-дии бары хайгыыбыт. Буукубаны да билбэт дьону ол үрдүк үөрэхтээн дьоммутун сахалыы сатаан суруйар, санарар онорбут дуо? Суох буоллаҕа дии! Субу кур
дук өйдөөх, үтүө дьоммутун буортулаабыт, үтүө дьоммутун
тиэрэ суолунан ыыппыт, сахалыы билбэт, сатаан суруйбат,
куһаҕаннык саҥарар оҥорбут. Омукпутун атыны үтүктээйи
онорбут, тылбытын улахан омук тылыгар көһөрөн эрэр
эбит. Ол ону биһиги аһыйа сыддьабыт. Биһиги туохтан да
ордук күндүбүт, аһыылаахпыт омукпут буолбатах дуо? Ону
өһөөн мөлтоппүт хара аньыытын кылбаччы сууйар буоллахпытына, сир үрдүгэр ытыкпыт диэн тугуй?
Школа второй ступени диэн. Ити, ама, сахалыы этии,
үөрэх киһитин тыла үһү дуо? Третьей ступени энин диэн.
Сахалыы санара олорор киһи итини «иккис, үһүс сүһүөх
оскуола» диэн уу сахалыы этитэлиир суола.
«Французскай язык, французскай тьш» дииллэр. Биирдэ
да француз тыла диэбэттэр. Былыр «боронтуус» диир буолаллара. Киирбит тыл этэ. «Немецкэй тыл» дииллэр. Ньиэ23

мэс, боронтуус диэн тыллаахпыт. Онон саха тыла диир кур
дук, ньиэмэс тыла, боронтуус тыла диир үгэс баар. Дьэ «английскай тыл» диэн моһуоктаах тыл баар. Английскай. Кулаковскай саҕана, суруйбут кинигэтиттэн да көрдоххө, саха
лар Ааҕылыйа, ааҕылачаан омук дииллэр эбит. Ааҕылыйа,
ааҕылачаан омук тыла диирбитигэр төрүт баар. Сахалар
тылга дьоҕурдаахтар, ханнык баҕарар омук тылын, төһө
баҕарар уустук тылы олох ахсыана суох санарар буоллулар.
Сахалыы үөрэтэр, ирдиир буоллахха, ону да кыайыахтара.
Ону үөрэтии, ирдэбил суох. Бырагыраама уларыйдаҕына
табыллыыһы. -скай, -ской тыл диэ суохтаахпыт.
Наһаа требование суох (туох эрэ туһунан). Чэ итини
бэйэҕит өйдүоххүт. «Конечно» диэн тыл олус элбэх. Учитывайдыыбыт. (Бааһынайдааһын). Один четыре түһэрэн. Ол
туохтара эрэ быһыылаах, один четыре түһэрэллэр. «Один к
четырем» диэннэрэ буоллаҕа буолуо. Тестирование барбыт.
Атын да дьон элбэхтик санарар буолбут тыллара. «Тест»
диэни атыннык этэр кыах суох буоллаҕына, киирбит тыл
диир буоллахха, оттон «тиэс, тиэстээһин» диэн туттарбытын ким да туорайдаһар кыаҕа суох. «-ирование» диэн нууч
ча тылын сыһыарыытын туттан, төрөөбүт тылбыт тутулун
эрэ алдьаппаппыт, сахалыы өйдүүр, санарар кыахпытын
былдьатабыт. Второй школа, четырнадцатай оскуола диэн
туттар ахсааммыт кытта нууччатыйар. «Именно» элбэх.
Именно биһиги. Первэй кылааска. «Биэрибэй» диэн киирии тылы нууччалыытыгар чугаһатан, пиэрибэй (пиэрвэй)
диэн муннаабы т тыллара. Ыам ыйын маҥнайгы күнэ диир
уһун диэннэр бырааһынньык аатын Пиэрбэй маай диэн
сүрэхтээбиттэрэ буолуо. Онтон атыныгар маннайгы, бастакы диэн туттар үгэс баар. Ол үгэһи тутуһуохтаахпыт.
Оччоҕо маннайгы кылааска диэнтэн атыннык саҥарыа,
суруйуо суохтаахпыт. «Четвертай, пятай, шестой кылаас»
диэн онус кылааска диэри толору нууччалыы ааҕан бара
тураллар. Оскуолаҕа үлэлиир киһи: биир да учуутал, техни
ческэй да үлэһит (остуорас даҕаны) десятайдар энин дии
сылдьыа суохтаах. Оскуола оҕотун буккуйуо суохтаахтар,
буортулуо суохтаахтар! Сөпкө сан арыахтаахтар.
«Сразу английскайтан сахалыы переводтанар» диэн.
«Сразу переводтанар» эбит. Сүрдээх сөбүлүүллэр, асты24

наллар. «Сүрдээхтик» диэни «сүрдээх» диир үгэс үөскээтэ
биһиэхэ, кэнникинэн. Хайдах ити курдук дьоммутуй
биһиги? Сүрдээхтик диирбит оннугар санарар саҥабыт.
Сыһыат оннугар быһаарыынан кэпсиирэни ситимниибит. Быһаарыы кэпсиирэни кытта хайдах ситимнэһиэҕэй?
Быһаарыы аат тылы кытта ситимнэһэр буоллаҕа. «Онон бу
сүрдээх сөбүлүүллэр, астыналлар». Дьон сахалыы өйө тиэрэ
уларыйарын хайдах көннөрөбүт?
«Такыллааччы оҕо» дииллэр, Хайдах да такыллыбат, такыйа сыппат. Такаллар, такайаллар оҕону. Ону такыйабыт
дииллэр. Тылга чуор киһи диэн өйдөбүл баар буолуохтаах
этэ. Саха тылыгар чуор, муннугар сыттаах, тыл амтанын билии диэн өйдөбүл баар буолуохтаах, атын омуктарга курдук.
Нууччаларга итинник олус үчүгэй тыллар бааллар. Нуучча
тылын, дьэ, чуордук истэр киһи диэн, нуучча тылыгар олус
чуор, олус сэргэх, аһара кыраҕы киһи диэн.
Аны түүммүтүн эмиэ, ырыа тылын үтүктэн, «түүлэй
түүн» диэн уһатыылаан кэбистилэр. Ити толоос көстүү
кэҥээн иһэр. Молодежнай сеттэр. «Бастакы этаһын арендалыыбыт» дииллэр да, кинилэр арендалаабаттар эбит. Ол
аата куортамнаабаттар. Бэйэлэрэ дьиэлэрэ суох буолан,
куортамнаһан киирэн олороллор. Онтуларын куортамныыбыт дииллэр, дьиэлээх дьон курдук. Дьиэтэ суох киһи
куортамнаһар, дьиэлээх киһи куортамныыр диэн үөрэтэ
сатыыбын. Киһиэхэ уларсыыга да, киһиттэн уларсыыга да
арендалыыбын, куортамныыбын дииллэр. Куортамнаһар
диэни билбэттэр. Икки тус-туһунан өйдөбүллээх тылы
араарбаттарын хайдах да өйдөөбөт суолуҥ.
Временно, уже, отопительнай система. Оскуолабыт
чааһынай. Государственнай школа. Обязательно. Конкурентоспособнай оҥоробут. Сүүрбэ завтрагы. Значит, уруһуйу,
турууту (туруут' учууталабын иҥин диир дьон баар буолааччылар урут даҕаны. Билигин даҕаны бааллар буоллаҕа дии.
Ол иһин, дьэ, бу турууту диир).
«Пример ОҤОСТОН тураммыт. Просто учебнай план,
учебнай программа». Дьэ ол министиэристибэҕэ кэллэхтэринэ, нууччалыын-сахалыын барыларын бииргэ куусмаас холбоон нууччалыы санараллар. Онон сахалыы тулха
туруктаахтар саналара тыллара нууччалыыга көһөн хаалар.
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Сахалыы саҥаран муҥнаннахтарына, кус-хаас тойуга буо
лар. Сахалыы саҥа эйгэтэ кэҥээн быстыбат. Дьоһуннаах
тэрээһиннэр саха тылынан буолбаттар. Саха салайааччылара, сахалар да муһуннахтарына, нууччалыы кэпсиир
сылтаҕы булаллар. Саатар, сахалыы тото быһаарсан, тыыны таһааран, төрөөбүт алааспытыгар саха курдук толору
санаммаппыт. Тылбыт эйгэтэ кэҥээбэт буолан, өйбүт чычаас, татым. Судургуну даҕаны сахалыы туох диэхтээхпитин билбэппит. «Баһа суохтар» кыайан өйдөөбөт, кыһаммат
буоллахтарына, саатар, «бастаахтарбыт» ойдүөх, кыһаныах
этилэр. Бэттэх кэлэр омукка чөл эйгэ, чиргэл араҥа баар
буолуохтаах. Онтубут суох эбит, тула-мала көрдөххө. Дьэ,
бу курдукка тириэрпит үөрэҕи. тиһиги хайгыахха сөп
дуо? Сайыннарыы буолбат. Бу аата таҥнары тардыы, өйү
сыыһырдыы буолар. Бу олох сороҕун эрэ суруйдум.
Дьиҥинэн, улахан туһалаах үлэни саҕалаабыт дьон курдуктар. Саманнык оскуола кэҥээн иһиэхтээх. Бу гынан
баран бу урукку былааска саха тыла көйгөтүллэн, нуучча
тылыгар тэннии тутуллубакка, оскуолаҕа суолталаммакка, үчүгэйдик үөрэтиллибэтэҕэ таайан, оҕолор тылларын
ытыктыы, харыстыы үөрэммэтэхтэр, билэ, кэлин өйдөнөн,
үөрэтэ сатаабатахтар. Ол иһин атын да идэлээх дьоммут
итинтэн ордуга суохтар.
Дьэ онон ити мөҕүү буолбатах. Барыбытыгар баар көстүүнү көрдүбүт. Биһигини урукку олохпут сиэрэ итинниккэ тириэрпит диэн өйдөбүл үөскүүр. Үөрэх тиһигэр биһиги
кэскилбитин көрөр, көмүскүүр, хараанныыр тосту уларыйыы киирбэтэҕинэ, көнөр суол кэм да ыраах, кэхтэр суол
арахпат эбит диэн саныахпыт. Биһиги биэриибит манан
бүтэр. Онон, дьэ, аныгыскы биэриигэ диэри. Бука барыгытыгар үтүөнү баҕарабын.
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Оскуолалар аһылыннылар. Үөрэх сыла саҕаланна. Оҕолорбут сорох оскуолаларга ситэ өрөмуөннэммэтэх кылаастарга киирдилэр. Сорох оскуолаларга саас төрөппүттэриттэн өрөмүөҥҥэ диэн харчы хомуйан баран, оҕолорун
өрөмүөнэ суох кылаастарга сыҕайдылар. Дьэ итини бары
тын төрөппүттэр, төрөппүттэр кэмитиэттэрэ корон-истэн,
быһаарсыахтара дии саныыбын мин. Бу, үбү хомуйан ба
ран, тоҕо оҕону өрөмүөннэммэтэх кылааска киллэрэр буо
лар эбиттэрий? Онон үөрэх сыла сорох оскуолаларга улахан
үөрүүтэ, өрө көтөҕүллүүтэ суох саҕаламмыт буолуохтаах.
Ол да буоллар, биһиги учууталларбыт хаһан да хайыахтарай, үлэлэрэ буоллаҕа уонна иэстэрэ. Үөрэх ылан бараннар
үлэлээбэккэ олоруохтара дуо? Инньэ гынан улэлииллэр.
Ол үлэлээн, үлэлиирдии үлэлии сатыыллара чахчы. Онон,
учууталларбыт барахсаттарга, бука барыларыгар, ситиһиини
баҕарыаҕыҥ. Хаста-хаста оскуоланы тоҥоро сыһыахтара
биллибэт, хамнас суох диэн. Ол онно барытыгар бэлэн сылдьан, тымныйбакка өлүөр-сөлүөр сылдьан, оҕону үөрэтэр,
оҕоҕо билии биэрэр курдук кыһана сатыахтара биһиги учуу
талларбыт.
Үөрэнээччилэр билигин хаһааҥҥытааҕар даҕаны бэйэ
бодолорун тардынан, киһитийэн, киһилии үөрэнэллэрин
ситиһэ сатыахха. Ол оннук өйү-санааны төрөпнүттэрэ, аан
маҥнай дьиэҕэ-уокка оҕолоругар үчүгэйдик этэн-өйдөтөн,
такайан, оскуолаҕа онорон, куоһаан ыытыахтаахтар. Дьэ
оччоҕо, оннук өйү-санааны чахчы толору инэринэн тиийбит
оҕону учуутал эмиэ, илиитигэр ылан, оннук өйү-санааны
чиҥэтэн туран, кинини иитиэхтээх, үөрэтиэхтээх. Били
гин итигирдик сэһэргэһэрбит наадалаах. Биһиги тылбыт өспүт оскуолаҕа төрүттэнэр. Ол онно сатаан саҥарарга,
дьону кытта сатаан сыһыаннаһарга, киһи ыйытыытыгар
сөпкө хоруйдуурга үөрэнэллэр. Онон, ханнык да биридимиэти үөрэппитин иһин, учуутал оҕону инники олоҕор
бэлэнниир. Биисикэ да буоллун, матымаатыка да буоллун,
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тылынан саҥарарга, суруйарга үөрэтэр бу учуутал. Онон,
биһиги тылбыт инникитин туттуллар эйгэтэ кэниэх тустаах
диир эбит буоллахпытына, биһити оҕобут төһө билиини
ылар даҕаны, төһө киэҥ билиилээх буолар даҕаны, ол аата
ону барытын төрөөбүт тылынан саҥарар, этэн таһаарар,
суруйар кыахтаах киһи буолуохтаах. Оннук буолбатаҕына,
биһиги кыахпыт кыратыйар, омук быһыытынан кыайан
сайдыбаппыт.
Билигин үөрэхтээх бөҕө элбэх. Дьэ ол үөрэхтээх дьом 
мут сахалыы тыллара сайдыбатах буолар. Киһи, истэ са
таан баран, кэлэйэр. Өссө тулуйан ситэ истибэт да дьон ун
баар буолар. Үрдүк үөрэхтээх, тойон хаар буолан, дьону
дьаһайа сылдьар дьон. Улахан идэлээх дьон буолан, туох
эрэ дуоһунаска олорон үлэлиир дьон. Бу гынан баран,
сахалыы саҥалара бүтүннүү нуучча этиитин тылбаастаан
саҥараллар. Ити диэн саха тыла буолбатах. Саха тыла диэн
саха өйүттэн төрөөн-үөскээн тахсыбыт, биһиги иньэ ты л
быт сокуонунан санарыллар тыл буолар.
Бүгүн Тамаара Уйбаанабына даҕаны ити аҕынна, бу
аасиыт нэдиэлэҕэ араадьыйаҕа, өссө бу нэдиэлэ ортотугар, сэрэдэҕэ, биир киһи ханна эрэ Чиэрискэйгэ гуох эрэ
буоларын туһунан, дьэ, кэпсээтэ диэн. Саатар, алҕаска
даҕаны биир сахалыы этиини еаҥарбата. Барыта нууччалыыны тылбаастаан, олох үүт-үкчү ол нуучча этиитин
олугар сөп түбэһиннэрэн саҥарда диэн. Дьэ, бу сахалыы
санарабын диир бу киһи. Сахалыы билбэккин диэтэххэ өһүргэнэр киһи. «Мин дьиҥнээх сахабын!» диир киһи,
«Кимтэн да ордук сахабын» диир буолуохтаах. Итинник
сыыһа өйдөбүлү биһиги дьоммут сыыһа өйдөбүл диэбэттэр.
Итинник өйдөбүл тоҕо сыыһа буоларын оскуола өйдөтөн
таһаарбыт буолуохтаах. Сахалыы сөпкө саҥарбат, тустаабычча саҥара сылдьар киһи — саха тылын баардылаабат
киһи! Кини бэйэтин сөпкө сыаналанар култуураҕа тиийэ
илик. Тыл — омук култууратын бастакы элэмиэнэ. Онтуката улахан дьиэктээх киһи дьиҥнээх саха курдук сананар
уонна оннук этинэр бырааба суох. Сахаҕа сыһыаммытын
уонна саха туһунан өйдөбүлбүтүн көннөрүнуөхтээхпит.
Дьэ, саха тыла диэн тугуй? Сахалыы сөптөөх суруйуу,
сөптөөх санары ы диэн туох буоларын билиэхтээхпит.
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Оччоҕо, дьэ, туруорунар сорукпут ыараханын өйдүөхпүт.
Итигирдик, нууччалыы, бааһынайдыы түбэһиэх саҥара сыл
дьар дьон: «Биһиги, кырдьык, сыыһа саҥарар эбиппит, ол
сыыһабыт барыта дьиэбититтэн, оскуолаттан төрүттэммит,
үрдүк үөрэххэ чиҥээбит. Кэбис, тьшы киһи, көннөрү сылдьан, билбэт буолар эбит. Төроөбүт тылы эмиэ үөрэтэн эрэ
билэр эбиккин. Бу булкуурдаах үйэҕэ киһи төрөөтө даҕаны
саха буолан төрөөбөт, Оскуолаҕа үөрэннэҕинэ, кэлин эбии
үөрэттэҕинэ, хаһыстаҕына, чинчийдэҕинэ, саха буолар
үйэтэ» диэн өйдүөхтээхпит. Биһиги бырабыыталыстыбабыт
даҕаны саха тыла диэҥҥэ болҕомтотун уурар буоллаҕына,
бэрэсидьиэммит даҕаны сахатын норуотун култууратыгар,
тылыгар ханьыһар буоллаҕына эрэ табыллар дьоммут. Ол ону
ханьыһыннарар туһугар биһиги үгүспүт өйө уһуктуохтаах.
Уһуктубакка сыттахпытына, атын биридимиэттэр учууталлара, урукку курдук: «Ээ, саха тыла оттон оҕоҕо төрөөбүт
тыла буоллаҕа. Неужели родной языгар успевайдаабат буолуо
дуо, кууцай «тройкаҕа» баҕас тянии гыныахха буоллаҕа!» —
диэн биэссэбиэккэ, учууталлар сүбэлэригэр, модьуйан, олох
кыһаммат, тугу да билбэт оҕоҕо үһү туруортара сатыахтара. Ол саха тылын атыттартан намтата тутар сыһыан түмүгэр саха тылын биисикэ учууталыгар, эт-сиин култууратын
учууталыгар, биэлэккэ — ким чааһа аҕыйахха үөрэттэрэр
буолаллар этэ. «Бэйэбит уруккуттан үөрэтэр учууталлаахпыт» диэн эньигин, үрдүк үөрэхтээх саха тылын учууталын,
өссө ылымаары гыналлара. Дьэ, итигирдик түбэлтэ билигин
мээнэ хаалларыллыа суохтаах. Булгуччу киэҥ уопсастыбаннас билиитигэр тахсыахтаах. Ону хаһыатынан, араадьыйанан, энин-эҥин мунньахтарынан — барытынан биллэрэр
кыах баар. Онон, дьэ, саха тылыгар чахчы улахан кыһамньы
ууруллуохтаах. Ол уурулларын ситиһиэхтээхпит. Ол ууруллубат буоллаҕына, дьиннээх сахалыы сөптөөх саҥаны санарар
дьон у кыайан иитиэхпит суоҕа.
Онон бу «Биһирэм тылы» истэр, себүлүүр, «Биһирэм тыл»
доҕотторо «Дьиннээх саха диэн маннык, тыла диэн ман
нык» диэн өйдүүр дьон, көмөлөһүҥ. Бука диэн кыһаныҥ.
Олорор сиргитигэр олох туруулаһаҥҥыт, турунан ны т саха
тылыгар суолта биэрэллэрин ситиһиҥ. Баһылыктаргыт,
улуус баһылыга, нэһилиэк баһылыга, тэрилтэлэр салайаач29

чылара бука бары саха тылын сэнээбэттэрин курдук эһиги турунуохтааххыт. Оччоҕо эрэ биһиги тылбытын өрутүннэрэр,
тупсарар кыахтаахпыт. Сайыннарар туһунан биһиги кэпсэтиэхпит эрдэ. Биһиги көннөрөр, тупсара түһэр туһунан эрэ
сэһэргэһэ сатыыбыт. Дьиҥнээх саха тыла оҥорор туһугар
мөккүһэбит. Саха литэрэтиирэлии тылын нуорбата саха ты 
лы н үйэлээх үгэһиттэн — төрүт көрүҥүттэн туораан сылдьарын көнө суолга киллэриэхтээхпит диэн сэһэргэһэбит.
Онон кэпсэтии маннайгы сүһүөҕэр сылдьар дьоммут.
Дьэ, онон, учууташтары барыларын эҕэрдэлээн бараммын, саха тылын, литэрэтиирэтин учууталларыгар бука
барыгытыгар сыралаах үлэҕитигэр ситиһиини баҕарабын.
Эһигиттэн тутулуктаах — оскуолаларга учууталлар өйдөрөсанаалара сахалыыга хайдах иэҕиллэрэ. Эһиги аҕыйаххыт,
атын учууталлар элбэхтэр, саха тылын учуутала биир
оскуолаҕа муҥутаан икки-үс буолара эбитэ дуу, суоҕа дуу.
Уонна биирдии энин буолар. Ол гынан баран эһигини кытта
билигин аахсыахтаахтар. Оскуолаҕа суруллар тыл-өс, эҥинэн и н сурук-бичик бүттүүнэ уурбут-туппут курдук ыпсаҕай,
тупсаҕай буоларыгар кыһаллар буоллахтарына, эһигиттэн
ыйытыахтаахтар: «Бу сөп дуо?», «Бу маннык суруйабыт
дуо?» — диэн. Бары сүүрэн кэлэ туруохтаахтар, эһигини
суут оностуохтаахтар, дьүүл оҥостуохтаахтар. Оччоҕо эрэ
тылбыт тупсуохтаах. Аатырар улахан орто оскуолаларга,
көстүүлээх сиргэ эҥин-эҥин биллэрии, энин-эҥин бирикээс суруллан турар буолар. Ону дириэктэр суоҕуна, ким
да суох буолан энин, дьону кэтэһэ сылдьан, эбэтэр эҥинэнин мунньахтан тахсан баран, гохтоон, көрөҕүн-ааҕаҕын.
Ол аахпы ты н тыл, этии сыыһа суруллан турар буоллаҕына,
хомойоҕун. Бу оскуолаҕа сурук-бичик доҕолоннуур, молтох
эбит диэн түмүктээн бараҕын, баҕарбатар да. Онон, сурукбичик бүтүннүүтэ сөптөөх буоларыгар, туочука, соппутуой
туруохтаах сиригэр турарыгар кыһаныахтаахпыт. Энинэҥин ыныры ы , бирикээс, оҕону өйдөтөр сурук-бичик хай
дах суруллан турара оскуола сирэйэ буолар. Э ркинн э төбө
буолан турар этии барыта туочукаламмыт буолар. Кинигэ
аата, хаһыат төбөтө туочукаламматын киһи барыта билэр.
Оттон оскуолаҕа, түмэллэргэ туочукаламмыт буолаллар.
Бибилитиэкэлэрбитигэр эмиэ оннук. Аныгы көмпүүтэр
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үйэтигэр сахалыы сирииби киллэртэрэр туһунан тэрилтэлэр санаабат курдуктар. Ол түмүгэр сурук култуурата
алыс дьүдэйэр. Ити бүттүүнэ куһаҕан көрүҥнүүр биһиги
кулууппутун, биһиги бибилитиэкэбитин, биһиги дьоммут
сылдьар сирин. Нууччалыы туочукатын да сыыһа суруйбаттар, худуоһунньукка да суруйтара биэрдэххинэ, ону сөпкө
суруйар, сахалыы суруйтара биэрдэххинэ, сыыһан да туруо
доҕор... Биһиги олохпутугар саха тылын оруолун үрдэтэр наадата көстөр. Онон саха тылын учууталын үрдүктүк тутуохха, киниттэн ыйытыахха. Оччоҕо бу учуутал, кэм, үрдүктүк
тутулуннаҕына, өйө-санаата дьэҥкэрэн, күүһүрэн, үлэтэ
тупсуохтаах, ситиһиилэниэхтээх.
Оҕону үөрэтэргитигэр, бука диэн, дьэ, биири умнуман.
Бырагыраамаҕа суох да буоллаҕына. бэйэҕит анаан тылы
ырыттаран, этиини ырыттаран, ол өйдөбүлүн ыйытыһан,
талкыйыҥ. «Бу туох өйдөбүлү биэрэрий? Маннык этилиннэҕинэ хайдаҕый?» эҥин диэн хасыһан үөрэтэр буоллаххытына, оҕо иньэ тылын билиэҕэ. Оннук үөрэммэтэҕинэ,
билбэт. Кэлин ити тылы ырыппатах оҕо, улаатан баран, судургу суолтарга мунар. Биирдик этиллэр, суруллар эрээри
тус-туспа суолталаах тыллары биир тыл курдук ейдүүллэр.
Оннооҕор тыл уларыйан, сыһыарыы ылан, атын тылы кыт
та биирдик этиллибитин өйдөөбөттер. «Биир тыл эрээри
өйдөбүлэ тус-туһунанын сирэллэр, тиэрэ-маары куолу бөҕөнү түһэрэллэр... Ол — ити тылы ырыттарбатахтарыттан.
Бырагыраама, биллэн турар, ыгым буолуо. Ол гынан баран,
саатар, кылаас таһынан дуу, хайдах дуу, уруогу саҕалыах
иннинэ дуу, уруогу түмүктээри туран дуу тылы ырыттарар
учуутал, мин санаабар, улаханы оноруоҕа.
«Учуутал буолбатах эрээри, өссө биһигини, 40— 50 сыл
үлэлээбит дьону, үөрэтэр!» диэн олох санаамаҥ. Мин ити
бэйэм эппинэн-хааммынан үчүгэйдик билбит, биһирээбит
уонна билигин итэҕэйэр суолбун сэһэргиибин. Мин эмиэ
элбэх учууталга, икки оскуолаҕа үөрэммитим. Ол онно
саха, нуучча тылларыгар хайдах үөрэппиттэрин, оҕолор
хайдах үөрэммиттэрин билэбин. Миигин кытта үөрэммит
оҕолор тугу ордук ыарырҕаппыттарын, туохтан сылтаан,
саха, нуучча тылларыттан саллыбыттарын, сөбүлээбэт да
буолбуттарын билэбин. Элбэх оҕону чаҕыппыт, тылы би31

лиигэ туохтан да ордук туһалаабыт ити тылы, этиини ырытыы диибин.
Урукку учууталлар бырагыраамаларыттан эбитэ буолуо,
олус элбэхтик ырыттараллар этэ. Мин өйбөр кэрэ ойдөбүл
буолан инэн хаалбыта ол ырытыы уонна көҥүл тиэмэҕэ
өйтөн суруйтарыы быһыылаах. Онон ити ырытыыны кичэйдэххэ, одо өйүн, өйүгэр хатыыр дьоҕурун сайыннарыахха
con эбит диэн саныыбын. Оннук сайыннарар сатаныахтаах эбит диэн. Онон билигин мин учуутал буолбатаҕым
сүбэлиирбэр харгыс буолбат.
Дьэ, онон, сахабыт тылын учууталларыгар суолта биэрэн,
кинилэри сир-сир аайы үрдүктүк туталларыгар баҕарабын.
Ол кинилэр үлэлэригэр көмөлөөх буолуоҕа диэн...
«Биһирэм тылга» дьон кыралаан суруйа тураллар. Бүгүн
бу устуудьуйаҕа кэлэммин үс суругу тугтум. Ол — Маарыйа
Ньукулаайабына Солотуураба суруга — биир; иккис — Бииктэр Өлөксүойэбис Миитэрэиээнэи суруга. Чэ, ити дьоннору билэҕит. Аны үһүс сурук урут миэхэ суруйа сылдьыбатах киһи суруга. Бүлүү куоратыгар Рев Дьаллаҕаараи диэн
киһи олорор, хаһыакка суруйар, республика да хаһыатыгар
суруйар, онон дьон эмиэ билэр киһилэрэ буолуохтаах дии
бин. Ити Рев Дьаллаҕаарап суруга бэрт ки эн ис хоһоонноох
быһыылаах. Онон кэлин, билсистэхпинэ, биэриибэр туһана
сатыаҕым. (Мин биэриибэр сыһыаннаах буоллаҕына). От
тон Бииктэр Өлөксүөйэбис, М аарыйа Ньукулаайабына
суруктара мин биэриибэр быһаччы сыһыаннаахтара биллэн турар. Онон, дьэ, кыра-кыралаан сурук киирэр. Оттон
били күрэхтэһиибитигэр үс суруктан ордук киирбэтэ. Онон
түмүктүүрбүт да буолуо. Хас да сурук буоллун, күрэхтэһии
түмүгэ тахсыахтаах, биһиги ону эһиэхэ биллэриэхтээхпит.
Билигин сыанаһыттарым уоппускаҕалар. Маны ырытыһар,
дьүүллэһэр табыгастаах дьону булан, ырыттаран, эһиэхэ
түмүгүн иһитиннэриэхпит.

Учууталбытын кэриэстээн
Сөп. Дьэ, билигин истээччилэртэн маннык көрдөһүү:
Микиитэ Испирдиэнэбис Киргиэлэйэпкэ үөрэммит, кинини кытта бииргэ үлэлээбит, кинини билэр дьон ахтыыгытын
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Куманьытаарынай чинчийии үнүстүүтүгэр И.Е. АлексеевХомус Уйбаан аатыгар ыытыҥ. Ахтыы кинигэтин хомуйан
таһаарыахпытын баҕарабыт. Үерэппит оҕото элбэх, били
гин бары оҕонньоттор, эмээхситтэр буолан олоробут. Сорохтор үлэттэн тохтоон олорор буолуохтааххыт. Дьэ, ол
дьон, иллэҥсийэ түһэҥҥит, туту өйдүүргүтүн, өрдөөҕүнү
хасыһаҥҥыт, бука диэн, таптыыр учууталгыт туһунан кыра
да буоллар суруйуҥ. Аҕыйах да устуруока буоллун. Бэрт
дьиктилээх киһи этэ. Онон кини туһунан туту эмэ хайаан
даҕаны ойдоон сылдьаргыт буолуо. Оччотооҕуга, эһиги
үөрэнэр кэмҥитигэр (сорохтор сэрии кэмигэр үөрэммиккит
буолуо), олох, үөрэх хайдаҕын эһиги эрэ билэҕит.
Микиитэ Испирдиэнэбис хайдах үөрэппитэй? Атын учууталлар хайдах үорэтэллэр этэй? Ол онно тэҥнээн, хайдах
эрэ оҕонньор уратытын көрдөрөр курдук суруйар суолтата
улаатан тахсыах этэ. Оччоҕо эҥин-эҥин кэмҥэ үөрэммит
дьон ахтыылара хомулуннаҕына, бу ахтыы кинигэтэ ордук
кэрэхсэниэҕэ. Эҥин-эҥин кэммит диэн, кырдьык, эҥинэҥин кэм. Сэрии кэмэ диэн сатала суох ыарахан тыыннааҕа.
Сэрии кэннинээҕи, норуот хаһаайыстыбатын чөлүгэр
түһэрэр кэм диэн биир туспа эмиэ ыарахан кэм этэ. Ол онтон эмиэ эҥин-эҥин буккуллуулаах кэмнэргэ, бэлиитикэни
батыһан, биһиги үөрэхпит эмиэ уларыйан испитэ. Ол аайы
сорох учууталлар, чэ, сорох да буолбатах, өссө элбэх диэххэ
сои, элбэх учуутал өйө-санаата эмиэ уларыйан, киниттэн
туту ирдииллэринэн баран иһэр этэ. Оттон хас биирдии
идьиэлиэгийэ үлэһитин үрдүнэн КГБ тутар-хаайар куттала ыаһаан, төбөнү ньыкыган сылдьар эрдэххэ, кинини
биир баайсыылаах тыл туһуттан ханнык баҕарар устудьуон
КГБ-га тыллыыр кыахтаах кэмигэр биһиги оҕонньорбут,
Микиитэ Испирдиэнэбис, куттаммат этэ дииллэр. Санаатын этэр этэ дииллэр. Дьэ, ол оннугу билэр дьон, эһиги суруйуҥ эбээт. Хайдах курдук саха үс кырыылааҕа дьон баар
буола сылдьыбыттар эбитий үорэхтээхтэрбититэр.
Микиитэ Испирдиэнэбис, саха тыла суолталаммат буолан
эрэ, атын үөрэхтээхтэр курдук, киэҥник суруллан биллибэт
да буоллар, бэрдэ бэрт буолан, син биир элбэх киһи билэр
учуутала. Хата, киһиэхэ тэн э суох кыахтаах киһи этэ диэн
мин өйдүүбүн. Ааһа баран, бары өттүнэн толору талааннаах
3 Щ яз № 50
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киһи этэ. Кини олох артыыс, суруйааччы да буолар кыахтаах киһи эбитэ буолуо. Саха тылын баайа, ууһа, сытыыта барыта биир киһиэхэ түмүллүбүтүн киниэхэ көрөрбүг.
Нууччалыы даҕаны билэрин оҕото, көрүҥэ-талата — ханна да анаардастыы көрүллэр, кимиэхэ да сэнэппэт киһи
этэ. Онон бу оҕонньору хайаан даҕаны ахтан, биһиги кинигэ таһаарар иэстээхпит. Хайдах коннорү хаалыаҕай, сахабыт тылын үорэҕин самныыттан харыстаабыт, эрэлдээх
илиигэ тутан сылдьыбыт учууталбыт? Саха сирин муҥутуур
билиилээх, мун' үрдүк кэрдиистээх учуутала этэ буоллаҕа
дии. Оскуолаттан кэлбит дьон киниэхэ үөрэнэн эрэ үрдүк
үөрэхтээх дьон буолаллар этэ.
Саха тылын, саха тылын учууталын олус сыаналыыра.
Д ирин, киэҥ билиини ирдиирэ. Кини кытаанах ирдэбилиттэн сылтаан, үөрэхтэрин бырахпыт, хомойбут оҕолор да
баар буолуохтара, олор ойдоро-санаалара бачча кэм тухары хайа диэки уларыйда?.. Өстүйэ сылдьаллар дуу, өстөрө
өһүллэн сылдьаллар дуу? Ол онтуларын эмиэ суруйдуннар.
Барытын киэргэтэн, үчүгэйи эрэ таһаарыахха диэн буолбат.
Ким туох санаалааҕый бу оҕонньорго үөрэммит киһи? Ону
барытын суруйуҥ. Биир суолу араастык ойдоон сылдьыы
баар буолар. Онон, бука диэн, кытаатан, Микиитэ Испирдиэнэбис Киргиэлэйэп туһунан ахтыыгытын Петровскай уулусса 1 №-гэр, 401 хоско аады рыстаанныт, Уйбаан
Дьөгүөрэбис Алексеев аатыгар да ыытьиг. 311 хоско Петров
Николай Егорович аатыгар да ыытын. Чэ, онон, ити икки
аадырыска ыыттаххытына соп. Никита Спиридонович Гри
горьевы билэр, биһиги көрдөһүүбүтүн истибэтэх ДЬОН’Н О
эһиги эмиэ биллэрин.
Аны дьэ, ньүбэрсиэппит (университет) аһыллыаҕа аҕыйах хонугунан... биир нэдиэлэнэн. Элбэх сана оҕо кэлээри, үөрэнэр санааны ылынан сылдьар буолуохтаах. Бу
оҕолорбут олохторо табыллан, баҕаларын хоту үөрэххэ
сыстан үөрэннэллэр, онтон эмиэ дьон тахсыах этилэр.
Били Майя уонна Алена, миэхэ комолөһор кыргыттар,
сотору кэлиэхтэрэ. Быйыл эмиэ үлэлэһиэх буолбуттара.
Онон кинилэр кэлэллэрин мин кэтэһэбин, дьон эмиэ туоһулаһар. Онон үчүгэйдик сынньаммыт буоллаллар диэн
баҕалаахпын. Бу оҕолор саха тылын мунутуурдук билэр
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оҕолор диэн эһиги өйдөөбөт буолуохтааххыт. Ол саамай сөп.
Хайдах даҕаны ханнык даҕаны оҕо, сибилиҥҥи кэмнээҕи
оҕо, биһиги санара сылдьар тылбытын барытын сөпкө би
лэр кыаҕа суох, Кинилэр — сыыһа саҥарыыга үорэммит,
сыыһа саҥаны истэ сылдьар дьон. Микиитэ Испирдиэнэ
бис, бэл, биһиги сүһүөх устудьуоннары, «Буорту буолбут
дьоҥҥут» диэн этэр буолара. Кинилэри маннык үчүгэйдик
сөпкө сан ары н диэн үөрэппэтэх оҕолоро буоллаҕа. Ол биир
сыл үөрэнэн саха тылын баһылыахха хайдах да табыллыбат,
саха тылын эйгэтэ киэҥ. Бу эйгэни кэлин үорэхтээх дьон
буоллахтарына, билиилээх дьон буоллахтарына, бэйэлэрэ
иҥэн киирэн, үөрэтэн-чинчийэн, дьэ, саха тылын билэр
дьон буолан тахсыахтара. Ол онно бэлэннэнэ сатаан эрэр
дьон. Онон мин ыйытыыбар ситэ хоруйдаабат, эбэтэр сыыһа
хоруйдуур, билбэт да буоллахтарына, эһити, бука диэн, баалаабат буолун. Ити — оҕолорум суохтарына, кэлэ иликтэринэ, эһигиттэн көрдөһор кордөһүүм. Уонна сиилээмэн,
бу киһиэхэ үөрэнэн бараннар, итини билбэттэр эбит дуу
диэмэн'. Мин эгэбин: тылы барытын, бэйэм туту билэрбин
биир сыл иһигэр биэрэр кыаҕым суох. Нэдиэлэҕэ биирдэ
эрэ Косте түһэн бараҕын. Ол онно төһөҥөй билиини биэриэххиний? Оҕо элбэҕи иһиттэҕинэ, элбэҕи аахтаҕына, элбэхтик дьон ортотугар сырыттаҕына эрэ билиитэ кэниир,
дириҥиир. Мин туспа такайбатаҕым иһин, таспар сылдьан, корон-истэн, истэригэр буһаран, өйдөрүгэр элбэҕи
охсуһуннаран көрөн, ким төһө иһиттээҕинэн сомсон ылыа
турдаҕа. Кэлин сөпкө санарар, дьону үорэтэр дьон буо
лан тахсыахтара. Мин итинник кыһамньылаах, сүрэхтээх
оҕолорбун эрэнэбин.

ДЬҮДЭЙБИТ ТЫ Л
Билигин бу биэриибэр туту кэпсиэмий? Араадьыйаҕа
истибиппиттэн кэпсиэм. Эһиги да, бука, иһиттэххит буо
луо, атырдьах ыйын сэттэ күнүгэр «Түолбэ» диэн биэриигэ Нам улууһа кыттыбыта. Н амна үчүгэй дьарыктаах дьон
үескээн эрэллэр эбит. Саха кымыһын дэлэтэр баҕалаахтар,
Маннык дьон тыллыын-остүүн дьиннээх саха дьоно буо3*
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лан, саха сүеһүтүн тутан, астыыр-үөллүүр дьон буолуохтаахтар этэ. Ол гынан баран кымыстыыр идэ умнуллубута
бэрт буолан, бэйэлэрэ истибэтэхтэрэ бэрт буолан, олох ба
рытын сыыһа-тиэрэ санара сылдьаахтыыллар. Ол ону киһи
буруйдуон табыллыбат. Кинилэр үтүө тускулаах үлэлэрин
эҕэрдэлээммин, «бу маны тэнитиҥ, ылсын» диэн тураммын сүбэлиир кэриэтэ этэ түһүүм. Кинилэр тугу сыыһа
саҥарбыттара элбэх. Ону хайдах барытын суруйа олоруоххунуй, онон биир эмэ габыгастааҕы, били дьон маны
ойдоон хаалыа диэбиппин эрэ суруйар буоллаҕым дии. Кэлин үлэлэригэр туһанныннар диэн. Суруналыыс биэлэрин
ыйытар. «Төһө чычаастарый, ханылларый?» — энин диэн
ыйытыы буолуохтаах эбит даҕаны, ону суруналыыһыҥ эмиэ
хантан билэн ыйытыаҕай, оннук ыйынпат. Онуоха хоруйдааччы: «Мээнэ дыликэй курдук сүүрэ сылдьыбаттар», —
диир. Мээнэ дьиикэй курдук. Бу хайа да сиргэ биир даҕаны
саха эмээхсинэ, оҕонньоро, эдэр да киһитэ санарбатах
саҥата, туттубатах тыла. Куһаҕана бэрт, истэргэ толооһо
бэрт. «Дьиикэй курдук» диэбэт буоллахпыт. «Дикие звери»,
«дикая лошадь» диэн (нууччалыыта) кинилэргэ өйдөрүгэр
чугас сылдьар, ол иһин ити ханылы, чочурааны «дьии
кэй сылгы» эн и н диэн өйдүүр буоллахтара. Чычааһы биир
тылынан этэн кэбиһэри, «Киһиттэн үргэн сүүрэ сылдьы
баттар» диэһин эмиэ тыл үгэһин билбэттэн. Биир курдук,
туһааннаах тылын билбэккэ, тэгэлитэн, уһатан этэр. Иккис
курдук, сылгыны «үргэр» диэбэттэр, ынах сүөһүнү итинник этэллэр. Сылгыны «сиргэнэр» дииллэр. Ис хааныттан
куһаҕан майгылаах сылгыны «кыыл» дииллэр. Сиргэ сылдьа үөрэнэн, туттарыгаһа суох буолбуту, майгыта алдьаммыты «кыыллыйбыт» дииллэр. Уйуһутан үүрүүнү, эккирэтиини «кыыллааһын» дииллэр. Кыыллаан, кыылын туруоран
сылгыны окко-маска атылыннарыахха, майгытын алдьатыахха сөп. Ол иһин улаханнык сирэр суоллара. Киһини
батарбаты эмиэ «кыыллааһын» дииллэр. Манна биирдэ да
«дьиикэй» диэн тыл туттуллубат. Ити тылы саха сүөһүтүгэр
сыһыаран туттуу бэйэтэ дьиикэйдик иһиллэр.
Аны «аҕатын традициятын салҕаан» диэн. Аҕатын традициятын. Нам биир тэрилтэтигэр салайар үлэҕэ сылдьар
түс-бас хотун ааспыт үйэ 90-с сылларыгар, иньэ тыл, гөрүт
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култуура туһунан кэпсэтиһиилэр бастакы уохтарыгар:
«Намнар, биһиги, Дьокуускайтан чугас буоламмыт, ты л
быт нууччатыйыыта улахан» диэн турар. Күдээринэ киһи
бэйэтин дойдутун, дьонун туһунан итинник толкуйдаммыт
дириҥ түмүгү туора дьоҥҥо эппэт. Ити кыһаллар, өйдөөх,
ботуруйуот киһи хорсун тыла этэ. Хайдах ала-чуо Нам дьоно саха омуктан ордук күүскэ нууччатыйыахтарай буолан
баран, бэйэ итэҕэһин таба көрүнэр аһаҕас харах, туруору
күүс киһи аайы бэриллибэт. «Аҕатын традициятын салҕаан»
диэн саха өйүн, тылын, култууратын, бэйэтин ытыктанар,
ытыктатыан баҕарар, киэн санаатын көрдөрөр сахалыы этии
буолбатах. Ити «традиция» диэни «үгэс» диир буолбуттара
олох быданнаата. Онон «аҕатын үгэһин салҕаан» диэтэхпитинэ, сахалыы этии буолар. «Аҕатын туньаҕын хатаран»
диэтэххэ, оннооҕор ордук.
«Бу Ш устрик диэн кулунчук иринньэх буолан, биэлэри
иэтэргэ бэрт эбит» диэн — суруналыыс тыла. Иринньэх
кулун. Биэлэри иэтэргэ. Бу кулунчукпут аата да сүрдээх,
Ш устрик диэн. Бу хайа саха киһитэ, сахалыы таптаатаҕым
буолан, дьэ, бу Ш устрик диэҕэй? Итигирдик биһиги
сүөһүбүтүн барытын нууччалыы Звездочка, Шустрик,
оннук-маннык диэн омуктуу ааггаан кэбиһэбит. Өссө
нууччалыы да буолбатах, омуктуу ааттыыбыт. Дьэ итинтибитин сахалыы ааттыырбыт буоллар, бука, ордук сылаас
буолуо этэ эбээт. Иэтэргэ бэрт эбит. Дьэ бу туох диэн эппит тыла буолуой? Ити «этэттииргэ» диэн тыла буолуо,
бука. Этэттээн (эбэтэр этэрэн) бараннар, ыыллара буолуо
буоллаҕа. Ол гынан баран «иэтэр, иэппэт» диэн тыллары
эрэ истэллэрэ, тутталлара буолуо. Онно иэтээччи ынах, биэ
буоллаҕа. Дьэ оччотугар хайдах кулунчугу «иэтэргэ бэрт
эбит» дииллэрий? «Иэтэргэ бэрт эбит» диэн... Этиигэ тылы
өйдөбүлүнэн ситимниир, тылы ойдөбүлүнэн уларытан биэрэн иһэр диэни билбэт — төроөбүт тыл айьшгытыттан тэйэн иһии, төрүт тылтан халыйыы бэлиэтэ.
Аны «биэ кымыһын оноруу» диэн туһунан. Былыр тугу
барытын «оҥоробут» диэбэттэр. Ол тугу «онороллорун»
атыннык ааттыыллар: «быһах охсобут», «хомус охсобут»,
«үрүҥ көмүһүнэн ньуоску куттарабыт», «тараах тартарабыт», «чаанньык, солуур тардар», «илим, мун'ха баайар»,
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«туу өрөр» дииллэрэ. Ол курдук, «биэ кымыһын оҥоробут»
диэбэттэрэ, «кымыстыыбыт», «кымыстанабыт» дииллэрэ
эбэтэр «кымыс кутабыт» дииллэр. «Биһирэм тылы», биллэн
турар, бу дьон истибэттэр. Ол иһин итигирдик санараллар.
Биһиги хаста даҕаны үөрэппит тылбыт. Кымыстыырбытын
«кымыс кутуу» диэн ааттыыр — үгэс. Онон тоҕо оннук ааттаммытын кытта быһаарабыт. Биэ үүтүн аҕалан кута туралларынан — мунньан иһэллэрин иһин — кымыс кутуу
диэн ааттаабыттар диэн былыргыны үөрэтээччилэртэн билэн, кэпсиибит. «Кымыс кутуута, кымыс куталлар» диэн,
ол «ыал кымыс кутталлар, кымыстаналлар» диэн киэн тугтууга тахсар кэмэ кэлбит.
Сө-өп. Аны закваска да закваска. Оттон суруналыыспыт буоллаҕына, «аһытыы» диир!.. «Аһытыы» диэн нууччалыы астыырга, килиэпкэ энин туттуллар тыл буоллаҕа.
Ону бу суруналыыһыҥ эмиэ хантан билээхтиэй, билбэт,
билэ сатаабат. Аһытыы суох кымыска! Суоракка эмиэ
аһытыы суох! Суорат олохтоох. Кымыс эмиэ олохтоох.
«Кымыс олоҕо», «Кымыһым олоҕо бүтэн хаалла. аһыйан
хаалла» энин диэн буолуохтаах. Ону закваска да, аһытыы
да дии сылдьаргыт олох табыллыбат. Саха аһын астыаххытын баҕарар буоллаххытына, сахалыы астыаххытын баҕарар
буоллаххытына, ол аскьгг эмиэ астааһына даҕаны, бэйэтэ
даҕаны сахалыы аатгаах буолуохтаах. Сахалар бэйэлэрэ ааттаабыт ааттаахтар. Ону баара, кымыстара «упаковкалаах»!..
Дьэ, тугуй бу? Хайдах? Кымыс иһитэ буоллаҕа дии. Кымыс
иһэр, кымыс кутар иһиппит эн ин диэн. Ону атыны тугу
да булан иһиттээбиттэрин иһин, оттон оннук эттиннэр ээ.
«Үүт иһитигэр кутабыт» энин диэтэхтэринэ, киһи өйдүө
этэ буоллаҕа.
«Кымыһы үксэтиини уонна иһиини тэрийиини» энин
диэн. Олох кэнсэлээрийэ, нуучча тылыгар көһүү буолар
бу! Махсыын Киирэбис Омуоһап «кымыһы үксэтиини
уонна иһиини тэрийиини» диэн ханна эмэ эппитэ буолуо
дуо? Дьэ, бу тугуй доҕоор? Олох сахалыы буолбатах. Эмиэ
кэнсэлээрийэ, бүрүкүрээт тыла, нууччалыыгтан туруору
тылбаастаммыт тыл. Хайдах итини сахалыы этэн кэбиһэр
кыахпыт суоҕуй биһиги. Ону-маны өйдүүр, үүттээх-ааннаах
дьон хайа үлүгэрий? Итигирдик саҥарарбыт биһигини чэ-

чирэппэт. Тылбытын-өспүтүн көрүнэн, ыраастанан иһиэхтээхпит. Саха тыла диэн бары өттүнэн сахалыы буоллаҕына
эрэ табьшлар. Онон эһиги итини мөхтө диэмэн. Кырдьык,
куһаҕан баҕайы истэргэ.
Ити намнар эрэ итигирдик санарар буолбут буолбатахтар. Атын да сирдэргэ итинник санараллар. Ону дьиэдьиэбитигэр олорон да билэбит. Тааттаҕа эмиэ кымыстаан
эрэр сурахтаахтара. Ол кымысчыттар туох тылы туттан,
санара сылдьаллара биллибэт. Олору эмиэ истиэх баара.
Тэлэбисиэргэ кэлэн көстоллөрө буоллар, араадъыйаҕа кэлэн
санараллара буоллар истиэ этибит. Эбэтэр хаһыакка суруйаллара буоллар. Хаһыакка эһити үлэҕитин суруйуҥ. Бэйэҕит суруйун. Дьэ оччоҕо үчүгэй буолуо. Бэйэ-бэйэбитин
билсиэхиит. Сахалар ханна хайдах тыллаах-өстөөх олоробутуй, туох дьонноохпутуй, онтубутун билсиһиэхтээхпит.
Оннук бэйэ-бэйэни билсэн, биир омук курдук сананыыбыт
бөҕөргүө. Саха норуота, саха наассыйата диэн өйдөбүллэр
Эньиэхэ тыас курдук буолбатах эбит буоллахтарына, бу
омуту түһэн биэрбэтэрбин диэн санаа Эньиэхэ сүрүн санаа буолуохтаах. Дьэ онон, күрүөх билэ дьонум, ханна да
буолларгыт, саҥарар сан аҕытын кыатанын, кыһаллын,
кытаатан тупсара сатаан. Ити «кыатанын» диэн тылы
сорохтор сөбүлээбэттэр. Дьиҥэр, ити киһи оһүргэммэт
тыла. «Бэйэҕитин кыана туттун, туттунун, сыыһаны,
толооһу, куһаҕаны санарбат буола сатаан. Сымнаҕастык,
үчүгэйдик, киһи култааҕын, сүрэҕин-быарын иһинэн кии
рэр курдук санара сатаан» диэн үчүгэйи эрэ түстүүр үтүө
өйдөбүллээх.
Истэн өйдүүр дьон: «Эн биэриигиттэн туһанабыт, саха
тылын билэрбитигэр көмөлөһор», — дииллэр. «Араадьыйаны сыттана сытан, бүөмнээн, дьоһуннаан истэбит. Адьас
иньэм-аҕам саналарын курдук сылаас-сымнаҕас. Мин
төрөппүт дьоммут! саныыбын, бу биэриини иһиттэхпинэ», — диир кырдьаҕастар бааллар! Куола Учуутал, Акана Уйбаан, Улахан Суорап курдуктар. Боотулууга олорор
«Биһирэм тылта» куруук суруйар Солотуураба Маарыйа
Ньукулаайабына: «Биһирэм тыл» кэллэҕинэ, биһиэхэ ким
да чыып диэбэт уу чуумпута буолар. Оннук иһийэн ис
тэбит», — диэн суруйар Сунтаар биир дьоһун кырдьаҕаһа
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Игнатьева Ксения Филипповна оруйуон киин бибилитиэкэтигэр буолбут көрсүһүүгэ: «Мин сиэним: «Ити бухатыыр
саҥарар дуо?» — диэн ыйытар. Таһырдьа сырыттахпына,
«Д апсы н кэллэ!..» — диэн ыныран киллэрэр. Дапсы мин
Дапсым буолар... Ону аны инньэ диэбэт буол», — диибин
диэн турар. Бу үчүгэйин! Мин сүрэҕим уйадыйар, итилэри
санаатахпына. Бу хайдаҕый, кырдьаҕас дьон бу курдук этэллэрэ?.. Тыл чол эрдэхтээҕитин санаан кэлэллэр эбит. Онон
эһиги, эдэрдэр даҕаны, тылы билэн сыаналыыр дьон тылларын, санааларын ыйааһыннаан көрүн, түмүктэ оностун.
Биэриибэр дьон суруктарын ырытабын, билсиһиннэрэбин.
Өйдөөх, үөрэхтээх, санаалаах дьону аҕаламмын саҥардабын.
Олор тылларын-өстөрүн истин. Бэйэм саҥардахпына
даҕаны халлаантан ылан куолулаабаппын. Үөрэххэ баары
кэпсиибин, үөрэх ирдэбилин өйдөтөбүн. Тылы саха тылын
үйэлээх үгэһиттэн, суруллубуттан, санарыллыбыттан ьшан,
үөрэххэ олоҕуран, саха тылын үйэлээх үгэһигэр тирэҕирэн
ырытабын. Мин биэриибиттэн саха тыла өрүттүүтүгэр, саха
саха буолуутугар сыһыана cyogy тугу да булуоххут суоҕа.
Онон биэриим, тугу санарары м барыта суолталаах диэн
эрэнэр, итэҕэйэр буолан, атыны барытын умнан-кээһэн ту
ран үлэлиирбин өйдүүр дьон өйдүүр. Ол миигин санаабын
модьуратар, кынаттыыр.
Д Ь Э , ОНОН, К ү Н Д ү т ү К С а Н Ы Ь ф ИСТЭЭЧЧИЛЭрИМ, МИН ӨЙӨ-

бүлүм, тирэҕим, доҕотторум, биэриибит манан бүтэр.
Аныгыскы биэриигэ диэри! Эһиэхэ барыгытыгар үтүөнү
баҕарабын.

ТӨРӨППҮТ СҮРЭҔЭ ОҔОТУГАР
БТ 181. 97.06.15
Кумааҕыга туһэрдэ: Кириллина Маша, СС-95-2

Бүгүҥҥү биэриибин солунтан саҕалыыбын.
Бу күннэргэ Саха судаарыстыбаннай ньүбэрсиэтигэр эк~
сээмэн гуттара сылдьаллар. Устудьуон оҕолоох төрөппүттэр кэтэһэр буолуохтаахтар. «Оҕобут хайдах эрэ туттарда?»
диэн санаан тахсаллара буолуо. Ыраах улуус дьоно истэ илик
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да буолуохтарын сои, чугас улуустар, баҕар, түлүппүөннэһэн
эҥин билбиттэрэ буолуо — хайдах туттаран иһэллэрин. Онон
истэ илик төрөппүт сүрэҕин уоскуп'арбын, үөртэрбин диэн
олоробун. Мин саха тылын үһүс кууруһун устудьуоннара
саха тылын култууратыгар уонна истилиистикэтигэр эксээмэннэрин хайдах туттарбыттарын этэ охсуум. Бу аҕыйах
сылтан бэттэх киирбит биридимиэт. «Оҕолорбут туох билиилэрин тургутар буолар эбиттэрий?» диэн ыйытар эбит
буоллаххытына, эксээмэн билиэтэ түөрт ыйытыылаах. Бастакыта — түөһүү (түөрүйэ). Дьэ, онно ол саха тылын култуурата диэн тутун, онно туох көрүҥнэр киирэллэрин энин
кэпсииллэр. Онтон иккис боипуруоһугар истилиистикэни
төһө билэллэрин көрдөрөллөр. Этииттэн бэлиэтэммит тылы
ылан, бу тыл сөпкө туттуллубутун дуу, сыыһа туттуллубутун дуу быһаарыахтаахтар. Онно этии бэлиэтэммит тыла
сороҕор сои буолуон con, copoijop сыыһа буолуон сои. Ол
оҕону тургутуу (үктэтэн, дьи н билиитин арыйыы) буолар.
Билбэт оҕо: «Бу сыыһа тыл буолан, аннынан тардылыннаҕа», — диэн сыбыс-сымыйанан билээҕимсийэн, киирэн
биэрэр. Бастаан оҕо сыыһа тыллаах этиини субу суруллан турарынан туох өйдөбүллээҕин этиэхтээх. Онтон тоҕо
сыыһатын быһаарыахтаах. Ону сөпко эттэҕинэ, дьэ, үчүгэй
диэн буолар. Оттон сыыһа быһаардаҕына, тугу сыыспытын
эмиэ быһаара түһэбин.
Аны, үсүһүнэн, бу оҕо торүт ойдөбүлү, саха тылын үгэһин төһө билэрин тургутабыт. Ол онно эмиэ этии бэриллэр.
Ити этиилэр бүтүннүү да буолбатар, үгүстэрэ биһиги кэпсиирбитигэр, лекцияҕа ахтыллан, иддьиритиллэн, сороҕор
хастыыта да быһаарыллан ааспыт этиилэр буолаллар. Бу
маны оҕо көннөрү күдээринэ истэн кэбиспит буоллаҕына,
мунаарар, билбэт. Оттон бэлиэтэнэн иһэр оҕо ону эндэппэт, киниэхэ чэпчэки.
Билиэттэрин төрдүс сорудаҕа. Нуучча тылын сахатытыы.
Билиэттэрин кытта биэстии биирдиилээн тьшы тардан ылбыттара. Биэстии тьыы. Бу нууччалыы суруллубут нуучча
тыллара. Олору сахалыы саҥар диэн буолар. Ол аата тылбаастаабат, дорҕоонун сахатытар. Онуоха кини бэйэтэ сахатыта
сатаан эрэйдэммэт. Барыта бэлэн. Бу тыллары Өксөкүлээх
«Сахалар нуучча тьшыттан ылбыт тыллара» диэн үлэтиттэн
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сүүмэрдээбитим. Онон хайдах сахалыы көрүҥнэммиттэрэ
онно баар. Оҕолор үөрэтиэхтээх үлэлэрэ.
Аны бэсиһинэн, сахатыйбыт тыл нууччалыы төрдүн булуу. Ол аата, оҕо саха тыла буолан хаалбыт нуучча тылларын
нууччалыы көрүҥнэрин этитэлээн биэриэхтээх. Холобурга,
биһиги судургу тылы ылабыт, «остуол» диэни. «Остуол»
диэн сурулла сылдьар, сахалыы. Бу маны ogo: «Стол» диэн
нуучча тыла сылдьар», — диэн быһаарар. Эксээмэн — тургутуу. Онон сорудаҕа аһара судургу буолбат. Нуучча тылын
билэр эрэ буоллаҕына, соптөөх хоруйу биэрэр. Ол аата, тыл
нууччалыы да, сахалыы да көрүннэрин тэҥинэн билиэхтээххин. «Нуучча, саха тылларын араартаан, саха тылын эрэ
биллэрэ сатыыллар, нуучча тылын таһырахтаталлар» диэн
сымыйа дойҕох, холуннарыы. Саха ыччата сайдыылаах, билиилээх киһи буолуон баҕаран үөрэтэ туран, хайдах биирин биириттэн быһан кэбиһиэн ий?! Үрдүк үөрэхтээх, саха
тылын идэлээҕэ киһи билиэхтээх суоллара. Ону барытын
сибилигин билэн кэбиспэттэр, инникитин, үлэлээн истэхтэринэ, оҕону үөрэтэ сылдьан, эбии үөрэгинэн, санатынан
эрэ хаһан да умнубат чи н билиилэниэхтэрэ.
«Ол былыргы тыллары аныгы оҕо билэрэ туохха нааданый?!» — диэччи улаханнык сыыстарар. Маҥнайгытынан,
киирии тыл — саха омук ситиһиитэ, култууратын байытыммыт күндү бэлэҕэ. Ити тыллары үксүн билиҥҥэ диэри тутта сылдьабыт. Иккиһинэн, бу күндү баайы сүтэриэ суохтаахпыт. Ол аата, култууралаах киһи билэ, өйдүү сылдьыахтаах. Ол кини биһиги уус-уран литэрэтиирэбит кылаан
чыпчаала, киэргэлэ, киэн туттуута буолбут кылаассыктар
айымньыларын ааҕан, өйдүүллэригэр, дуоһулан ылалларыгар туһалаах. Үсүһүнэн, аныгы айымньыларга киирэн,
инники сүһүөх дьону кытта ситиммитин салҕааччы буо
луон сөп. Төрдүһүнэн, үөрэҕэ суох, нууччалыы билбэт дьон
нуучча тылыгар чугаһата сатаабакка, бэйэлэрин тыллара
хайдах өҕүллэринэн — саха тылыгар сөп түбэһиннэрэн
санарбыттара. Ол саамай соптөөх, сахатытыы холото (кри
терий). Онон онтон сахатытарга үөрэнэбит. Биһиэхэ нуучча
тылын сахатыппат уонна нуучча тылыгар чугаһатан сахатытар быраабыланы соҥнууллар. Кинилэргэ чаҕылхай холобур Өксөкүлээх Өлөксөй. Кини «Мин ханнык баҕарар омук

тылын үөрэҕэ суох саха киһитин сан арар үгэһинэн саҥарар
кыахтаахпын диэн быһа этэбин» диэн этиитэ саха тыла баарын тухары булгуччулаах сокуон буолуохтаах. Үөрэхтээх
дьоммут инникитин ханнык баҕарар нуучча, омук тылын
сахалыы санарыы үгэһинэн санарар курдук кыахтанныннар диэммин, онно өйдөрүн-санааларын бэлэнниибин.
Ону оҕолор ыарырҕаталлар. Кинилэр нуучча тылын нууч
чалыы эрэ санарарга үөрэммиттэр. Оннук үорэтэн кэллибит. Биһиги наукабыт, биһити тылбыт үөрэҕэ, оскуолабыт
«Өктөөп өрөбөлүүссүйэтин кэнниттэн киирбит тыл» диэн
ааттаан туох баар тылы нууччалыы суруттарар быраабылалаахтар этэ. Ол быраабыланы тутуһан, оскуолаҕа учуутал
бэйэтэ эмиэ нууччалыы санарар уонна нууччалыы суру
йар. Ол үөрэммитин, билбитин оҕоҕо нууччалыы суруйтарар. Ол нууччалыы суруйбут оҕо, биллэн турар, хайдах
суруйбутун курдук санарар. Сахалыы санарыы быраабылата, үөрүйэҕэ диэни, быраабыла, сокуон олохтоон, саха
тылын үөрэҕэ нуорбалыы илик. Тыллары ыла-ыла, саха
лыы саҥардан көрө-көрө сыыстахтарына, ол сыыһаларын
быһааран биэрэбин. Өксөкүлээх Олөксөй үлэтин хайаан да
билэллэрэ ирдэнэр. Сылы эргитэ сылдьан, ыйытыһабыт.
Дорҕооно уларыйан, киһи билбэт буолбут тыллара ордук
наадалаахтар. Оҕолор үгэс буолбут билбэт соҕус гылларын
барытын өйдөрүгэр туталлара ыараханын аахсан, үлэлэрин
чэпчэтэн, бэйэлэрэ билэллэринэн аныгылыы сахатытан
санаралларыгар көнүл биэрэбин. Дорҕоон сокуонун кэспэт
сана саха тылын дорҕооно дъүөрэлэһэр, наардаһар сокуо
нунан, бүтэй дорҕоон сэргэстэһэр үгэһинэн саҥаралларын
сөп диибин.
Дьэ, билигин: «Маннык ыйытыыга, субу курдук гургутууга биһиги оҕолорбут хайдах эппиэттээбит эбиттэрий,
төһө билиилээх эбиттэрий?» — диэн ыйытыыны эһиги биэриэххит. Мин онно хоруйдуубун.
Барыта 44 оҕо. Ол онтон 15-һэ «биэскэ» туттарда. 21 оҕо
«түордү» ылла. Оттон аҕыс оҕо «үскэ» туттарда. Бу, мин санаабар, сөп үчүгэй көрдөрүү. Оҕолорун иннинэ сыаналара
тиийэн, дьоннорун үөртүн диэммин биирдиилээн оҕолору
ааттаталыам. Биһиги туох туһугар сыралаһа сылдьарбытын
дьоммут-сэргэбит билэ олордун.
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Саха тылын үһүс кууруһун устудьуоннарыттан били
миэхэ көмөлөһөр, «Биһирэм тылга» үлэлэһэр кыргыттар:
Борокуонпайаба Алена Кирилловна (Бүлүү Хампата), Ва
сильева Майя Виссарионовна (Хаҥалас Тиит Арыыта) эмиэ
«биэстиини» ыллылар. Кинилэри эрэнэр этим. Эрэлбин
түһэн биэрбэтилэр. Махтанар оҕолорум. Бурнашева Лия
Андреевна диэн оҕо «5»-и ылла, бэрт үчүгэйдик үорэнэр
ogo эбит. Ону мин төрөипүтгэригэр, кинини билэр дьоҥҥо
иһитиннэрэбин, үөрдэбин. Донская М атрена Александров
на (Ньурбаттан, Хатыыттан сылдьар эбит). Бу эмиэ бэрт
үчүгэйдик үөрэннэ миэхэ. Инньэ гынан биир билиилээх
үөрэнээччим диэн саныыбын кинини. Лебедева Мария
Матвеевна диэн оҕо. Усуйаана Силээннээҕиттэн сылдьар
эбит, бэрт ыраах сиртэн. Мин хотуттан үөрэнэр оҕолору
куруук биһириибин, өйүүбүн. Бу эһиги ырааххыт, туора
сиртэн билбэт сирдэригэр бараллара ыарахан. Киин сиртэн
баран, сиртэн туппутунан тиийэн, онно тулуйан олохсуйаллара да саарбах, төннөн кэлэллэр эҥин. Онон, бачча кэлэн
баран, кытаатан үөрэниҥ, идэлээх дьон буолан, дойдугутун өрө көтөхсүн диибин. Атын оҕолор эмиэ үөрэнниннэр
диибин. Онон ити оҕолор «5»-и, «4»-ү ылбыттарыттан ордук үөрэбин. Аны Петрова Саргылана Владимировна диэн
050 баар эбит, Бүлүү Өкүндүтүттэн сылдьар. Эмиэ «5»-и
ылла. Сыромятникова Лидия Егоровна диэн оҕо Томпоттон М энэ-Аллантан сылдьар. Бу эмиэ бэккэ үөрэнэр оҕо
эбит. Саха тылын үчүгэйдик билииһи. Киниэхэ тиксибит
боппуруоһун үчүгэйдик хоруйдаста, өйдүүрүн көрдөрдө.
Ушницкая Марина Ивановна диэн. Бу 050 «5»-и ылла.
Х аналас Номүгүтүттэн сылдьар эбит. Кыһын устатыгар
үөрэх сылын тухары билэрин, кыһалларын көрдөрбүт оҕо.
Бары оннук оҕолор. Онон мин кинилэри ити анаан-минээн
иһитиннэрэбин. Оҕолоруттан ииипит-үөрэппит учууталлара лаҕаыы үөрүөхтэрэ.
Неустроева Евдокия Марковна, Новгородова Матрена
Дмитриевна, Каратаева Варвара Васильевна, Пермяко
ва Саргылана Ньургуновна, Степанова Варвара Егоровна,
Торотоев Гаврил Григорьевич, Торотоева Ньургуйаана Уйбаанабына «5»-тиини ыллылар. Итинтэн мин үөрэбин, бу
кэргэннии оҕолор. Кэргэннии сылдьан үөрэнэннэр, өссө
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туйгуннук туттараллара диэн — улахан ситиһии. Сулумах
сылдьан, үөрэнэриҥ, кэм чэпчэки буолуохтаах. Ол үрдүнэн,
«5»-и, «4»-ү ыллахтарына, киһи үөрэр.
Билигин «4» сыаналаахтары этэбин. «4» сыана диэн
эмиэ үчүгэй сыана, «Саха тыла уустук буолла, саха тылын
билбэт буоллубут» диибит. «Тылбыт сыыһырда, дьадайда» диибит. Оннук үйэ оҕолоро кэлэннэр ньүбэрсиэккэ
билии-көрүү ыланнар, элбэх учуутал элбэх биридимиэккэ
үөрэтэн-такайан, син туту эмэ удумаҕалатар буолан эрэллэрин көрөбүт.
«Түөттээх» оҕолор: Борисова Светлана Семеновна (Чурапчы), Борисова Анна (М энэ-Хаҥалас Дьабыла), Бурнашов Николай Васильевич (Аллан Төрдө, Танда), Горохова
Любовь (Дьааҥы Боронута), Уйбаныаба Ньургуйаана Вла
димировна (Ньурба), Максимова Айталина (Дьокуускай
гимназиятын бүтэрбит ago), Михайлова Акулина Несте ровна (Бүлүү Тыымиыта), Заровняева Виктория Андреевна
(Аллан Төрдө, Чаран), Охлопкова Лена Николаевна (Ал
лан Төрдө, Суотту), Петрова Сардаана Васильевна (МэҥэХ аналас Тиэлигитэ), Попова Мария Гаврильевна (Чурапчы
Арыылааҕа), Рязанская Анжела (Абый), Новгородова Ека
терина Иннокентьевна (Нам Бартыһаана).
Манган аллара испииһэктэригэр ааттара эрэ ыйыллыбыт оҕолор: Аргунова Варвара Олеговна, Григорьева Анас
тасия Ивановна, Кузьмина Надежда Семеновна, Олесова
Сардаана Степановна, Петрова Анастасия Николаевна,
Плотникова Ньургуйаана Афанасьевна, Сивцева Екатерина
Дмитриевна, Федорова Анна Николаевна.
Ситиччэ элбэх оҕо «үчүгэй» сыанаҕа туттарда. Туйгун
уонна «4» сыанаҕа.
Мин үөрэппит, кыһаллан эрэйдэммит киһи быһыытынан үөрэбин. Оҕолор биэрбит литэрэтиирэбин син билсэллэр эбит. Ону көрдөрдехтөрүнэ мин үөрэбин. Оннугу
аахтыбыт, манна маннык дэнэр диэн кэпсии олороллоро
истиэххэ үчүгэй. Оттон эн кэпсээбиккинэн эрэ сылдьар
буоллахтарына, эбии литэрэтиирэни көрбөтөх буоллахта
рына, ол, биллэн турар, тутахсытар.
Инньэ гынан, биһиги бастакы сонуммут итинэн бүтэр.
Бу оҕолорго ситиһиини баҕарабын. Терөппүттэрэ эмиэ
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үөрэ-көтө эһиилги сылга тэрийэн ыытыахтара диэн эрэнэбин. Үөрэхтээх, билиилээх, саха тылын өрө тардыһар дьон
таҕыстыннар диэммин алгыыбын!
Иккис сонунум. «Таба суруйуу тускула, быраабылата»
диэн икки дөкүмүөнү дьүүллэһии буолбута Гуманьытаарынай чинчийии үнүстүүтүгэр. Ол туһунан сэрэдэ сарсыарда «Этигэн хомуска» Ньукулай Уйбаанабыс Махсыынап
ахтан ааспыта. «Оннук мунньах буолла, бэрт үчүгэйдик
дьүүллэстилэр», — диэн эппитэ.
Мин маны кыратык тэнитэ түһэн эрэ биэриэм. Араадьыйаҕа анаан кэпсэтиэхтээх мунньаҕым. Дьону ыҥыран
аҕалан олороммун сэһэргэһиэҕим.

ТАБА СУРУЙУУ
Таба суруйуу диэн дьон-норуот үөрэхтээҕин көрдөрүөхтээх. Таба суруйуу тутуһуллубат буоллаҕына, ким хайдах
таптаабытынан суруйа сылдьар буоллаҕына, тус-туһунан
суруйар буоллахпытына, ол аата үөрэхпит сайдыбатах диэн
буолар. Биһиги билигин оннук кэмҥэ олоробут. Ким тап
таабытынан суруйар: баҕар, сорох нууччалыы суруйуо, сорох
сахалыы суруйуо. Бу маны тыл үнүстүүтэ сирэр, маннык
буолуо суохтаах диэн. Ол сирэн, боппуруоһу быһаара са
таан, «Таба суруйуу тылдьытын» бэлэннээн баран, бэчээттэтэр үбэ суох буолан олорор. Аны туран, бу быраабылатын,
тускулун эмиэ бэлэннээн барытын Ил Түмэҥҥэ киллэриэхтээх. Бу олус улахан суолталаах, биһиги ыччаппыт хайдах
үөрэхтэниэҕин, норуоппут дьылҕатын, кэскилин быһаарар
боппуруос буолар. Төһө сопко, тоһо үчүгэйдик оҥоробут
да, соччонон биһиги үрдүөхтээхпит, чэчириэхтээхпит. Урут
норуот баҕатын аахсыбакка, сиэрдээх санааны ылыммакка,
таба суруйуу быраабылатын сыыһа онку'ллаан, нууччатытан, бу манныкка кэллибит. 1961 сыллааҕы дьүүллэһиигэ
киирии тыллары сахалыы суруйуохха диэн күүстээх туруорсууну урукку баһылаан-көһүлээн олорбут систиэмэ
сөбүлээбэккэ, киирии тылы нууччалыы суруттаран, дьом 
мут нууччатыйан хаалла. Билигин ол 1961 с. сахалыы суру
йуохха диэн туруорсубут учууталлар, үөрэхтээх дьон, норуот
46

бастыҥ араҥата copogo өлөн, үксэ кырдьан, ыалдьан, олоххо буола турар мөккүөргэ кыттыбат буолан хааллахтара. О т
тон түктэрини өйөөн, саҥаны утарсан кэлбит дьон билигин
син элбэх буолуохтаах. М өккуөр кэннинээҕи нууччатыйбыт
саҥа сүһүөх сахатытыыны сөбүлээбэтэ көстөр. Норуоппут
төһөтө өйдүүрэ, өйүүрэ өссө биллибэт.
Дьиҥинэн, тыл дорҕооно диэн тылбыт айылгыта, ис турутун кэрэһигэ буолар! Дэлэҕэ да, В. Гумбольд «Дорҕоон —
норуот тыынын туруга» диэ дуо? Эн норуотуҥ тыынын туруга үчүгэй дуу, куһаҕан дуу, чэгиэн дуу, тыынын былдьаһар дуу — ону санаты н дорҕооно көрдөрөр эбит. Биһи
саҥабыт дорҕооно нууччалыыга тартарыьгга тыыммыт ту
руга лаппа мөлтөөбүтүн туоһута буолан тахсар... Нуучча
лыы таттарыылаах киһи дуу, сахалыы иитиилээх, сахалыы
саҥалаах, сахалыы өйдөөх киһи дуу — ону саҥатыттан
быһаарабыт буолбат дуо?
Били Уйбаан Бөтүрүөбүс Окуньуоһукап-Хочуон суруйбутун курдук, уһун аһаҕас дорҕоону кылгатан, дьуптуону
атын, нууччатыйбыт дорҕооҥ но кубулутан саҥаран, бүтэй
дорҕооннору эмиэ сурук тылынан, киһи кулгааҕын хайытар
алые чуордук, тылы эҥин-энинник дэгэрэннэтэн санарыы
тыыннаах саҥабытын дьүдэтэр. Ол күн-түүн күүһүрэр.
Ону көрө сы лдьанны н норуоппут сахатыйыыны, сахалыы
суруйууну өйүө диэн быһа этэн кэбиһэрин кыаллыбат да
курдук. 1961 с. эбитэ буоллар, киһи быһа этэн кэбиһиэ этэ.
Билигин 36 сыл ааспыт ол кэмгэн. Ол аата 36 сыл устатыгар
атын сүһүөх дьон үөскээн таҕыстылар. Икки саха кыыһа,
икки саха уола көрсө түстэхтэринэ, нууччалыы кэпсэтэн
барар кэмнэрэ буолла. Ол куорат эрэ оҕолоро буолбатах.
Куорат оҕотун киһи аахса да барбат. Куоракка саха оскуолата суох, саха дьыссаата биир эрэ баар. Онно төһө оҕо
иитиллиэҕэй? Онон, оҕо нууччалыы баран хаалара, нуучча
эйгэтигэр нууччалыы үөрэнэн, нуучча буолара диэн ол —
биллэр суол.
Оттон тыабыт сирэ хайдах буолан иһэрий? Кэтээн корүҥ... Тыабыт oijoro син биир нууччатыйар. Манна кэлэн,
эбии нууччатыйар. Саныахха ыарахан. Оҕо нууччалыы
га ордук тардыстар буолуута — олохпут оннукка тириэппит суола. Бэйэлэрин баҕалара буолбатах. Кинилэри ситэ
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өйдөгөр суох. Өссө ситэ ейдөтө сатыахтааҕар, «Барыта
нууччалыы буолуохтаах, оччоҕо эрэ үчүгэй буолар» диэн
үөрэтэн кэллэхтэрэ. Кэммит тыына таба суруйуу быраабы
латын, таба суруйуу тускулун дьүүллэһиигэ төттөрү өттүнэн
сабыдыаллаан кэбистэҕинэ көҥүлэ. Ол сайдыыбытыгар
куһаҕан буолуоҕа. Оттон дьон өйдөөн: «Бу биһиги — ааһан
эрэр дьоммут, онон бу сахатыйбыт суругунан улаханнык
суруйарбыт биллибэт, маны, эдэрдэр, инники сүһүох дьон
туһаныахтара. Саха омуга күүскэ нууччатыйыытын саха
лыы санарыы, суруйуу эрэ тохтотуоҕа. Онон омукпут кэскилигэр сахалыы суруйуу эрэ абыраллаах буолууһу» диэн
ырааҕын көрөн, өйөөтөллөр үчүгэй буолуох этэ.
«Саха сирэ» хаһыакка соторутааҕыта иһитиннэрии тахсыбыта. Ол онно Биэрэ Уйбаанабына Быгаанаба: «Икки
«н»-нан суруйууну устудьуоннар сөбүлээбэттэр эбит», —
диэн суруйбута. Ити кэпсэтии сүнньэ итинник буолбатах
этэ. Кэпсэтии сүнньэ: «Бу билигин үөрэх сайдан, билиибит
кэнээн-дириҥээн, урукку көрүүнү билигин атыннык көрөр
буоллубут, уруккуну көннөрөр кыахтанныбыт», — диэн
мунньахтаабыппыт. Оннук түмүк оҥоһуллубута.
Биир «н»-нан суруйар этибит. Холобура, «Уунан, тыанан кэллим, тыынан сылдьар» энин диэн. Ол ону түөлбэ
тылы чинчийээччилэр үөрэтэн билтэрэ: хотугулуу-илинни,
хотугулуу-арҕааҥны улуустар, Бүлүү улуустара, онуоха
эбии Ханалас, Нам улуустарын нэһилиэктэрэ икки «н»нан санараллар эбит. Ити нэһилиэнньэтин да ахсаанынан,
сирин да киэнинэн Саха сирин баһыйар отго буолан тах
сар эбит. Итинник санары ы киэҥ сиринэн тайаан сытарын
аахсан, «икки «н»-нан суруйууну киллэрииһибит» диэн
быһаарыллан турар. Устудьуоннар, чахчыга олоҕурбакка,
уһуну-киэни ырыппакка, аҥаардас «сөбүлүүбүн», «сирэбин» диэн санааларын эрэ эттэхтэрэ. Ону да бары инньэ
диэбэтэхтэр, санаалара хайдыспыт.
Ити кэнниттэн үһүс солунум. Дьокуускай куоракка
«Айылгы» диэн түмсүү баар. Бу түмсүү мунньаҕа буолла.
«Айылгы» түмсүү диэн тугун этэр буоллахха, Дьокуускай
куоракка саха оҕотун сахалыы үөрэттэрии кыһалҕатын
быһаартарар соруктаахтар. 2— 3 сылы быһа үлэлээн, торөппүт санаатын, куорат үөрэҕин салаатын сыһыанын, үөрэх
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гуһунан сокуоннары, киһи быраабын, Арассыыйа, Саха си
рин Төрүт Сокуоннарын үөрэтэн, түмсүүнү бигэргэттэрэргэ, бар дьон билиитигэр тахсарга сөп буолла диэн мунньахтаатылар. Тэрийэр дьон ааттарын да иһиттэххигинэ, бар
дьон билэр, ытыктыыр дьоно сүбэ-ньыма буола сылдьаллар
эбиг. Холобура, кырдьаҕас биэдэгиэк, учуонай Матрена Д е
нисовна Гермогенова. Бу элбэх учууталы үөрэппит, ииппиттакайбыт киһи. Түмсүү салайааччытын солбуйааччы.
Аны туран, матымаатыка номуукатын ханчытаата, үүнэн
иһэр учуонай Антонина Уйбаанабына Бөтүрүөбэ диэн ыга
ылсан үлэлии сылдьар эбит. Кини нассынаанай оскуоланы санардан сайыннарыы көрүгүн торүттэһиигэ ыкса
үлэлэспитэ. Билиҥҥэ диэри күүскэ үлэлэһэр. Үөрэх кинигэтин тылбаастаһан-хайаан инники к үөн н э сьшдьар. Дьэ,
бу кинилэр бэйэлэрин тула саха үөрэхтээхтэрин тардан,
түмэн, санаалара бөҕөх, модьу.
Бастакы, арыый кыаллыах суолупан быһаарсан, өйдөтүһэн, оскуолалар салайааччыларын кытта үлэлээн, онно са
халыы кылаастары астара сатыыллар эбит. Биһиги тылбыт
сокуона баар, Нассынаанай оскуола көрүгэ баар. Барыта
биһиэхэ көмөлөһөр курдук. Ол гынан баран, Дьокуускай
куоракка оннук барыта судургутук киирэн испэт. Маны
бигээн-наллаан, дэмин билэн, сыллаан-күннээн үлэлээтэххэ
эрэ кыаллар диэн өйдүүллэр, бу дьон. Ол иһин сахалыы кы
лаастары астарыахха диэннэр былааннаталыыллар. Куорат
4 өттүгэр маннык оскуолаҕа, оннук оскуолаҕа, холобур, 3
оскуолаҕа оҕо анарын саха гыныахха диэн этиилэр бааллар.
Ити этиигэ биһиги туох да диэн утары этэрбит табыллыбат,
кыахпыт оччо билигин. «Оскуола туттарыахха» диэн этии
киллэртиир этибит урут. Ол гынан баран ол синньэ кумааҕыга хаалан испитэ, салгынҥа ыйанан испитэ. Онон сибилигин да оннук хаалыаҕа. Оҕолорбутун хайдах эмэ гынан
булгуччу төрөебүт тылларынан үөрэттэриэххэ диэн кылаас
астараары мөккүһэллэрэ да улахан. Саха оҕотун сахалыы
үөрэтэр үгэһэ, баҕата суох Дьокуускай куоракка үөһэттэналлараттан бигэ өйөбүлэ суох ити соруту олоххо киллэриэх
диэтэххэ, ол хайдахтаах сыраны-хараны, билиини, сатабылы, булгуруйбат модун санааны эрэйэрин санаатаххына, бу
дьону киэн туттаҕын. Чахчы ботуруйуот дьон.
4 Закнч №50
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Xit н 11 ы к 6ai,apap омук, б я г л и н
эйгэтигэр сылдьан
үорэннлзинэ эрэ, ол омугун ойун-санаатын тута сылдьарын уонна сахалыы үгэстээх киһи буолан тахсарын, ама,
ким мөккүһүөй? Ол нуучча эйгэтигэр нууччалыы үөрэнэтакалла сылдьан, саха оҕото сахалыы куттаах-сүрдээх киһи буолан тахсара кыаллыбат. Тыаттан сүбүгүн кэлбит
5—6-с кылаас o i j o t o даҕапы сотору нууччатыйан барар.
Онон биһиги сайдар суолбут ыараабытын быһыытынан,
Бэрэсидьиэн, Бырабыыталыстыба боппуруоһу саналыы
көрөллорүн ситиһиэх тустаахпыт. Үөрэх министиэристибэтэ, куорат үорэҕин дьаһалтата бэйэлэрэ тугу да гынар
кыахтара суох аатыраллар. Хайдах кинилэр төрөппүт эрэ
туруорсубат диэн, опу сылтах оносгон, пнники кэскили
корботтөрүй? Саха Өроспүүбүлүкэтигэр аатын биэрбит но
руот кэскилин корботтөрүн, тороппүккэ сэлээннииллэрин
быһыытынан төропнүт баарын бмллэриэхтээх. Сибилигин
төһө төрөппүт оҕотун сахалыы үорэттэриэн баҕарарын этэн
биэрэр үлэһит куорат үөрэҕин салаатыгар да, Үорэх министиэристибэтигэр да суох. Испииһэктээбэттэр, кими да бэлиэтээбэттэр эбит. Ким да кинилэргэ тиэстибэтин, туруорсубатын курдук.
Манныкка соссуолуогуйа чинчийиитэ суох сатаммаккын. Ону ким коҕүлээн, тэрийэн, үбүлээн чинчийтэрэр?
Ол эмиэ садьыыба... Онон саха дьоно, саха төрөппүттэр,
бу боппуруоска дьоһуннаахтык сыһыаннаһыҥ. Дьокуус
кай түөрт өттүгэр ханнык эрэ сылга диэри саха оскуолаларын хайаан да тутар дьаһал тахсыбатаҕына, биһиги олох
эстиэхпит. Сайдыылаах тыла суох, омукпутун салгыыр
ыччаты ииппэккэ биһиги хайдах олох дышхааныгар саба
оҕустарбакка тыыннаах ордуохпутуй? Биир саха тылын
үөрэтэн, саха буолбаккын. Онон сахалыы үөрэтэр, сахалыы
иитэр оскуолалары астартыыр улуу туруорсууну Саха сирин
үрдүнэн тэнитэр туһунан кэпсэттибит.
Бүгүн биэриибит манан бүтэр. Аныгыскы биэриигэ диэри!
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Кэлиҥҥи сылларга «үгэс» диэн тыл үгүстүк туттуллар
буолла. 'Гуттубат киһи диэн, арааһа, суох да буолуо. Ол гы
нан баран биирдии киһиттэн көрсө түһээт: «Үгэс диэн тугуй?» — диэн ыйыттахха, сорох киһи мунаарыан сөп. Ол сөп,
өйдөнөр. Нуучча тылыгар тылы, туттуллумтуотунан көрөн,
«активный словарный состав», «пассивный словарный сос
тав» диэннэргэ араараллар. П.С. Афанасьев ону «ылбаҕай
словарнай састаап» уонна «ылбаҕайа суох словарнай састаап»
диэн аатгыыр. Бастакытыгар үгүстүк туттуллар саха бүттүүн
тыллара, иккиһигэр эргэрбит уонна сана үөскүүр тыллар
киирэллэр. П.С. Афанасьев эргэрбит тыллары «сүппүт тылларга» уонна «былыргыны бэлиэтиир тылларга» араарар.
Тыллар, сана тылларынан солбуллан, сүтэллэр (холобур,
уйэн — «бэлиэлээх», көппөх — «муох», өргүө — «дъабарааскы»
буолбуттар» диир). Сүппүт тыл барыта умнуллубат, сорох

өттүлэрэ туттуллуулара эрэ кыарыыр, онон туох эмэ анал
туттууга көһөллер диир (холобур, үрдүк истиилгэ). Былыргыны бэлиэтиир тыллар сана тылынан солбуллубаттар, онон
былыргы олоҕу кордорөргө киэн ник ту'ттуллаллар.
Тыл култууратын үөрэҕэр «тылы пассивнай билии», «активнай билии» диэн баар. Ол аата билэр эрээри бэйэн хаба
тардан туттубат тылларыҥ «пассивнай билии» буолаллар.
Оттон туттар, ырытыһар, быһаарсар буоллаххына, «активнай билии» диэн ааттанар. Ону биһиги сахалыы-махалыы
этэр буоллахпытына, туох диэхпитин сөбүй? «Пассивнай
билии» диэннэрин «искэ билии» (искэ тутан сылдьар би
лии) диэхпитин сои курдук быһыылаах. Ол аата билбиккин
искэр тута сылдьаҕын.
Аны билигин «активнай билии» диэннэрин туох диэх
питин сөбүй? «Активнай билии» диэн сахалыыта — туттубутунан сылдьар тылын. Итинник саба быраҕан быһааран
бараммыт биһиги «үгэс» диэммитигэр киирэбит.
«Төрүт үгэс» диэн оскуолаҕа үөрэтиллэр, дьон туттар,

аны култуура үлэһиттэрэ итини тэрийэн, дьоҥҥо өйдөтөн,
үлэ бөҕөнү үлэлииллэр. Аны учууталлар, көннөрү даҕаны
дьон, ньүбэрсиэккэ «төрүт үгэс» диэҥҥэ үөрэнэн тиийэн,
эмиэ төрүт үгэһи үөрэтээччи буолаллар. Саха, нуучча ты
лын идэлээхтэрэ онно сыстаҕастар.
«Үгэс» нууччалыытыгар «традиция» диэн. Ол «тради
ция» диэни нуучча тылыгар хайдах быһааралларый? «Тра
диция — исторически сложившиеся и передаваемые из по
коления в поколение обычаи, нормы, поведение, взгляды,
вкусы и т.п.» диэн. Дьэ ити. Ситини кинилэр «традиция»
дииллэр. Биһиги «үгэс» диибит.
Үгэс диэни саха тылыгар быһааран биэрбит тылдьыт
билиннитэ арай Хабырыыл Сөдүөтэбис Сиипсэп «Саха
лыы кылгас тылдьыта» баар. Биир эрэ тылдьыт. Ол онно,
бастакытынан, үгэс диэммит былыр-былыргыттан, бэрт
өртөн олохсуйан, үорүйэх буолан хаалбыт быһыы-майгы
диэн быһаарыллар.
Иккиһинэн, «үөрэммит идэ, кэмэлдьи» диэн. Хас биирдиилээн киһи оннук үгэстээх. «Кини үгэһэ» энин диэн туттуу баар. Дьиэҕэ-уокка үгэһэ суох сатаммаккын. Бүттүүммүт үгэспит — былыр-былыргыттан дьон олохсуппут, быраабьша курдук туттар буолбут олохторун сиэрэ, куолулара,
майгылара. Ол аата ханнык түбэлтэҕэ хайдах туттуохтааҕын,
хайдах буолуохтааҕын. «Маннык гынар куолу» диэхгэрэ
ону. Ол аата олохсуйбут куолу, киһи барыта тутуһуохтаах
куолута, «Куолу» диэн нууччалыытыгар «поведение, прави
ло» энин диэн өйдөбүллээх буолан тахсар.
Ити куолубут син хайдаҕын да иһин омук ааттаахха баар
буоллаҕа дии. Билигин нууччалыы үгэһи тутуһар буолбут
кэннэ, биллэн турар, дьон мунаарара, буккуйара элбэх.
Нуучча үгэһин ылан баран, бу саха үгэһэ диэн өйдүүр.
Ону туора дьонно тутуһуннара сатыыр. Холобура, киһи
өллөҕүнэ, ону көмөр сиэр-туом сахаҕа былыр-былыргыттан
олох атын этэ. 60-с сылларга диэри мин чахчы билэбин.
Мин төрөобүт Боотулуубар киһини, кырдьаҕаһы хайдах
комөллөрүн көрбүтүм. Ол онно билиҥҥи курдук буолбатах. Киһини комүү даҕаны, ахтыы даҕаны бүтүннүүтэ са
халыы хонугунан ааҕыллар. Хонугунан! Күнүнэн буолбат
этэ. Атын болдьоҕун да эмиэ хонугунан кэмнэнэр буолар
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этэ. «Үс хонугунан; кэлбитим икки хонно; бэҕэһээ кэлби
тим, иллэрээ кун кэлбитим» энин диэн буолар. Хонугунан
кэмниир угэстээх этибит. Билигин нууччалыы «день» диэ
ни үтүктэммит, өлбүт киһибитин уһус күнүгэр таһаарабыт.
Саха үгэһинэн үс хоннорон баран таһаарыллар, төрдүс
күнүгэр. Үс хонноруу тэрээһинэ ситэригэр, сиэрин-туомун
тутуһууга, аймах, атас-доҕор, аттаах-сатыы, ол хаһан сурахилдьит ылан, киһилэрин кистиэхтэрин иннинэ баттаһа кэлэригэр барытыгар наадалаах этэ.
Аны, дьэ, ити билигин тоҕус күнүн бэлиэтээһин энин
диэн; 40 күнүн, оччо сылын, бачча сылын бэлиэтээһин
диэн — барыта урут саха тутуспатах суоллара. Баар сиригэр баара эбитэ буолуо. Ити барыта үөрэхтээх дьон, нуучча
үгэһин үтүктэн, кэлин киллэрбит үгэстэрэ.
Өлбүтү гаһаарарга билинҥи курдук хоронуулаах тэрээһини эрэйэр үгэс суох этэ. Холкуос саҕана дьадаҥы олох да
судургутуппут буолуон сөп. Ол эрээри дьон төрүт үгэһин
тутуһа сылдьара биллэр этэ. Төрүт үгэскэ өлүөхсүт тиһэх
аһылыга «хоолдьуга ас» диэн баар. Сэбиэскэй кэмҥэ сүөһү
өлөрөн аһатыы уурайбыта. Хоолдьуга аһылыга — кыанаргынан, бэйэҕэр туох баарынан аһатыы. Дьону сөхтөрөр
оннук-маннык күндүнү була сатыыр үп-ас, кыах суох.
Холобура, Боотулууга 1960 с. эбитэ буолуо, ол кэннигэр
эбитэ дуу, Сөдүөт (Ээх Доҕор) диэн бэрт кырдьаҕас, 100гэр чугаһаабыт оҕонньор өлбүтэ. Ону былыргылыы он
но тутуһуллар үгэһинэн көмпүттэрэ. Кинини эрэ оннук
көммөттөр буоллаҕа, Боотулууга оччотооҕута сахалар бэйэлэрин үгэстэринэн олороллор этэ. Онно оҕонньору таһаараары олороннор, аан хоско аттыгар олорон, аһаабыттара. Ол — «Кырдьаҕаспыт хоолдьуга aha, маны бары
тын көрө-билэ сытыахтаах» диэн тэрээһин эбит. Аһыыллар,
кэпсэтэллэр, ахтыһаллар. Арыгыта-мачайа суох аһаан бараннар, көмө бараллар. Көмөөрү туран, миитин, тыл этиитэ
суох. Кырдьаҕастар, атастара бырастыылаһаллар. Ол дойдуга тиийэн, үчүгэйдик олороругар баҕаран, аҕыйах сэмэй, су
дургу тылы этэллэр. Тэбиэҕин үрдүн саба сылдьааччы дьиэтэ хайдах курдук табыллыбытын өлүөхсүт санаатын көтөҕөр
курдук иһирэхтик, тапталлаахтык этэр. Таска турааччылар буора хайдах курдук табыллыбытыттан санааларын
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кенньүордүнэлдэр. Сөдүөт барахсан майгытын батыһан,
барыта уурбут-туппут курдук буолтун бэлиэтииллэр. Бары
үлэтин бүтэрэн баран, кыратык иһийэн, тура түһэллэр уон
на тарҕаһан хаалаллар. Дьэ бу кэнниттэн буоругар, маһыгар
үлэлээбит дьон, сууйбут киһн — улахан оҥөлөөхтор эрэ,
дьиэтигэр барсан, сорохторо эргэ-урба таҥас энин ылан,
дьиэлээх эмээхсин махталын ылан, дьиэлииллэр. Бүтэр
онон. Ыраах олорор, тиэтэйэр энин киһи буоллаҕына,
оҕонньору кытта дьиэтигэр бырастыылаһаат, комсүбэккэ
баран да хаалара коҥүлэ. Онон ити урукку үгэспит судургу
этэ уонна ол 9 хонуга, 40 хонуга диэни элбэх буолан мустан
бэлиэтии сылдьыбаттар. Дьэ ити саха үгэһэ. Баҕар, итин
ник да үгэскэ төннүохпүт, ас-үөл кырыымчыгар ыллардахха. Бастаан арыгыта суох атаарыыга киириэххэ, Ол бэйэтэ
сорох оттүн сааһылыа, судургутутуо.
Үгэс диэн, бпллэн турар, киэҥ. барытын ырытар сорук
турбат. Бары сибилигин билэ-көро сылдьар суолбутун кэпСЭТИЭХХЭ.

Бу соторутааҕыта тэлэбисиэргу Багдарыын Сүлбэ икки
киһини таһааран турар: биир аан дойду ааттааҕа, күүстээх,
хары баттаһар киһи Бүотүр Уйбаанабыс Намыынан (Нау
мов) диэн. Бэйэтэ торүоҕүттэп арыгы диэни амсайан корботох киһи. Аны туран, миигин ынырбыта. Ол онно сэһэргэһиибит бэрт кылгас эта, Огут биэс мүнүүтэ. Бу 35
мүнүүтэуэ бэйэбит да кэпсиэхпит элбэх этэ буолан баран,
ыйытыы олус элбэуэ. Ыйытыы оссо биһиги бүппүппүт
кэннэ да киирэ турбута быһыылааҕа, түлүппүөн тохтообокко тырылыы хаалбыта. Биһиги ону хайыахиытый, истэ
олоруохпут дуо? Бириэмэбит бүтэн хаалбыт дьон барабыт,
атын дьон кэлэн олороллор буоллаҕа дии, сана биэриигэ.
Ити аата дьон сэргиир, бу үгэс туһунан сэһэргэһиэн, билиэн баҕарар.
Мин өйдүүрбүнэн, бу арыгы иһиитин норуокка киэнник тэниппит, тарҕаппыт былаас — урукку былаас. Оттон
ыраахтааҕы былааһа итиннэ кырыһын бэлэмнээн биэрбитэ. Ол кырыһа тугуй? Урут ыраахтааҕы кэмигэр арыгыны күндү ас диэннэр аҕалаллар этэ. Ону мааны дьон,
тойоттор-хотуттар, аҕабыттар эҥин, үөрэхтээхтэр аһыыр
астара. Дьадаҥыларыҥ маанылар күндү ас дииллэрин иһин
54

ымсыыраллар. Кутан биэрдэхтэринэ, тэннэ асаһан, маанылаппыт курдук, махтаналлар. Ол «күндү» ас дьиэлэригэр
киирдэҕинэ, кими да матарбакка уостарынан үллэстэллэр.
Истэхтэринэ, итирэр-кутурар, холуочуйар — бу «ас» амтанын буһуурҕаабыт дьон арыгыга түбэстэхтэринэ «кэбис»
диэбэттэр. «Киһи күндүлээбитин дуо?!» — диэн буолар. Онон
«арыгы — күндү ас» диэн, «онон аһаныллыахтаах» диэн,
«киһи маанылаабытын» диэн, «Мааны ыалдьыты арыгынан мааныланыахтаах», «Арыгылаах остуол — мааны остуол» диэн, «Арыгы туруорбатылар, куһаҕаннык көрүстүлэр»
диэн саха үгэһин, өйүн-санаатын үрэйбит ойдөбүллэр
ыраахтааҕы кэмигэр үоскээбиттэрэ. Ол үрдүнэн омукка былыр-былыргыттан испэт дьон аны-аныаха диэри бааллар!..
Кинилэр арыгыны «Айыы киһитин аһа буолбатах, абааһы
аһа» дииллэр. Киһи олоҕун алдьатарын корөн, абааһы
көроллөр, өстүйэллэр. Омукпут чэгиэн ойдөөх, саха үгэһин
тутуһа сылдьар отто кинилэр буолаллар.
Дьон-норуот өйүн сүһүрдэн, күндү баайын сүүрдээн
ылаары ымсыы атыыһыттар арыгыны соҕурууттан аҕалаллара. Ол эрээри арыгы, билинҥи курдук, энин-энин собуоттарга олус элбэх оноһуллубат, омук сириггэн хото
гиэллибэт буоллаҕа. Сыаната ыарахан, дьонно тииһилэнэ
кыра. Оччотооҕу кыах биллэр. Инньэ гынан, биһиги дьолбутугар, баччаҕа тиийиэх быабытыгар алые элбэх арыгы
манна кэлбэт. Бырамыысыланнастаах сирдэргэ, ити Аллам,
Бодойбо курдук көмүстээх сирдэргэ, элбэх арыгы кэлэн алльатарын Кулукуоскай «Арыгы» диэн улахан айымньытыгар суруйан турар. Арыгы алдьатыытын арыйар, бүгүн Саха
сирин үрдүнэн тарҕанар итинтэн ордук күүстээх бырапагаанда хантан кэлиэ этэй буоллаҕа.
Оттон билигин арыгы алыс тэнийбитин кэннэ киһи аахсар тыллаах киһитэ диэн баар дуо, урукку курдук. Ол Өксөкүлээх, Күлүмнүүр, Алампа саха интэлигиэнсийэтигэр.
үөрэхтээҕэр улахан сабыдыаллаахтара. Оннук бас-кос дьон
билигин, арааһа, дьоҕуһаан бардылар быһыылаах. Акадьыамык боҕо элбэх буолан баран, норуот бүтүннүүтэ бас туттар
киһитэ баарын мин, кырдьыга, көрө иликпин. Ол оннук
дьон тахсыахтара, биллэн турар. Норуоттарыгар кыһаллар,
кэскили туруулаһар дьон баар буоллахтарына, олор чорбо55

йуохтара, аатырыахтара. Өссүөнтэй Муордьунап, Баһаарын
курдук, Уйбаан Арамаанап курдук, Ньукулай Муордьунап
курдук аатырар, бар дьонноругар кыһаллар дьон баар буоллахтарына, дьон иһиллиир дьоно баар буоллаҕына, саха
лар олорго тардыһан, уһун санааланыахтара, киэҥ көҕүстэниэхтэрэ. Оччоҕо буоллаҕына, омугу атарахсытар куһаҕан
үгэстэри, кэнчээригэ бэриллэр, иһиттэн кэбирэтэр адьынаттары суох он орор тирэхтэниэхпит.
Билинни кэм киэнник биллэр-көстөр, дьон ытыктыыр
киһитэ, сорохторо үөҕэр киһилэрэ Багдарыын Сүлбэ, арыгылаабат үгэһи салҕаан, тэнитиһэн, букатын испэт. Кини
ынырыы бырахта. «Алтынньы ыйга биир да таммах арыгы
ны, сахалар бары, иһимиэҕиҥ!» диэн; «Холонон көрүөҕүн!»
диэн; «Бука баһаалыста!..» диэн. Чахчы норуоппут өрүттүөн
баҕарар буоллахпытына, ити ыҥырыыны биһиги улахаҥҥа
уураммыг, дьүүллэһэммит, сир-сир аайы турунан, алтын
ньы ыйы арыгыта суох ыйынан биллэриэҕиҥ. Ол ону хаһыакка да суруйуохха. «Саха сирэ» хаһыакка, «Сахаадаҕа»
энин ыыталыахха. Нууччалыы да хаһыакка ыытыахха.
Нууччалыы тыллаахтар эмиэ биллиннэр-көрдүннэр, саха
лар билигин туох иһин туруна сылдьалларын.
Онон ити арыгы үгэһэ олохсуйуутугар ыраахтааҕы
былааһа өҥ кырыһы бэлэннээн биэрбит. Былыр, оннооҕор
сэбиэскэй да кэмн э, арыгы киэнник тарҕана илигинэ, ары
гы истэхтэринэ, төрөппүттэрэ кыра оҕолорутар кытта кутан
биэрэллэрэ. «Мээнэ көстүбэт күндү астан оҕобутун матарыахпыт дуо, хойут, улааттаҕына, биһигини эмиэ күндүлүүр
киһи буолуоҕа» диэн. Табаахха эмиэ оннук. Табаах туһугар
туохтарын барытын туран биэрэр гына онорбуттара, бу
ыраахтааҕы үйэтигэр. Инньэ гынан, дьон, табаахха ылларан, сордонон, тиийиммэт эрээри арыыларын, эттэрин да
сыыһын, туох ааттаахтарын барытын, күөмэйдэрин быһа
баанан да тураннар, биэрэллэр этэ. Ону эргиэмсиктэр үөрэкөтө ылаллар. Аҕыйах түүнүгүрбүт сэбирдэх табааҕы быраҕан биэрэн баран, уонна эмиэ кыра арыгыны иһэрдэн
баран, махтал ылаллар. Атыыһыттар, кулубалар, кинээстэр,
кыһалҕа кыһарыйбыт дьонун суймуурдаары дьааһыктарын
муннугар арыгы хаһаастаах буолаллар. Бардахтарына56

кэллэхтэринэ, тиэнэ, ындына сылдьаллар. Ол омсолоох
үгэһи аныгы үйэ ымсыы торгуомсуктара салгыыллар.
Арыгы — дьаат. Эккин-сииҥҥин, өйгүн-санааҕын сүһүрдэр. Арыгы — норкуотук, ыыппаттыы эпсэри ылар. Сэбиэскэй былаас кэмигэр арыгылааһын тэнийиитэ Норкуом
100 кыраамыттан силис тардыбытын чопчу ыйар дьон бааллар. Ол өлүү астарыгар эрчиллэн, бытыктара умайан кэлбит саллааттар саҕалаан, дьону көҕүтэн, дьон арыгылыыр
буолбута диэн суруйаллар. Кырдьык, сэрии кэнниттэн,
айманан-сайманан, өр оннуларын булбакка сылдьыбыт дьон
бааллара. Олору «киһи хаанын көрбүт киһи» диэн хайдах
да быһыыларын тулуйаллара, аахсыбаттара. Аһыналлара
Арыгыны булан иһээччилэр, сүрүннээн, олор этилэр. Ары
гы суоҕар биибэ (быраага) диэни оностон, аһаан, итирэнкутуран, тэлиэс-былаас сылдьан, аамайданар сэрии иммэлииттэрин көрө-көрө, кугтанарбыт. Бу муннаахтарыҥ сорохторо мае атахтаах, анаар илиилээх буолаллара. Үөрэҕэ,
идэтэ суох иммэлиит дьон хантан ботуччу хамнастаах,
тиийинэр үптээх-астаах буолуохтарай. Олохторо да ыараханыттан тууйуллан, санаалара алдьанан, ыһыытаан-хаһыытаан, айдааран, тыыннарын таһаара сатаахтыыр эбиттэр.
Харчыта суох холкуостааҕы «күндү» аһыттан норуот былааһа матарбаг. Улахан бырааһынньыктарга холкуостар
уһаакка биибэ диэни туруоттаран, көлөһүн күнүн суотугар
нуорбаннан түҥэтэллэр. Ол ону иһэ-иһэ, итирээччи итирэр. Бүттэҕинэ, аһара барбыттар ньоҕоҕун кытта сииллэр
этэ. Онон ити «Олох арыгылаабат норуот этибит» диэн олох
былыргыга арыгы суох кэмигэр уонна арыгы дэлэйэ илик
кэмигэр сыһыаннаах! Арыгылаах остуолга түбэстэхтэринэ
да, арыгылаабат дьон бааллара. Тонсукка амсайа эрэ түһэр
дьон эмиэ бааллара. Ол гынан баран «күндү ас» диэн сыыһа
өйдобүл дьон үксүгэр баара.
«Күндү» диэнинэн саптан, сибилиннэ диэри дьоҥно
сыҥалыыллар. Киһи арыгы кутан биэрдэҕинэ, атаҕастаммыт
курдук сананааччы ауыйах буолуо. Испэтин үрдүнэн киһи
олус сыҥалыыра хайдах ытыктабыл буолуой, атаҕастабыл
буолбакка?! Истэҕинэ. тохтообокко үлдьү барар эбэтэр айдааннаах киһиэхэ (туттуна сатыырын үрдүнэн), кырдьык,
үчүгэйи санаан сыҥалыа дуо билэр киһи?
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Итигирдик санаа билигин элбэх киһиэхэ киириэхтээх,
Иһиэн баҕарбат киһиэхэ араас сылтаҕынан албаһыран, иһит
тэрийии, үрүүмпэ ууруу, онно арыгы кутуу киһи көҥүлүн
күөмчүдээһин эбээт. Охсуһуннараргар диэн кута олорор
ыал баар буолар. Ол ыалга иккиһин сылдьыаххын баҕарыан
суоҕа. Үөһэттэн алларааҥҥа диэри арыгылаах бан кыат бо
де норуоту хайдах курдук арыгыга көҕүппүтэ, төһөлөөх үлэ
бастыннарын, салалта сис дьонун олоҕун алдьаппыта, нннин сарбыйбыта буолуой? Арыгылаах остуолларбытын,
уруубутун. онтон да атын бырааһынньыктарбытын нуучча
үгэһинэн сиэрдиир буоллубут.
Дьэ билигин «арыгыга үнтэрэр үгэс» диэн тугун илдьиритиһэн көрүоҕүн . Арыгыга үнтэрэр үгэһи урукку былаас киллэрбитз, тэнипнитэ. Ол аата тугуй? Маны мин
икки суолга хайытабын. Икки аныы.
Бастакыга, арыгыга үҥтэрэр үгэспит остуолга олоруоххар диэри өттө маннык түгэн н э арыгы иһиллиэхтээх диэн
өйдөбүл. Дьэ, туох түгэн ҥэ и1гэбитий? Ити аата арыгы иһэр
төрүөт. Ол торүотүн сылтах да буолан хаалар. Коннерү
арыгы иһэр сылтах төрүөт буолбат. Ол киһи сон атыыласпытын «сууйар» буоллаҕына, туох улахан төрүөтэ буолуой,
сылтах эрэ буоллаҕа дии, көннөрү арыгы иһээри. Эбэтэр
ким эрэ куруук киирэр-тахсар киһи кэлбитигэр арыгы иһэн
баран: «Ээ, Ньукулай киирбитигэр иһиэм суоҕа дуо?» диэх1ээ\. Кэргэнэ: «Хайа, бу эмиэ туох бырааһынньыга буолла?» диэтэҕинэ. Онон ити сылтах.
Оҕо төрөөтө^үнэ, киһи өллөҕүнэ, бырааһыннььгктарга.
дьиэ тутуннаҕына, сүоһү атыыластаҕына, улаханы булуннаҕына, мааны ыалдьыт кэллэҕинэ энин булгуччу иһиллиэхтээх курдук өйдөбүл — үгэс. Кыһалҕаны быһаартараары
иһэрдэр үгэс эмиэ баар. От, мае, муус тиэйтэрээри, уу бастараары суоппарга, тырахтарыыска булгу иһэрдиэхтээх кур
дук. Олох кыһалҕата үөскэппит мокү үгэстэрэ дьон арыгыһыт буолуутугар кырата суох суолталаннахтара. Үөһэттэн кэлэр тойоту-хотуту, боломуочунайы үчүгэйдик «унунуохтаан» көрсүү, атаарыы, кэһиилээн ыытыы булгуччу
арыгылаах буолар. Ити эмиэ үгэс. Үгэстэн тутулуга суох
киһи диэн суох. «Уопсастыбауа олорор буолан баран, уопсастыбаттан тутулуга суох киһи суох» диэн баар. Онон куһаҕан

үгэһи үөскэтэн баран, онтон тутулуктанан хаалаҕын. Ары
гы иһэн, бэрик ылан, буруйдааҕы ыраастыыллар, буруйа
суоҕу буруйдууллар. Арыгыга үнэр үгэс биһигини сиэн
сытар. Онон арыгыга үнтэрэр үгэспит, бастакытынан, иги
остуолга олордор, арыгы иһэрдэр үгэс. Онтубут ыарахан,
норуот бүтүннүүтэ былыр-былыргыттан <<Бу үтүө ас, мааны ас. ыраахтан кэлбит киһини аһатыахтаахпын» диэн өйдөөн кэлбит.
Иккиһэ. Остуолга тутуһуннарар үгэс. Остуолга олороннун тутуһар үгэһин. Били иһии төрүөтэ баар, сылтаҕа
баар. Арыгы иһэр баҕалаахха сылтах буолуо суох бары
та сылтах буолар. Аны ол төрүөтү, сылтаҕы олоххо кил*
лэрии үгэһэ эмиэ элбэх. Остуолга олорбутуҥ кэннэ ары
гы иһэрдэр үгэс — ол арыгыһыттар торөипүт үгэстэрэ.
Остуолга олорооччуттан арыгылатар үгэс тугу ирдиирий?
Киһи барыта арыгы куттарыахтаах диэн. Оччо кутуллубуту булгуччу киэһэни быһа көтөхсөн-бэрийсэн тахсаҕын.
Намыһах култуура баһылыыр остуолугар дьону хомотумаары, өһүргэтимээри алдьатыылаах акаары үгэһи өйөспүтэ
буолан. охсуһуннараргар тиийэҕин. Амма Аччыгыйа эппитин киһи умнубат. «Дьон тоҕо иһэллэрий? Көҕүтүһэн
иһэллэр. Көҕүтүсиэттэрэ буоллар, иһиэ суох этилэр. Мин
дъиэбиттэн биир да киһи холуочуйан тахсыбатаҕа», — диэбиттээх. Онон көҕүтүһүү, сыналааһын суох буолуохтаах.
Ити уонна «арыгыта кутуҥ, иһэрдин •
> диэн ыалга киирэн
хаайа олоруу, сүгүн сынньапиакка сүпсүйүү ыапы, киһини
үчүгэйдик саныыр, ытыктыыр киһи быһыыта буолбатах.
Дьэ, итини кытаанахтык өйдүөххэ, олоххо тутуһуохха. Арыгыны арбыыр. хоһуйар, иһэргэ күһэйэр, көҕүтэр тыл-өс,
«Туос көтөх, көтөҕөн кэбис, ис, иһэн кэбис. оччо бартаКЭ.1Гэ буолуо, ол туһугар, бу туһугар» уо.д.а. улахан ал
дьатыылаах, буортулаах, халын аньыылаах тыллары төрүт
бобуллуох тустаах. Ити тыллары төлө ыһыктарын мааны
остуолга сааттаах тылы тыллаһыы диэн өйдөнүөхтээх. Дьон
өйүн-сүрэҕин үтүктээйи онорор, майгытын омуктууга кубулутар, сиэрин, үгэһин, сахалыы култууратын суурайар
мөкү үгэстэри киллэрэн кэхтэбит. Бэйэбит киэнин байыта,
сайыннара сатыахха. Барыта соҕурууттан кэлэр үгэс. Оо, ол
үгэс ончу кэһиллибэт сокуоннаах. Ону биһиги сайынна59

раммыт, уус тылбытынан арбаан-сарбаан, ити тамадаалар
диэныэри ылынаммыт, баспытыгар ытыаран, «тас гыннаран баран, тааһын эрэ хаалларар, түгэҕин көрөр» «үчүгэй»
дьон буолабыт. Хастыы эмэ сүүс ыал уруутугар тамадалаабыттарын кэпсэнэр дьон бааллар. Киһини барытын
иһэрдибит, элбэх киһини холуочуппут, итирдибит тамадаа «үчүгэй» аатырар үһү... Маннык түктэри өйдөбүллээх
дьон уруулара айдааннаах буоларын, итирбит дьон олоҕо
да алдьанарын сөбүлүүр буоллахтара, Остуол сокуонун хас
ирдэбилин барытын биэс тарбах курдук билэр, барытын
мырчын наппакка тутуһуннарар дьон бааллар. Остуол аайы,
Хойутаагын — ыстараап. Ону өйдөннөрүөх соло биэрбэккэ, аһыы түһэр кыахтан матаран, үрдүгэр түһэн, булгуччу иһэрдэллэр. Түгэҕэр диэри түһэрэрин бары кэтииллэр,
Дьиикэй быһыы! Онтон: «Хайа, маҥнайгы үрүүмпэни!..» —
диэн буолар. «Үрүүмпэҕин бүтэри ис! Иһит ырааһын таптыыр!» — диэн буолан иһэр. «Хайа, ама, ол туһугар иһиэн
суоҕа дуо?» — диэн олууртан олуур быыһа суох түһэн иһэр.
«Тоҕо испэккин, мин эрэ иһэ олоруом дуо?» — диэн КИМ
эрэ баайсан турар. «Эн биһигини ытыктаабаккын дуо?!» —
диэн хадаардаһар хаана киирэр. Ити өссө эньигин кэтиир
«үлэни» бэйэтэ моой ылыммыт хос «общественнай» хонтуруол эрэ!.. Иһэргин-испэккин кытаанахтык кэтиир (ыстарааптыыр кытта бырааптаах) дуоһунасгаах киһилээхтэр —
тамадаа диэн. Арыгы иһиитин булгуччулаах үгэһин кыраҕы
харабыла. Арыгыны сын алаан, хайҕаан тахсар. Төһө да маа
ны, үрдүк таһымнаах тэрээһинҥэ: «Бу туһугар иһиэҕиҥ,
ол туһугар иһиэҕиҥ!» — диэн хайаан да арыгы иһэргэ
көҕүтүһэн тахсаллар. Остуол баетыҥ-мааны саха аһа толору
тардыллан туруо. Биирэ да ааттаныа суоҕа. Маны ииппиткөрбүт, булбут-талбыт, астаабыт-үөллээбит ким да үтүө
тылынан ахтыллыа суоҕа. Остуол хотойорунан астааҕыҥ
үөрпэт-манньыппат курдук... Бары астан арыгыны үөһэ туталлар. Эстэпиэтэҕэ сүүрээри биир сиргэ таба турбакка өрө
үнкүүлүү турар ыспартымыан маһы ойон иһэн эһэ тардаат,
түһүнэрин курдук, туос этэр ирээтэ кэлбит киһи, абыраллаах үрүүмпэтин сыыһа-халты хаба тардаат, «дьэ, сыыһа
туттубатым ээ» диэбиттии туттан, өрө көтөҕөн ылан, иккис
илиитинэн түоһүгэр өйүү тутан кэбиһэр. Тыл этэрин туха60

ры имэрийэр, биэбэйдиир. Сөп-сөп амарахтык көрөн ылар.
Арыгыны эрэ мыҥаан тахсаллар. Киэһэни быһа арбаан тахсаллар. Бу үгэһи быраҕан, арыгыга үҥпэт үгэскэ киирдэр
дэлэкээннээх үтүө буолар этээ!
Туохпутун барытын, бэл, уруу курдук ытык үөрүүбүтүн,
омук үгэһинэн тэрийэбит. Кыыс барахсаҥҥа үрүүмпэни
үлтү бырахтарарбыт. Саха иһити үлтү быраҕар үгэһэ суоҕа.
Ол аньыы буолара. Иһити харыстыы үөрэммит кыыс эрэйдээх, хараҕын быһа симэн, сирэйин куоттаран, мырдыс
гыннаран баран, илиитэ тардан, сэниэтэ суох сиргэ дук
гынара. Аныгы кыыс үөрэммитэ элбэх, ол аайы илиитэ
тарпат буоллаҕа, Сорох сиргэ кыыстаах уол киирэр суолларыгар ириис туорааҕын ыһар буолбуттар. Олох билсибэт,
түбэһиэх сэргэстэспит дьоннору угураһыннарар уо.д.а. саха
сиэригэр түктэри энин-эҥин быдьар оонньуулары оонньотоллор. Саахсаҕа уоллаах кыыһы нуучча үгэһинэн кыыһын
уҥа, уолун ханас гына сэргэстэһиннэрэн туруораллар. Ол
иһигэр — саха дьахталлара! Аны эр киһиэхэ дьахтарын массыынаттан дьиэҕэ көтөхтөрөн киллэттэрэллэр. Маны саахсаланар саха дьоно да сүрүргээбэттэр, барытын тук кур
дук толорон иһэллэр. Саха киһитэ хоонньоһо илигиттэн,
баччыктаан, көтөхпүтүнэн барбат. Арай дьахтары күрэтэр
күнүгэр, айанын түргэтэтэн, уонунан көстөөх сиргэ сүгэнкөтөҕөн, сүүрүүнэн түһүнэрэ сэһэннэргэ баар. Бары
та түн-тан, сахалыыны алдьатыы, сэмэйи суох оҥоруу.
Саха үгэһигэр, уруутугар туох сыһыаннаахтарый «горь
ко!», «сладко!», «кисло!», «масло!», «старый клён» энин
диэн өйө-дьүүлэ суох үөгүлүү олорор тылларбыт?.. Дьон
хараҕын ортотугар угураһыы-сыллаһыы тэнийбэтэх көстүү. Ону алые хойуннарыы — дьон дьоһунун түһэрэн,
оонньуу он остуу. Онтон ким да өһүргэммэт! Дьоһуна, киэ
нэ суох дьон буоллубут. Былыр бэйэ-бэйэлэрин субу эрэ
көрсөр уу тунуй, бүтэй уоллаах кыыһы танара дьиэтигэр
бэргэһэлииллэригэр эрэ угураһыннараллара. Дьэ, ол чахчы
суолталаах, кыбыстыылаах да эбитэ буолуо. Билигин туох
суолталаах буолуой — былыр үйэҕэ бииргэ олорбут, истэригэр баардаах ыалы, субу-субу үөгүлээн, угураһыннарар?!
Саатар, ол үөгүлүүр тылларбыт ис хоһооннорун, суолталарын билэбит дуо? Ол күлүөнү көрбүт киһибит да ахсыы61

лаах л Iи . Бары быһыыбытыттан, сиэрбититтэн көрдөххө,
«сахабын» диэн санаа хайабытыгар да суох эрээри таспыт
эрэ сахабыт дэнэбит. Арыгыны остуол атын астарын кыт
та тэннээн кэбиһиэххэ. Арыгы остуол эмэгэтэ, ой-санаа,
майгы-сиэр ыраахтаауыта буолан бүттүн! Киһиэхэ үтүөнү
баҕарыыны арыгыны иһиини кытта ситимнээмиэххэ.
Сан а массыына түорт көлөһөтүгэр сампааны ыһыы, «тутуу онно бу баар» диэн уруйдаан, сампааннаах бытыылканы
үлтү охсуу, уоту арыгынан аһатыы уо.д.а. — барыта арыгы
ны улуутутар куһаҕан үгэстэр.
Үгэс диэн кытаанах. Ол үгэс биирдэ уларыйан хаалбат.
Ол да үрдүнэн арыгыга үҥпэт үгэһи киллэрэрбит кыаллыахтаах. Оччоҕо саха дьоно, өйө-санаата, этэ-сиинэ ырааһыран, чэбдигирэн барыахтаах.
«Чэбдик олох иһин» диэн хамсааһын баар этэ. Арыгы
ны испэт туһугар ынырар улуу дьоннор бааллара. Холобура, Авксентий Егорович Мординов, Күннүк Уурастыырап
буолан илии баттаан, 1985 с. Ынырыы таһааран тураллар. Ити олох испэт дьон диэн буолбатахтар, норуоттарын
быыһаары, норуоттарын харысыһан, өйдөннөрөөрү оннук
ын ырыыга тиийэллэр.
Үчүгэйгэ ынырар буоллахха, биһиги дьоммут төттөрү
хатыллан турар үгэстээхтэр. «Ити бэйэлэрэ олох испэт
дьон дуу, киһиэхэ куппаттар дуу?» эн ин диэн. Ол булгуччу таммаҕы да испэтэх киһи эрэ ын ырыахтаах, кини эрэ
ынъфдаҕына, иһиэ суохтаахпын диэн буолбатах. Чахчы бу
киһи сөптөөҕү этэр буоллаҕына, «Бу киһи кырдьык да сопке
этэр эбит ээ» диэн үчүгэйгэ тардыһыы буолан иһиэхтээх
буоллаҕа дии. Ханнык баҕарар түбэлтэҕэ, арыгылааһынна
эрэ буолбатах.
Онон, дьэ, «Биһирэм тылы» истэр дьонум, мин өйөбүлүм-тирэҕим, бу арыгы иһиитин үгэһин олохтооһун туохха
тириэртэ? Арыгыга үн пэт үгэһи олохтооһун туохха тириэрдиэй? Саха норуота бу үгэстэртэн талыах тустаах. Хас биирдии киһи быһаарыннын. Ким тоһо кыахтааҕынан. Оҕо-уруу
туһугар, хаан аймах туһугар диэн өйдөбүлтэн норуот туһугар
кыһаллыыга тиийэ өйбүт-санаабыт үрдээн, биһиги арыгы
иһиитин хайаан да аҕыйаттахпытына сатанар.
Онон «үгэс» диэн кэпсэтиибитин кэнники эмиэ, баҕар,
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салгыахпытын сөп. Бүгүн саманан бүтэн эриэххэ. Эһиэхэ
барыгытыгар үтүөнү баҕарабын, үчүгэйдик олорун уонна
арыгыны чугас дьоҥнутугар даҕаны, өстөөххүтүгэр даҕаны
сыҥалааман. Дьон арыгы испэтигэр көмөлөһө сатаан! Туох
баар үтүөнү эһиэхэ баҕарабын!

Туруорсуу
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Режиссер Дьуур Чокуурап. Оператор Н. Фомичева

Нөрүөн нөргүй! «Биһирэм тыл» санарар, истин. Истин-,
ходуһа хоһууттара, сир уустара!
Үгэс курдук, мин Сунтаар дъоно «Биһирэм тыл» саха
тылын сайдыытын, кэскилин туһунан эппит этиилэриттэн, санарбыт саналарыттан хос билиһиннэрэбин. Ол
билиһиннэрэр улахан суолталаах диэн этэн турабын. Бу
дьон дьин ыалдьар ыарыыларын, кыһаллар кыһалҕаларын
этинэр буоланнар, ону дьон хос-хос истэн өйдөөтүн диэн
инники биэриилэрбититэр ол туһалаах буолуо диэн санатабын. Саха тылын сайдыытын туһунан, кэскилин туһунан
кэпсэтэр буоллахпытына, төрүт өйдөбүллэрбитин бигэргэтиэх, чиҥэтиэх, итэҕэтиэх тустаахпыт. Ону инэриммэккэ
эрэ хайдах дацаны саха тылын билиэххэ, өрүтүннэриэххэ
табыллыбат.
Дьэ, онон, бастатан туран, бүгүн кырдьаҕас учуутал
Попов Петр Антонович этиитигэр киирэбин. Кини эл
бэх дьоҥно санара үорэммит, тылын ылыннара үөрэммит
киһи буолара уот ааныттан көстөр. Кини дьиннээхтик
кыһаллара, улаханнык санаан туран санарара маннайгы
тылыттан, куолаһыттан биллэр. Киһи түгэҥнэ, боппуруоска сыһыана хайдах туттан туран санарарыгар, куолаһыгар
биллэр буолар. Петр Антонович дьоһуннаахтык туттан ту
ран, лоп бааччы, саас-сааһынан санарар. Дьэ, кини этэр:
«Баһыыба», — диэн. «Баһыыба» диэн тылтан саҕалаата.
Ити хайдаҕый? Бу кимиэхэ баһыыбалаата? Бу көрсүһүүнү
тэрийбит «Билии» уопсастыба олохтоох салаатын салайааччы Юрий Васильевич Мөкүмээнэпкэ даҕаны баһыыба буо
луохтаах, улууһун баһылыктарыгар да баһыыба буолуо. Бу
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миигин хомондьуруопкалаабыт «Билии» уопсастыбаҕа, бу
тэрээһиҥҥэ да буолуо. Ааһа баран, миэхэ даҕаны буолуо.
Онон бу барыбытыгар анаммыт баһыыба уонна бу саха
тылын туһунан сэһэргэһэ кэлбит дьоҥҥо баһыыба буо
луо? Киэн ис хоһоонноох, улахан суолталаах буолар эбит
ис сүрэхтэн, үтүө санааттан тахсыбыт соҕотох тыл. Дьэ,
иккиһинэн, кини эттэ эбээт: «Бу ыам ыйын 15 күнэ — бу
мээнэҕэ буолбатах буолуохтаах. Михаил Бөтүрүөбүс соруйан анаан маннык күнү талбыт буолуохтаах», — диэн,
дьону барытын соһутан, сэргэхситэн эттэ. Дьининэн, ким
да игинник дирин ис хоһоонноон талбатаҕа биллэр. Юрий
Васильевич бибилэтиэкэни кытта кэпсэтэн, болдьостор даҕаны түбэһиэхчэ ананнаҕа. Сол да буоллар суолта
лаах диэбитигэр олус боччумнаахтык сыһыаннаһан, киэн
корүүтүнэн ытыктатар, тэрээһиммит суолтатын үрдэтэр.
Тыла ыйааһыннаах, суолталаах буола сайдыбыт киһи түгэни ис хоһоонноон биэрииттэн санаатын сайыннаран барар. Ол — үтүө үгэс. Кыраҕа улаханы, киэни көрөр, дьонтон ордук эҥсиилээх дьон баар буолаллар. Оннук дьон
өйдөрө-санаалара көрсүһүү таһымын үрдэтэр. Кинилэр
ханнык баҕарар түмсүүнү киэргэтэллэр. Үс суол тоҕооспут
субу күннэ, кини этэринэн. Ол курдук уруккута «Бэлэм
буол» хаһыат, билиҥҥи «Кэскил» алта уон сааһын туолар
эбит. Аны «Бүгүн — саха күнэ» диэн этгэ. Үсүһүнэн, Тыл
сокуона ылыллыбыта сарсын биэс сыла туолар диэн эттэ.
Онон бу үс суол тоҕооспута олус улахан суолталаах, киэн
ис хоһоонноох диэн буолла. Сахаҕа былыр-былыргыттан
үс ахсаан ьггык ахсаан диэн буолла. Онон кини бэйэтэ
киэн билиилээҕин, киэн көрүүлээҕин көрдөрдө. Онтон
этэр; «Бачча улахан, бөдөҥ киһи бэйдиэ кэлбэт» диэн. Мин
соһуйдум. Хайдах даҕаны, ханна даҕаны миигин бу Дьо
куускай куоракка хайа да тэрилтэҕэ бөдөҥ киһи сылдьар
диэн ким этиэҕэй? Саныаҕай даҕаны? Хата, инньэ диэбит
киһини күлүүгэ ыытыахтара. Киһи эппэтин этэр, санаабатын булан санарар бэйэтэ туспа ойдоох киһи буолла. Күлүү
гыныы буолбатаҕа эмиэ костер. Петр Антонович курдук
киһи инньэ диэһинэ төрүт тылын олус суолталыырыттан,
саха тылын өро тардыһа сатыыры олус күндүтүк саныырыттан буолуоҕа. Кырдьык, кини көрдөҕүнэ, саха тылын
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ыарыытын ыйан, сөптөөҕүн быһааран кэпсиир киһи «ула
хан, бөдөҥ киһи» буолан көстөр эбит. Онон эһиги бэйэҕит
үлэлээн, эмиэ бодоҥ дьон буолун, улахан дьон буолун!
Дьон үөрэр, үөрэ көрсөр дьоно буолуҥ. Онон бу миэхэ эрэ
сыһыана суох, саха дьонугар барытыгар сыһыаннаах. Туох
эрэ үлэни, ким да ылсыбатаҕын ылсан, ону арахсыбакка
дьарыктанан, билиитин бар дьонно тарҕатар, кэпсиирипсиир, туһаны аҕала сатыыр дьону дьон сыаналыыр эбит.
Бу үлэлиир киһи биһиги тусиутугар сылдьар, бэйэбит
киһибит диэн сананаллар эбит.
Аны туран, кини сахатын тылын баайын, кэрэтин бэлиэтээтэ. Дмитрий Федорович Ходулов саха тылын туһунан
эииитин аҕалла. Петр Николаевич Тобуруокап саха тылын
туһунан этиитин аҕалла. Дьэ, онтон сахабыт тыла хайдах кур
дук кэрэтэ, баайа, күүстээҕэ, сороҕор улахан сүлүһүннээҕэ
даҕаны ахтылынна. Бу кини киэҥ билиилээҕин, урут аахиытын өйдүү сылдьарын, бу көрсүһүүгэ анаан бэлэннэнэн, санаатын сааһылаан кэлбитин, үөрэхтээх киһи диэн хайдадын
көрдердө. Аны этэр: «Омук дьоно саха тылын тылбааһа
суох ойдонор, эмтээх», — дииллэр үһү. — Мексикаҕа саха
театра сырыттаҕына, инньэ диэбиттэр этэ», — диэн. Итини
эмиэ урут аахпыт дьон бары өйдүү сылдьаллара биллибэт
Петр Антонович, сахатын тылын таптыыра бэрт буолан,
өйдүү сылдьар эбит. «Дьэ субу бэйэлээх хаарыаннаах баай,
кэрэ тылбытын биһиги сыыһыртыбыт, киртиттибит, дьадаттыбыт», — диэн туомтуу баайар. Дьэ хайдах киһи эбитий? Тоһө таһымнаах киһи саҥарбыт саната буоларын мин
эһиэхэ көрдөрдүм. Бу киһи сахалыы санарыы култууратын
көрдөрбөтө, онно үөрэппэтэ дуо?
Саха тылын сайдыытын туһунан кини туох диэбитэ — бу
эмиэ улахан суолталаах. Кини эттэ: «Саха тыла ууһунан,
хоһуйарынан бастакы миэстэҕэ турар. Саха бэйэтэ тыллаах
буолуохтаах» диэн. «Саха бэйэтэ тыллаах буолуохтаах» диэн
эмиэ улахан ис хоһоонноох. Биһиги бэйэбит тыла суох кур
дук, саха тыла буолбатах үһүс тылынан санара сылдьабыт
диэн мин да этэбин, дьонно да оннук өйдөбүл баар эбит
ити аата. Эһиги да өйдөөн кэбистэххитинэ сатаныыһы.
Саха тыла ханнык эрэ үһүс тылга кубулуйда диэн. Аны
туран, эттэ: «Саха тыла байбата, дьадайар, сыыһырар», —
5 Закат №5»
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диэн. Дьэ эһиги мөккүһэн көрүҥ итини кытта. «Тыл бөҕө
киирэр» диибит. Хас үһүс тылбыт, хас иккис тылбыт нууч
чалыы. Ол үрдүнэн саха тыла байбата диибит. Ол сей дуу,
сыыһа дуу? Дьадайар диибит. Тыл эбиллэ турар, нуучча,
омук тыла комо турар, комо турар! Ол үрдүнэн «сыыһырар»
диир. Ити хайдаҕый? Мин итини 1971 с. эппитим. Ону
эһиги мөккүһүҥ.
Сөп. «Нуучча тылын чааһа элбэх. Оскуолаҕа аҕыйаата
диэн айдаараллара олоҕо суох» диэн бу бэйэтэ үөрэтэр киһи
этэр. «Саха тылын үчүгэйдик үөрэттэххэ, нуучча тылын
даҕаны бэркэ билиэхтэрэ», — диир. Ол аата аан маннай
төрөөбүт тылтын үчүгэйдик билиэхтээххин, үөрэтиэхтээххин. Оччоҕуна атын тылы ордук кэбэҕэстик ылынаҕын,
билэҕин диэн учуонайдар да этэр этиилэрэ. Психологтар,
тыл үөрэхтээхтэрэ, оннооҕор матымаатыктар итинник санаалаахтар. Норуокка итинник ойдөбүл иҥэн эрэрэ олус
үчүгэй. Аны Петр Антонович: «Профессор Антонов саамай
сөпкө суруйда», — диир. Н.К. Антонов: «Ньүбэрсиэккэ,
үрдүк үөрэххэ, оҕону хайдах ылыахха сөбүй диэн, кими
үөрэтиэххэ сөбүй?» — диэн суруйбута. Ол ону сөбүлэһэр.
Итини мин быһаара барбаппын.
Кэлин бэрэпиэссэр Михаил Испирдиэнэбис Воронкин
суруйан турар, эмиэ биһирээн. «Иньэ, аҕа» диэн ытык
тылы ыччаппыт билиэхтээх диэн. Дьэ, ити биһиги эмиэ
этэр этиибит. Ону биһиги эмээхситтэрбит, оҕонньотторбут
кытта «паапа», «маама» буола сылдьаллар. Бэйэлэрэ кытта
маамалаахтар, пааиалаахтар эбит былыр. Бу сэттэ уоннаах,
аҕыс уоннаах, былыр үйэҕэ өлөн хаалбыт иньэлээх, аҕалаах
эмээхсин, оҕонньор «паапам, маамам» диэн кэпсии олороллоро тоһө итэҕэтиилээҕий, сиэрдээҕий? «Ол оҕонньор,
эмээхсин үйэлэригэр ситигирдик санарар этибит дуо?»
диэн санаа үоскүүр. Аҕыс уоннаах да буолбатар, баҕар, алта
уоннаах да киһи «маамаа, паапаа» дии сылдьыбыта буолуо
дуо? Бэйэтэ да санаан көрдүн.
Аны туран Петр Антонович миэхэ улахан сорудах биэртэлиир, сорук туруорар. «Дапсы биһиги улууспутугар бу кэллэ,
онон хаһыакка суруйан бардын, бачча кэлэн баран». Дьэ,
ону мин суруйбакка кэлбитим. Бастакыттан оннук санаалаах
бартым буоллар эбитэ ини. Уонна ол хаһыат таһаарыа эрэ,
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таһаарымыа эрэ. Аиы: «Оҕо саадыттан саҕалаан туруорус», —
диир. Ити туруорсар туруорсуубут буолан баран, кыайтаран
быстыбат. Норуот, иньэ, аҕа туруорсуохтаах. Оччоҕо арыый
хотуулаах буолуоҕа. «Ыҥырыы суругу өйүүргэр» диэн. Ити
үөрэх үлэһиттэрин Ынырыылара тахсыбыта. «Ыҥырыыны
ылыныаҕыҥ» диэн мунньахтаһан, тыл-өс этэн бараммын,
этии киллэртээн бараммын ити Сунтаарга барбытым. Онон
итиннэ мин кыттыгастаахпын уонна инникитин даҕаны
өйүү туруом буоллаҕа. Тыллаах сынаахпыт баарын тухары
туруорсар суолбут. Бүтэһик этиитэ: «Саха тыла сайдыахтаах,
саха сайдыахтаах», — диэн. Бу мээнэ тыл буолбатах. Баччалаах дириҥ киэҥ ис хоһоонноох этиини этэн-этэн баран,
кини сити курдук санаа көтөҕүллүүлээхтик түмүктээтэ. Бу
эһиги эмиэ өйдүү сылдьаҥҥыт, сахаҕыт тылын туһунан
сэһэргэһэр буоллаххытына, ыччакка, оҕоҕо-урууга тириэрдиэхтээх өйгүт-санааҕыт буолар.
«Алгыс» ансааммылтан Ксения Филипповна Игнатьева
диэн бэрт үтүө санаалаах алгысчыт кырдьаҕас этиитэ эмиэ
«Биһирэм тылы» сөбүлүүр дьон санааларыгар сөп түбэһэр
этии быһыьшаах дии саныыбын. Кини этэр: «Биһиги бу
биэриини истээри урут-хойут чэйдии сатыыбыт. Таһырдьа
үлэлии сырыттахпына, сиэним сүүрэн тахсан: «Араадьыйаҕа
Дапсын кэллэ!» — диэн ыныран киллэрэр. Ону «Дапсын
кэллэ» диэмэ, «Дапсы санарар» диэ» диэн үөрэтэбин...»
Эһэ, эбэ, иньэ, аҕа итигирдик оҕону сатаан санарарга
үөрэтиэхтээх. Дьэ, бу сааһырбыт дьон эбээт, сэттэ уоннарыттан тахсыбыт дьон. «Кэннибит уһаата, иннибит кылгаата, Дапсыта да суох сатаан санара сылдьыбыппыт. Аны
да санара сылдьыахпыт» диэхтэрин сөп этэ. Онтукаларым
биэриини үчүгэйдик истээри урут-хойут аһыы сатыыллар!
Киһи маннык күн ыраас дьону хайдах сөбүлээбэт, таптаабат
буолуоҕай? Хайдах ытыктаабат, хайҕаабат буолуоҕай? Хай
дах махтаммат буолуоҕай? Бу улахан олоҕу олорбут дьон.
Түөрт уонча сылы быһа оҕо саадыгар үлэлээбит, оҕону
ииппит, норуот үөрэҕириитин үтүөлээх үлэһитэ кэпсиир
кэпсэлэ. Олус даҕаны дьон төрөөбүт тыллар ын сөбүлүүр
буолаллар эбит диибин.
Ксения Филипповна Айыы үөрэҕин эмиэ тарҕатыһар
эбит. Этэр: «Айыы үөрэҕэ хантан кэллэ диэтэний, Айыы
5*
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үөрэҕэ хантан да кэлбэтэ, уруккуттан бэйэбитигэр баар. Ол
ону бу булан суруйдулар. Айыы үөрэҕин тарҕатарга, хата,
кинигэ тиийбэт. Уларсыһа сылдьан, ааҕабыт», — диэн.
Айыы үөрэҕин Дьокуускайга сорох-сорох үөрэхтээх сахалар
утарсаллар. Оннооҕор Духуобунас акадьыамыйатын силиэттэрэ, үҥсэн, бопторо сатаабыттара. «Онцук үөрэх сахаҕа
суох этэ!» диэн. Кинилэр «дьон билбэт суоллара» диэн,
«ылыныахтара суоҕа» диэн санааларын ыһыктанан, эрдийэр буолуохтаахтар. Ол гынан баран, маннык буоллаҕына,
ол утарсан кыайыахтара суох, умсарыахтара суох. Норуот
өйдөөх дьоно, кырдьаҕас дьоно субу курдук, «Айыы үөрэҕэ
уруккуттан баар этэ» диэн, ис сүрэхтэринэн ылынан, ыччакка тиэрдиһэр эбит буоллахтарына, хайдах даҕаны утарсаннар, үҥсэннэр кыайыахтарын табыллыбат. Албынна
киирбит саха дьоно даҕаны өйдөрүн булан, уруккуларын
санаан көрдөхтөрүнэ, уус-уран айымньылары аахтахтарына, итэҕэл баарын толору өйдүөхтэрэ уонна ол хантан
даҕаны кэлбэтэҕин, ким да онорон, халлаантан ьшан, «Бу
маннык баар» диэн суруйбатаҕын ылыныахтаахтар, итэҕэйиэхтээхтэр.
Аны Руфов диэн бэрт сэмэй корүннээх кырдьаҕас эмиэ
бэрт үчүгэй санаалары эттэ. «Биэриигин, махтанан туран,
истээччибин. Лоп бааччы өйдөнөр баҕайытык кэпсиигин»
диэн. Ол иһин сөбүлүүр эбит. Эмиэ соһутта. Бу махтанан
туран истэр өссө кини! Оттон көннорү даҕаны иһиттэҕинэ,
ол да сөп этэ. Истэр буоллаҕына, хата, мин киниэхэ махтаныахтаах буоллаҕым. Кини истэриттэн мин үөрүөхтээхпин.
Уонна этэр: «Нэдиэлэ күнүн аата оннунан хаалара буоллар»
диэн. Ити бэнидиэнньик, оптуорунньук, сэрэдэ, чэппиэр,
бээтинсэ, субуота, баскыһыанньа диэннэри хааллараары гынар. Уруккуттан билэн, туттан кэлбит тыла киниэхэ
минньигэс буоллаҕа. Оттон бииринньик диэни сөбүлээбэт.
Урут киирбит тыллары сахалыынан солбуйары тылга акадьыамыкпыт эмиэ сөбүлээбэт. Ол эрээри төрүкү сахабыт
тылын омук тылынан солбуйары ким да ханна да утарбат,
Онон кини да туттарыгар эрэ тиийэр. Оттон ол саҥабыт
сахалыы буоллаҕына, олуонарҕаан турабыт. «Бэйи, хайдах
буолар эбит?» — диэн, тулуйан, кэтээн көрө түспэипит.
Дьэ ити олоххо баар көстүү. Сана сахалыыны биһиги
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сөбүлээбэппит. Уруккубутун да сирэн турабыт, оннооҕор.
Нууччалыынан солбуйабыт. Урут биһиги өбүгэбит, ити
кырдьаҕас эһэтэ, эбэтэ даҕаны, аҕата даҕаны маҥнай киирэр
нуучча тылларын тута сөбүлээбиттэрэ биллибэт, Кэлиҥҥи
сүһүөхтэрбит нууччалыыны бэйэ киэниттэн үрдүктүк тутар, ордук сөбүлүүр, нуучча тылын, дорҕоонун кытта сүһэн
ьглар буолан хаалтарын аанньа. «Итигирдик алыс бааһынай
буолан хааларбыт иэдэтииһик, онон сахабытын олох
сүтэрэ иликпитинэ өрүһүнэ сатыаҕыҥ» диэн кэпсэтиини
өйдүүр, өйүүр буолан, сөбүлүүр буоллаҕа Руфов кырдьаҕас
«Биһирэм тыл» диэн биэриини. «Биһирэм тыл» баһыттанатаҕар диэри «Сахалыы сан арыаҕын » диэн, «Саха дьиннээх
саҥата маннык этэ, маннык буолуохтаах, саманнык буолара
буоллар сөп буолуо этэ, үчүгэй буолуо этэ» диэн кэпсэтии.
Саха тылын нуучча тылынан үтэйии, тылы сыыһырдыы элбэхтик таарыллар. Руфов кырдьаҕас нуучча тылын туттары
утарбат, өйдөбүлүн быһаарар наадатын этэр. «Киһи бил
бэт тыла үкеэ бэрт» диир. Эҥин-эҥин омук тыла киирэн
хааларын нууччалар эмиэ сөбүлээбэттэр. Онтон тыллара
алыс сыыһырар буолан. Биһиги тылбытытар эмиэ үтүмэн
тыл, омук тыла, киирэр. Ону Руфов: «Алыс үксэ бэрт. Ону
быһаараллара буоллар», — диир. Быһаараллара буоллар
диэнэ — сахалыы быһаараллара буоллар диэн. Олус сои
этии. Оттон ол этэр тыллара сахалыы корүнү ылымматах,
саха тылыгар киирбэтэх тыллар. Ону кини тыл сахалыы
көрүннэниэхтээх ирдэбилин билэ, өйдүү илик.
Утарсыылаах санаа. Акадьыамык Силэпсиэп «Киирии
тылы сахалыынан солбуйа сатыыр наадата суох» диэн муостаас курдук булгуччу утарар. Бобор да диир сои. Togo утарарын иһин толору арыйдаҕына, дириҥ бэлиитикэ, киһи тэбэн
көрбөккө барар ыстатыйата буолан тахсарын, үйэтэ арыый
атын буолан, ситэри эппэт. Нуучча тылыгар көһөрөрүн,
эстиигэ тиэрдэрин билбэттэн бэйэ тьшын омук тылынан
солбуйбуту өйдөнөн көннөстүбүккэ, туох наһаалааһына,
омугунан бэрдимсийиитэ кэлиэй? Мөлтөөн-ахсаан, нуучча
тылыгар көһөн эрэр тыллаах дьон быһыытынан, теттөрү,
бэйэ тьшын тилиннэрэн, бэйэ үүнэр кырыһын бөҕөргөтүү
эрэ буолуохтаах. Туора омук тылыгар өстөнүү буолбатах.
Нуучча, омук тылын туттуу сиэрэ чопчу ирдэбиллээх:
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1. Саха тылыгар суох өйдөбүллээх тылы эрэ ылыахтааххын. Хоһулуур тылы ылбаккын, тылгын сыыһырдар, 2. Тыл
сахалыы ханыытын булуохтаахпыт. Ити тыл өйдөбүлүн
курдук өйдобүллээх тьшы саха тылыттан була сатыыгын.
3. Сахалыы ханыытын буларын кыаллыбатаҕына, саха
бэйэтин тылынан тылбаастыахтаахпыт. 4. Кыаллыбат буоллаҕына, айыахтаахпыт. Ол аата саҥа тылы айарбыт көҥүл.
5, Сана тылы кыайан айбатахпытына, бу тылы бэйэтинэн
ылан туттарбытыгар тиийэбит. Ол гынан баран дорҕоонун
сахатытыах тустаахпыт. Баҕатыйан-дьулуйан туран, саха
тыла оҥоро сатыахтаахпыт. Хас сахатыппакка туттар тыл
быт биһигини нуучча тылыгар cohop. Омук тылын бэйэ
дорҕоонугар уларыппакка бэйэтинэн туттан, устунан ол
тылга көһөн хаалалларын сэбиэскэй учуонайдар быһааран
билбиттэрэ. Нуучча тыла (баһылыыр омук тыла, улахан
тыл) кыра омуктар тылларын бэйэтигэр симэлитэр дьулусханнаах. Төһө баҕарар тылы билэн көрбөккө ыньыстар сүдү
кыахтаах. Сэбиэскэй былаас сылларыгар 1924 с. 194 тыл
баарыттан билигин Арассыыйаҕа 83 эрэ тыл хаалла. Арахсыбыт өрөспүүбүлүкэлэргэ 111 тыл суоҕа биллэр. Баһылыыр
тылы хаамна хаайан тутар тыньыс бэлиитикэ оннугар кыра
тьшлары биир улахан тыл онорор бэлиитикэ күөртүүр улуу
тыла кыра тыллары, супту оборон ылан, мэлитэр айылгылаах. Онон өйдөбүлүн сахатыпиат тылларбытын дорҕоонун
сахатытан санара сатыахтаахпыт. Ол биһиги тылбыт күн
сириттэн кэбэҕэстик сүппэт ньымата. Тыл иньэ дорҕоонун
харааннаныыта сүдү күүстээх комүскэлэ, куньаҕа буолар.
Тылларын күүһүн ылларбыт, тыллара сүппүт омуктар хай
дах курдук күр түһэ ньүдьүрүүллэрин билбэт киһи суох.
Эппитин тартарар суолбутугар эппитин тартарбаппыт
эстэргэ бэлэммитин көрдөрөрө буолуо. Дорҕоонун сахатыппыт тылбыт торүт саха тылын курдук суолталанар. Холобур, били куруук билэр тылбыт «остуол, ыскаап» диэн,
«ыстаан» диэн. Ыстаан диириҥ дуу, штаны диирин дуу?
Хайата ордугуй? Ыстаан диэниҥ ордук буоллаҕа. Тоҕо? Са
халыы буолан. Москва диэн санара сылдьалларыттан Москуба диирин атын. Москуба диэтэххинэ, саха тыла буолан
хаалар. Саха тылыгар киирбит тыл. «Москубаҕа», «Москубаттан» диэхтээхпит. Ону араадьыйаҕа син биир Москвааҕа
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дии тураллар. Адьас тугу да көннөрөр кыаҕа суох курдук
үлүгэр.
Руфов кырдьаҕас санаагын Рудольф Дорофеев диэн суруйааччы киһи ситэрэн-хоторон, чопчулаан биэрэр. Кини;
«Бииринньик — сөп. Туох буолуой, үөрэниэхпит, саҥардыннар», — диэн көнүллүүр. Кырдьык, оннук. Сана тыл,
маннай утаа куһаҕан курдук буолан баран, кэлин үөрэнэн
бардаххына, туттубуккун бэйэн да билбэккэ хаалаҕын,
Туттар тылын буолан хаалар. Киһи үөрэнэр. Онон саха
лыы тылга үөрэниэхтээх. Ити бииринньик диэни, баҕар,
аҕыйах сылынан ылынан кэбиһиэхтэрэ. Онон барытын уот
ааныттан абааһы көрөн барар табыллыа суох быһыылаах.
Бу Рудольф Дорофеев бэрт холку, киэҥ өйдөөх-санаалаах
киһи эбит диэн саныыгын, санатын истээт. Оҕордук хол
ку, оҕордук бэйэтигэр эрэмньилээх, Кини «Суруйааччыны
араамкаҕа хаайбат буолтара үчүгэй» диир. «Урут араамкаҕа
хаайаллар этэ. Хомуньуус уобараһын айыахтааххын, хомуньуус уобараһа суох эбит эн ин диэн буолар этэ. Ону били
гин кими да суруйарын, хайдах да айарыҥ көҥүл буолла.
Үчүгэй киһи эрэ буоллун. Эбэтэр киһи куһаҕанын көрдөр.
Ол онтон айымньыҥ хайдах тахсыбыта быһаарыахтаах:
үчүгэй айымньы дуу, куһаҕан айымньы дуу. Хомуньууһа да
суох буоллаҕына». Бу санаа эмиэ мээнэ санаа буолбатах.
Уруккуттан дьон мөккүһүүтүгэр иһиллибит санаа. Амма
Аччыгыйа оннооҕор сэбиэскэй былаас орогойдеен, хому
ньуус баартыйа баһылаан ахан турдаҕына, ирдэбил-көрдөбүл
бөҕө тынаан турдаҕына. суруйааччылар сиэстэригэр тиийэ
этитэлиир буолар этэ. Кини: «Бу дьикти эбээт, Миитэрэй
Сивцев, эдэр баҕайы оҕо, суруйбут суруйуута «Аанчыга».
Онно туох да хомуньууһа суох, кылаассабай ой-санаа сытыытык көстүбэт, ол гынан баран бу «уутай» диэбитэ тугун
сылааһай, бу хантан булан эттэ?!» — диирэ. Амма Аччыгыйа
итинник эппитин хаста даҕаны истибитим. «Уутай» диэн.
Били кыыс эрэйдээх, эргэ биэрбит кыыстара, от мунньан,
дэлби тиритэн, буһан: «Уутай!..» — диэбит («абытай!» диэбэтэх). Итини сымнаҕас, нарын баҕайытык, эдэр кыыска
дьүөрэлээхтик санардахтарына, олус үчүгэй буолуо. Онон
ол Амма Аччыгыйа, ааҕан көро-көрө, онтон уйадыйар эбит.
Дьэ итинник атын айымньылары эмиэ этитэлиир этэ. «Ол
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хомуньууһа да суох, «кылаассабай», «кылаассыка» даҕаны
диэн аатырбат айымньылар тоҕо киһиэхэ ордук сылаастык
тиийэллэрий?» диирэ. Ол, биллэн турар, санааны саһыаран,
ол эрээри дьиҥнээх түмүк санааны биэрэр этии буолар
этэ. Рудольф санаата ол Амма Аччыгыйын санаатыгар толору сөп түбэһэр. Рудольф «Абааһы туһунан суруйдуннар,
наукаҕа туһалаах, наада. Ол ону барытын бобумаҥ», —
диир. Урут ким бобуоҕай? Киэһэ кэпсэтэр кэпсэтиилэрэ,
сэһэргэһэр сэһэннэрэ, сынньанаары гыннахтарына абааһы
туһуҥан буолар этэ. Дьэ: «Абааһы туһунан кэпсэтиэҕин», —
диэн буолар, бастаан, саҕаланыытьггар. Онтон кэпсэһэн,
сэһэргэһэн киирэн бараллар. Ол ону билигин ити сөргүтүү
дии саныыбын. Ол пропагандалааһын буолбатах. Ону ким
хайдах ылынара көҥүлэ, сөбүлээбэт киһи аахпатын. Он
тон хотторбот, абааһы туһунан ааҕан баран, иэнэ кэдэннии
сылдьыбат киһи аахтын. Көннөрү мээнэ дьон сэһэнин
быһыытынан, былыргы быһыытынан, саха олоҕун, өйүнсанаатын билээри ааҕар киһи ааҕыахтаах. Бу суруйааччы
«Быртах тылынан суруйар куһаҕан» диэн туох да эгилитэбугулута суох быһаччы эттэ. Быртах тылынан суруйар хаһан
баҕарар куһаҕан диэн. Итини дьон үксэ сөбүлүүр санаата.
Бибилэтиэкэ үлэһитэ Алексеева Наталья Николаевна:
«Учуонайдар сахалыы тылы туттарга үөрэтиэхтээхтэр», —
диир. Чахчыта оннук буоллаҕа. Учуонайдар үөрэтиэхтээхтэр.
Хас учуонай баарый? Ол барыта үөрэтэрэ буоллар, олус
үчүгэй буолуо этэ. Сахалыы тылы туттарга, сахалыы маннык этэр сөп диэн бүтүн этиилэринэн үөрэтэргэ элбэх
киһи наада буоллаҕа. Олох барыбытыгар туһаайыллыбыт,
барыбытыгар турар сорук. Ону, дьэ, хаспыт толорор? Толоро сатыахтаахпыт. Бу гынан баран мин дьиктиргээбитим диэн кини: «Николай Егорович Петров, улахан учуо
най киһи, сахалыы да суруллар тылы нууччалыы суруйар.
Нууччалыы тьма элбэҕэ бэрт», — диэтэ. Ханнык айымньытыгар, кинигэтигэр оннук суруйбутун мин истибэтэҕим,
ыйыгшатаҕым. «Арааһа, оһуокай туһунан суруйбут кинигэтэ
эбитэ дуу?» диэн көннөрү таайа сатыыбын. «Хайдах оннук
суруйуо эбитэй?» дии саныыбын. «Бибилитиэкэр, кинигэҕэ
сыһыаннаах киһи, биир дойдулааҕа киһи, алҕаһаабатах буо
луохтаах» диэммин эмиэ итэҕэйэбин. Уонна этэр: «Далан
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«Тыгын Дарханыгар» нуучча тылын туттубат, итиччэ ула
хан кинигэҕэ», — диир. Чахчы киһи сөҕер суола буоллаҕа
дии, нуучча тылын булбатах буоллаҕына. Халыҥ баҕайы
кинигэҕэ биир да нуучча тыла туттуллубатаҕа диэн биһиэхэ
урукку өттүгэр хантан кэлиэҕэй, суох буоллаҕа. Дьэ, ол гы
нан баран, биһиги Далан ити айымньытын туһунан урут
да сэһэргэспиппит, инникитин да сэһэргэһиэхпитин сөп.
Ол онно нууччалыы этиигэ сөп түбэһэр холобур элбэх.
Нуучча тыла да баар. Ол үрдүнэн ити айымньыны хайгыыбын. Уонна хайгыам даҕаны. Саха суруйааччыларыгар
барыларыгар баар итэҕэһи Далан биир сырыынан тумнар
кыаҕа суох. Урукку өттүгэр киэн дьайааннаах историческай арамаан диэн суох этэ. Буолаары буолан, Тыгын, саха
ыраахтааҕытын курдук бобуулаах тиэмэҕэ. Историческай
арамаан тыла бу маннык буолуохтаах диэн чопчу көрдөбүл
суох этэ. Ол хантан ылаҥҥын эрдэттэн сорук туруоруоххунуй? Ол онон бастакы холобур быһыытынан сөптөөх,
үчүгэй айымньы. Ол гынан баран инникитин биһиги исто
рическай арамаан тылын-өһүн тупсарар сорук туруорар
кыахтанныбыт. Далан суол солоон.
Испиирэп Иван Андреевич диэн норуот маастара, ууһа
тыл эттэ. Кини: «Элбэх сиргэ сылдьыбытым, уһуннук нуучча
сиригэр олорбутум, нууччалары кытта үлэлээбитим. Олонхо
тиэмэтэ диэн баран, муннукка ытаабыт киһибин», — диэн
билиһиннэрдэ бэйэтин. Олоҥхо тиэмэтигэр үлэлиир эбит.
Онно маһы уһанан, ону-маны оҥорор киһи эбит. Дьэ бу
көннөрү уус киһи санаата эмиэ бэрт кэрэхсэбиллээх. Кини
дьиннээх норуот халыҥ араҥатыттан тахсыбыт киһи буо
лар, норуот үөһүгэр сьшдьар киһи. Дьэ бу курдук этэр:
«Биир киһи туһуттан то go нууччалыы саҥарыах тустаахпытый?» — диэн. Биир киһи туһуттан. Ити биһиги эмиэ куруук
даҕаны буолбатар, син элбэхтик истэр истиибит, кэпсэтэр
кэпсэтиибит. Биир киһини биһиги элбэх буолан ытыктыахтаахпыт, кини баарына нууччалыы санарыахтаахпыт.
Инньэ гымматахпытына, култуурата суох үһүбүт. Сөп. От
тон итини утары өттүттэн ыллахпытына, биир киһи эл
бэх киһини ытыктаабатын, ытыктыахтааҕын толорботун
туһунан тыл тоҕо суоҕуй? Togo «Кини култуурата суох»
диэн буолбатый? Итиннэ омук-омук дьонун тэҥэ суох
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ыйааһыннааһын көстүбэт дуо? Биһиги сүүс да буоламмыт,
тыһыынча да буоламмыт өсеө бэйэбит төрөөбүт дойдубутугар олорор биир нуучча киһитин ыйааһынын кыайан тардыбаппыт. Төһв тэҥнии тутар, ытыктыыр, аахсар омуктара,
дьонноро эбиппитий оччоҕо? «Урут дискриминацияҕа, батталга олорбуппут», — диэбитэ кини. Ону биир киһи: «Эн
эмиэ нууччалаатыҥ, дискриминацияҕа диэтиҥ», — диэн
тарбаһар. Ону биирдэрэ: «Мин, хата, син быһаардым буолбат дуо, батталга диэтим», — диэн кыайыьшаах таҕыста.
Кырдьык, били маннай дьон барыта туттар, хаһыат ба
рыта суруйар тылын туттан баран, ойдонон, тылбаастаан,
коннөрүнэ оҕуста. Ити «дискриминация» диэн быраап сарбыллыыта буолар. Оттон быраап сарбыллыыта диэн баттал
буоллаҕа дии, баттыгас, Онон сөпкө быһаарар.
Аны «гордостаах» буолуохтаахпыт диир. Ити «гордость»
диэн тылы бары нууччалыы тутталлар. Дьиҥинэн, саха
тьшыгар баар эбээт «киэн» диэн тыл. Киэн. Киэн туттуу,
киэннээх киһи, киэн тупуубут. «Бас» диэн бэйэбитигэр
баарын курдук «киэн» диэн бэйэбитигэр баар, нуучча ты
лын тылбааһа буолбатах («бас» диэн «голова» тылбааһа сыл
дьар диэн ким этиэй, бэйэбит тылбыт. Ол курдук «киэн»
диэн тыл «гордость» диэн тыл тылбааһа буолбатах, бэйэбит
уот ааныттан тылбыт). «Дапсы биэриитин сөбүлээн истэбин, киэн туттабын, уһуктан эрэбит диэн» диир. Ол туохтан үөрэр эбитий, тоҕо сөбүлүүр эбитий, тоҕо киэн туттар
эбитий кини? «Уһуктан эрэбит» диэн. Бу «Биһирэм тыл»
биэрии араадьыйаҕа кэллэҕинэ, мэнээк күдээринэ истэн
кэбиспэккэ, өйдөөн истэр. Уонна; «Бу биһиги уһуктан эрэ
бит», — диэн үөрэр. Өй-санаа уһуктуутун бэлиэтии көрөр,
ол уларыйыыттан үөрэр — бэйэтэ эмиэ үорүүлээх көстүү.
Иван Андреевич миэхэ бу «Сунтаарга кэлэ сылдьыбыт
бэлиэҕэр» диэн бэлэхтээбит икки мае оноһугун Үрүҥ Аар
Тойон уонна кини эмээхеинэ диэн ааттаабыта. Үрүҥ Аар
Тойон эттээх-сииннээх энин диэн кэпеэл ханна да суох.
Бэйэтэ эрэ баар курдук. Оттон саха төрдө буолбут дьоннор бааллар — оҕонньордоох эмээхеин: Айыы Сиэр Тойон,
Адьына Баай Хотун; Саха Саарын Тойон, Сабыйа Баай
Хотун диэннэр. Ситилэр буолуохтара дии саныыбын саха
төрүттэрэ. Аныгыскы биэриигэ диэри.
74

ЭРЭНЭҤҤИТ
БТ 207. 97.12.21.
Режиссер К. Артыамыйап. Оператор Е. Грант.
Биэриигэ к ы т т ал л ар : Е. Хаамараба, А. Борокуоппайаба,
М. Баһылайаба

Нөҥүө ааспыт биэриигэ арыгы содулун, иэдээнин дьон
хайдах өйдүүрүн билиһиннэрбиппит. Чэбдик олох хамсааһынын Сунтаарга тэнитээри бэлэннэнэллэрин кэпсээбиппит. Дьэ, онтубут салгыытын билигин сэһэргэһэбит. Он
тон иккис кэрчикпитигэр Сунтаарга төрөөбүт тылга хайдах
сыһыаннаахтарын туһунан сэһэргэһиэхпит.
Дьэ, субугурдук диэтилэр Кутанаҕа, Василий Ефремо
вич Александров диэн сэрии бэтэрээнэ, кырдьаҕас учуутал
этэр: «Ити үрдүк үөрэххэ даҕаны, орто аналлаах үөрэххэ
даҕаны киирбит оҕолор арыгыһыт да буолан хаалаллара
баар. Оскуолаттан син испэккэ да барбыт оҕолор тиийэннэр куоракка арыгылыыллар. Ол ону, манна кэлэ сылдьан,
биир учуонай: «Оҕоҕо арыгы иһэрдэн ыыппаккыт, ол иһин
бастакы иһиитигэр тутуллар», — диэн оссо оскуоланы буруйдуур курдук эттэ. Хайдах буолбут оскуола оҕоҕо арыгы
иһэрдиэй?! Бобуу-хаайыы диэн эмиэ наада!»
К и м э р э с об ү л э һ э р . Оннук ээ.
Е.Х. Хата, оскуолаҕа оҕо арыгы иһэн кэлэн олорор
буоллаҕына, «сөпкө гыммыт» диэ дуо учуутал? Бу куһаҕана
бэт буолуо дии доҕоор.
Мин, итини ыһыктанан, сылдьыбыт сирим аайы кэриэтэ:
«Оҕоҕо «куньах» кэтэрдэн ыытыахха. Төрөппүт, иньэ-ар,
эһэ-эбэ уонна оттон атын да аймахтара арыгы куһаҕанын
өйдөтөн, этэн-этэн ыытыахтаахтар. Такайан. Киһиэхэ «атастара -до ҕотто ро» хайдах курдук сыналыылларын, онон-манан олуйалларын быһааран, ону барытын тулуйар гына өйүн
булларан ыытыахтаахтар. Арыгы куһаҕанын, туох да туһата
суоҕун үөрэтэр олохтоох холобур элбэх. Дьон угаайытыгар,
албын, минньигэс да, кыһарыйар да тылыгар киирэн биэрбэт оҥоруохха. Оччоҕуна оҕо олох очуругар оҕустарбат
олохтоох өйдөөх, «куньахтаах» буолуохтаах. Арыгыһыт угаа
йытыгар киириммэг, арыгыга ымсыырбат, көҕүйбэт буо
лан тахсыахтаах. Ол аата, дьэ, «куньах кэппит оҕо» диэн.
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Субу «куньаҕа» чарааһыан сөп, кэлин. Көҕүйэн барыан сөп.
Ол кэмҥэ кинини эмиэ сөп-сөп үчүгэйдик өйдөтөн биэрэн иһиллиэхтээх. Ол ытыктыыр дьоно — төрөппүттэрэ,
аймахтара, учууталлара. Дьиҥнээх доҕотторо. Оччоҕо бу
050 кэлин бэйэтэ «куньаҕын» харыстыыр эр бэрдэ буолуо.
«Куньаҕа» ханаан, туохха да бэриммэт киһи буолан тахсыахтаах, өйө-санаата мунутаатаҕына, ситтэҕинэ. Онон,
арыгылыырга сылтах суол элбэҕин курдук, арыгыны тумнар суол эмиэ элбэх. Ол элбэх суолу барытын туһаныахха
буоллаҕа — арыгыны испэт буолар туһугар» диэн.
Дьэ, манна Михаил Афанасьевич Акимов, «Сунтаарсиэлиит» дириэктэрэ, субугурдук санааны эттэ. «Кырдьаҕас,
оттомуран, арыгы иһэрэ уурайар, боччумурар. Орто саастаахтары кытта үлэлиэххэ», — диэн. Ол, кырдьаҕастар, кыр
дьык, били урут иһэ сылдьыбыт дьон, кэлин сааһыраннар
тохтууллар эбит, доруобуйалара энин да кыайбат буолар
буоллаҕа. Онон ордук кутталлаахтар бу орто саастаахтар
диир. Үлэни кыайар-хотор эҥин, өйдөрүн-санааларын туппут дьон. «Олору кытта үчүгэйдик үлэлиэххэ» диэн санаа
ны эттэ.
«Арыгыны сөбүлүүр дьоҥҥо биир тирэх биэрэр мунаах,
муннарар этии баар» диэн биир киһи эппитэ. Холобура,
арыгы туһатын туһунан суруйаллар, оннооҕор учуонайдар. «Ханньаахха киһи доруобуйатыгар туһалаах 54 элэмиэн баар» диэн суруйан турар биир киһи. Бу хайдаҕый?
Онон, дьэ, ол, арыгылаабат да киһи иһиэн курдук суру
йан таһаараллар. «Ханньаах туһалаах эбит, онон иһиҥ»
диэбэтэҕэ эрээри, туһалаах курдук, испэт да киһи доруо
буйатыгар туһанаары иһиэн курдук суруйаллар. Онон ити
үөрэхтээхтэрбит даҕаны, кырдьык, мэнээк-мэнээк онуманы түөрүйэлии-түөрүйэлии билээҕимсийэн суруйаллара
дьону мунаардар, муннарар эбит.
«Омук арыгыта сүһүрдэр. Тугу куталлара биллибэт.
Атыыгын бобуохха» диэн Сунтаарга этэн тураллар. Омук
арыгытын, кырдьык, куһаҕан диэн бу куоракка да кэпсэтэллэр буолбат дуо?
«Чэбдик олох иһин охсуһуу бырабыыталыстыба таһымыгар барыахтаах, кыра баһьшыктартан ирдиир туһата суох»
диэн Кутанаҕа эттилэр. «Бырабыыталыстыба таһымыгар...»
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Дьэ, онон биһиги бырабыыталыстыбаттан ирдиэхтээхпит:
сөптөөх, дьоһуннаах, олохтоох дьаһалы дьаһайыах тустаахтар, норуоттарын харыстыыр буоллахтарына.
Петр Антонович Попов диэн кырдьаҕас учуутал, Сунтаар
бочуоттаах гражданина, «Биһирэм тыл» биир саамай ула
хан өйөбүлэ, тирэҕэ, дьэ, бугурдук диэтэ: «Өйбүт суоҕуттан
иһэбит. Атыыһыт сыҥалаан биэрбэт. Ити эһиги эмиэ
этэҕит дии, оҕо айаҕар кутан биэрбэттэр диэн. Араадьыйанан, тэлэбиисэринэн пропаганда баар буолуохтаах» диэн.
Бу билигин пропаганда суох, ону баар буолуохтаах диэн.
Саамай сөптөөх, бары суолу туһаныахтаахпыт, биһиги. Хай
дах дьон өйүгэр-санаатыгар тиийбэтэхпитинэ арыгыны быраҕыахгарай?». Биир киһи эттэ: «Илимнииргэ Багдарыын
Сүлбэ, Дапсы нэһилиэнньэни кытта кэлэн көрсүспэттэр
диир этим, ол баҕам туолла», — диэн. Бу маннык этиилэртэн киһи улаханнык долгуйар. Наһаа үчүгэй санаалаах дьон
бааллар. Онон бу дьоҥҥо биһиги махтанабыт. Аны туран
ыйыталлар: «Дьэ бу Сунтаарга кэлэн бардыгыт. Туох санаа
лаах баран эрэҕит?» — диэн. «Үчүгэй санаалаах баран эрэбит» диибит. Уонна сибилигин этэбин: «Үчүгэй санаалаах
кэллим», — диэн. Олох чахчы, үчүгэй дьонноох-сэргэлээх,
ойдоох-санаалаах, сайдам-сайаҕас дьонноох, ыалдьытымсах, мааныһыт-күндүһүт дьонноох сиргэ сылдьан кэллим
диэн. Ити үчүгэйдэрин биир бэлиэтиирим диэн буолар:
субу дьон, билбэт даҕаны, көрбөтох да киһилэрин буоллаҕа,
оннооҕор миигин, туора улуус киһитин, көннөрү истэр эрэ
киһилэрин, успуорт киэһэтигэр саамай улахан «Бартыһаан»
диэн кулууптарыгар ыныран: «Дьэ, бу, Эн соторутааҕыта
Ш1та уоҥҥун туолбутуҥ, онон дьэ, биһиги Эньигин эҕэрдэлиибит», — диэн оннооҕор аадырыс сурук да, «Махтал су
рук» да, саха иһитин-хомуоһун даҕаны кетөхтөрдүлэр. Бу
сөҕүмэр суол. Ити үтүө быһыыттан соһуйаҕын. «Дапсыга
бэрик биэрэллэр» диэн ким саныай? Көннөрү киһи киһиэхэ
сыһыана, киһи үлэтин сыаналааһын көстөр. Туора улууска тиийбит киһини бэйэ киһитин курдук көрсүү долгутар.
Манна мин бэрдим көстүбэт, олохтоох салалтаҕа ону-маны
киэнник, дириҥник көрөн, үтүө быһыыны дэлэтэр дьон
үлэлииллэрэ көстөр. Онон чахчы ураты өйдөөх-санаалаах
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дьонноох-сэргэлээх улуус диэн бэлиэтиирбин ким даҕаны
«сымыйалаата» диэ суоҕа.
Дьэ, биэриибит иккис кэрчигэ. Биһиги терөөбүт тыл
быт — иньэ тылбыт. «Субу иньэ тылбытыгар дьон кыһанар
дуу, кыһаммат дуу?» диэн ыйытынабыт. Кыһанар бөҕө
эбит.
Мин, бу, Сунтаарга барыам иннинэ сэтинньи 26 күнүгэр
Ханалас улууһун хаһыатын эрэдээксийэтин ыҥырыытынан,
«Өлүөнэ очуостара» диэн хаһыат ыҥырыытынан тахса
сылдьыбытым, хаһыат тылын ырыппытым. Ол онно кырдьаҕастыын-эдэрдиин кэлбиттэр. Бибилитиэкэҕэ киһи толору. Ыйытыы диэн харыыта суох. Өссө даҕаны уһуннук
олордуохтарын баҕараллар эбит, ол гынан баран Дьокуускайга аны биир көрсүһүүгэ сылдьыахтаах буоламмын, кэлэ
турдум. «Ситэри, дөссө үчүгэйдик көрсүбэтибит. Аныгы
да сырыыга ыҥырдахпытына кэлээр», — дии хаалбыттара. Онон тыл туһунан сэһэргэһиэҕин баҕарбат киһи диэн,
дьиҥинэн, суох быһыылаах.
Дьэ, бугурдук ыйыталлар. Холобур, Сунтаар Бордонугар:
«Түөлбэ тыла хайата ордук сахалыыный?» — диэн ыйыттылар. Дьэ бу уустук ыйытыы. «Түөлбэ тыла хайата ордук
сахалыыный...» диэн толкуйдаабат киһи маны ыйыппат.
Улуус эрэ барыта: «Биһиги тылбыт саамай сөптөөх, саамай
сахалыы. Дьиннээх сахалар биһиги буолабыт» диэн саныыр. Оттон улуус-улуус барыта түөлбэ тыллаах буоллаҕа.
Бу Дьокуускай куорат тулатынааҕы тылыҥ син биир эмиэ
түөлбэ тыл. Ол гынан баран, «Литературнай тыл киин куо
рат аттынааҕы нэһилиэнньэ түөлбэ тылыгар олоҕуруохтаах»
диэн сокуон буолбут үгэс баар. Олоҕунг бэйэтэ оннук
онорор. Ол тыл үөрэҕэр тутуһуллар. Холобур, Дьокуускай
тылын аахсыбакка, хайдах саха литературнай тыла баар
буолуой? Дьокуускай тулатынааҕы, бу киин улуустар тыл
лара онно киириэхтээх. Ол литературнай тыл төрүтэ «кой
не» диэн буолар. Бу гынан баран атын улуустарбыт тылын
«түөлбэ тыл» диэн киэр хаһыйан кэбиһиэх туспут эмиэ суох.
Бүлүү тылын, саха аймах чиэппэрин тылын, ханна гыныаххыный? Алтаныамыйаны ылыыга, тылбыт чело харыстаныытыгар, саха тылын быраабын араҥаччылааһыҥҥа, са
халыы алпаабыт олохтонуутугар, сурук-бичик төрдө уурул78

луутугар Ойуунускайдааҕы кытта тэҥҥэ үлэлэспит, саха
тьшын сайдыытын ньыгыл акылаатын түһэрсибит Бүлүү
дьонун, Күндэ, Исиидэр Бараахап кылааттара ииммэтсимэлийбэт сүдү улахан буоллаҕа. Литэрэтиирэлии тылы
байытар тыллары атын, өссө ыраах, улуустар тылларыттан
эмиэ ьшыахтаахпыт. Саха тыла байа-сайда туруохтаах. Ол
онон, хайа да улууска олорбуттарын иһин, сахалар — са
халар! Литэрэтиирэлии тыл сайдыытыгар туһалаах түөлбэ
тылларын аны, баҕарбыттарын да иһин, туоратар кыахтара суох. Онон ити «Хайата ордук сахалыыный?» диэнин
саха дьонугар, бүтүн улууска баттыгастаах, мөккүһүннэрэр
ис номохтоох. Биһиги «Тыл култууратыгар кыһамньы хайа
улууска ордук улаханый?» диэн уларытан туттарбыт буол
лар, атааннаһыыта, туоратыһыыта, атаҕастабыла суох, хата,
куотуһуулаах, сайдыыга, култуураны үрдэтиигэ туһалаах
буолуо эбитэ буолуо.
«Нууччалыы суруллар тыл сайдыыбыт дуу, сыыһырыы
дуу?» — диэн ыйыталлар. «Нууччалыы суруллар тыл сайдыы
быт дуу, сыыһырыы дуу?..» Оттон ити, билигин арпагыраапыйа быраабылатын суруйан бүтэн, бэлэннээн олоробут.
Аны туран, арпагыраапыйа тылдьытын эмиэ бэлэннээн
баран, ол, бэчээттиирбит эрэ хаалан турар, үп көһүннэҕинэ
бэчээттэниэхтээх. Бу арпагыраапыйа тыдцьытыгар, урут
даҕаны этэн турарбыт курдук, нууччалыы суруллар тыл
киирбэт. Урут киирэр этэ. Билигин сахалыы эрэ сурул
лар тьш киирэр. Ол аата нуучча тылыттан ылан тутта сыл
дьар тылларбытын, дорҕоонун сахатыппыт буоллахпытына
эрэ, ити тылдьыппытыгар киллэрэр кыахтаахпыт. Бу аата
сахалыы суруллуоҕу нууччалыы суруйар буоллахпытына,
ол — сыыһа. Тьшы сыыһырдыы диэххэ сөп. Холобур, дьэ,
(дьонно өйдөтөөрү судургутун этэбин) «остуол» диэн. Маны
«стол, столга илдьэн уур» диэтэххэ, «шкафтан ылан кулу»
диир буоллахпына, оннук суруйар буоллахпына — сыыһа!
Тьшы сыыһырдыы. Оннук өйдүөххэ сөп.
Аны хаһымардаах ыйытыыны ыйытар кырдьаҕастар
бааллар. Багдарыын эмиэ ити бэлиэтээтэ, оннук дьон бааллар диэн. Ол биирдиилээн эмэ буолар. Дьон, сүнньүнэн,
көнө сүрүннээх үчүгэй ыйытыыны биэрэллэр, тылга-өскө
кыһалланнар. Сунтаарга биир табаарыс, кулууп инники
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кириэһилэтигэр кэдэрги түһэн, атаҕын биһиги остуолбут
диэки ууннары тэбэн сытан, бугурдук ыйытар: «Сэргэй Сибиэрэп өлөн эрэр ырыатын туох эрэ санаалаах биэрэриҥ
буолуо?..» — диэн. «Туох эрэ санаалаах биэрэрин буолуо...»
диэн. Ол аата, Сибиэрэби көмүскэһэн, миэхэ кыньаханар
эбит. Итиччэ түгэхтээх ыйытыы Сэргэй Сибиэрэби ытыктыырын көрдөрбүт быһыыта буолуо...
Ол эрээри тоҕо «өлөн эрэр»? Өлөн эрэр киһи туох аанньа
ырыалаах буолуой? Олох ыллыыр да, санарар да кыаҕа суох
буолуо. Уонна ол «бу олох олон эрэр киһи ырыата» иһиллэр
дуо? «Сассын, сассын сассыарда» диэн аатырбыт ырыаны
дьон оннук өйдүүллэр дуо?
Е.Х. Суох. Суох! Уонна суох!
Д. Суох. Атын да дьон араастык сыһыаннаһаллар.
Н.Е. Петров: «Бу ырыа соп буолла. Сергей Зверев итиннээҕэр
буолуох тойуктаах. Итиннээҕэр үчүгэйдик туойбута элбэх.
Ол куолаһын иһитиннэриэҥ этэ», — диэбитэ. Мин урут этэн
турабын, Акана Уйбаан, Уйбаныап Уйбаан Ньукулаайабыс,
бэйэтэ оһуокайдьыт, ырыаһыт-тойуксут киһи, Сэргэй Си
биэрэби улаханнык ытыктыыр киһи, «Сэргэй Сибиэрэп
Сунтаардар адьас таҥаралара» диэбит киһи: «Бу олох (!) олон
эрэр киһи ырыата буолбатах, эрдэ ылламмыт ырыа» диэн
көмүскэһэн турар миигин. Ити ырыаны биэрэрбин Си
биэрэп уолаттара Борокуоппай, Миитэрэй сөбүлүүллэрин
бэйэлэрэ биллэрбиттэрэ, махтаммыттара. Ол миэхэ тирэх
этэ. Мин өйдүүрбэр, кырдьаҕас киһи ырыата. Уонна ырыа
барыта үстүү тардыылаах тойук буолбатах. Ону ирдиир табыллыбат. Иҥин-иҥин ырыа барыта баар. Ол ырыа биир
көрүҥүн Сэргэй Сибиэрэп, кырдьан баран, ыллаабыт. Мин
кулгаахпар тыынын кыайан ылбакка эрэйдэнэ олорор кур
дук иһиллибэт. Холку баҕайытык, болүһүөктээн ыллыы
олорор кырдьаҕас киһини көрөбүн. Уонна онтон улахан
нык манньыйабын. «Сассын, сассын сассыарда» диэн саха
аймахха биир суду улахан суолталаах ырыа диибин. Биһиги
сарсыҥҥыбытын саныахтаахпыт. Туохха барытыгар. Тылбытыгар эрэ буолбатах. Саха киһитэ бэйэтин сарсыҥҥытын,
саха аймах бүттүүнүн сарсыҥҥытын санаабат буоллаҕына,
сатаммат. Онон сарсынныбытын саныахтаахпыт. Улуу тойуксут кэнчээри ыччакка кэбиспит кэс тылын сырыы аайы
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санатарым — иэһим. Дьэ, ол саха аймах сарсыҥҥытын
туһунан сэһэргэһиэхтээхпит, ол туһугар олоруохтаахпыт
диэн биэрээри биэрэр биэриим уонна ырыам буолар.
«Айыы Алаһата» ханна тиийдэ?» — диэн ыйыталлар, Бордонно. Бу эмиэ, дьон тугу да билбэт, туохха да кыһаммат
диэн өйдүүр олох букатын сыыһа эбит. Дьон туохха бары
тыгар кыһаллар. Саха аймах дьылҕата хайдах буолуой диэн
кыһаллан, бу «Айыы Алаһата» ханна тиийбитин сураһаллар,
Ону, ити, Тэрис хаһыакка суруйан турар. Бааспарга омуту
суруйтарбаттары н утарыахха, омукпутун хайаан да суруйуохтаахтар дииллэр.
Аны туран, Куокунута Ынырыы ылыннылар, бэйэлэрэ.
Сүүстэн тахса киһи, сүүс уон алта киһи кэлбит. Олор бары,
олох, биир да киһи утарбат, биир да киһи туттуммат, бары
биир санаанан — бааспарга омугу ыйыахха дииллэр. Аны ол
Ыҥырыыларын бары нэһилиэккэ өйөөтүлэр. Биһиги сылдьыбыт нэһилиэктэрбитигэр, кэлэктииптэрбитигэр эмиэ.
Онон, итини сунтаардар тиһэҕэр тириэрдэн, улуус үрдүнэн
ылыннахтарына, өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн даҕаны Ынырыы
таһаарыахтаахтар. Итини, мин санаабар уонна бу Багдарыын
Сүлбэ санаатыгар, генофонда иһинэн ити Ыҥырыыны
түмэн, өйөөччүлэр онно киллэрэн иһиэхтээхтэр. Итини
истэр дьон, Сунтаар нэһилиэктэрин Ыҥырыыларын иилэ
хабан, мунньахтаан хайаан, ейөөн, генофондаҕа киллэрэн
биэриҥ. Суругунан түспүт дьайыылаах буолуо. Оруйуоннар, өрөспүүбүлүкэ хаһыаттарыгар бэчээттэнэн, сахалар
санаалара буола модьуруо, күүһүрүө. Үөһэ ыйааһыннанар
курдук суолталаныа.
«Уйбаныабыскай ааҕыылар» инин диэн этэллэр. Итин
ник «Мординабыскай ааҕыылар» инин диэн сир-дойду үрдүнэн тэнийэн иһэр диэн Элгээйигэ биир учуутал сирдэ.
Эһиги туох дии саныыгытый, дьэ?
Е.Х. «Уйбаныап ааҕыыта» диэн.
Д. Ээ, «Уйбаныап ааҕыыта» диэн судургу этиэххэ соп. Кимиэхэ эмэ аналлаах ааҕыыны ити ситиминэн сахалыы этиэх
хэ сөп бөҕө. Эбэтэр «Уйбаныапка аналлаах ааҕыы» диэххэ
соп. «Гогольга аналлаах ааҕыы». Гоголь төроөбүт күнүгэр,
үбүлүойүгэр тэриллэр буоллаҕа. Манныкка этии өйдөбүлэ
чопчута улахан. Манныкка тыл уһууруттан инниэ суохха.
6 Заказ №50
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Төттөрүтүн, өйдөбүлү чопчулаан, саха тыла туора тыл тутулунан баран, толооһурарыттан, алдьанарыттан, ураты айылгыта сүтэритгэн быыһыыбыт. «Гоголь 160 сылыгар аналлаах
ааҕыы», «Төрөөбүтэ 160 сылын туолуутугар аналлаах ааҕыы»
диэн уһун курдук. Ол гынан баран — сахалыы.
«Күндэ үбүлүөйүгэр Күндэ туһунан араадьыйанан тыл
этэриҥ буоллар» диэн өссө баҕатын эттэ биир учуутал. Бу,
кырдьыга, ол туһунан санаабатах суолум. Ол гынан баран
бу этии миигин олуйар. Кырдьык, саха киһитэ, саха ты
лын учуутала, саха тылын туһунан сэһэргиир киһи дьон
көрдөһүүтүн били «социальнай сакаас» диэн курдук ылыныах тустаах быһыылаах. Онон, дьэ, тугу эмэ биэрэ сатаан
көрдөхпүт. Күндэ төрөөбүтэ 100 сылын туолуутугар. Онон,
дьэ, оҕолорум, эһиги эмиэ онно бэлэннэнэн, толкуйдана
сылдьыҥ.
«Саха сирэ» хаһыакка тахсар «Алаһа» сыһыарыыга астааһын туһунан сүбэни таһаараллара буоллар диэн Тойбохойго биир учуутал этии киллэрдэ. «Билигин саха олоҕо кэллэ.
Ол онно сахалар, саха дьахталлара даҕаны, эмээхситтэрэ
даҕаны тугу да билбэт, сатаабат буоллубут. Астааһыҥҥа
даҕаны, ол танас-сап тигиитигэр, сап, быа хатыытыгар
иҥинигэр бүтүннүүтүгэр. Аны тирии таҥастааһынын,
иниир сап хатыытын энин билбэккэ эрэ тыаҕа сүөһү ииттэн, аһаан-таҥнан олорбоккун, саха дьахтара буолбаккын.
Эр дьоҥҥо эмиэ биир оннук буоллаҕа дии. Эр киһи оноһугун, уһаныытын киһи барыта билигин билбэт. Онон, дьэ,
ити биэ кымыһын дэлэтиигэ, сахалыы астааһыҥна дьону
үөрэтиэхтээхтэр диэн. Ити санааны биһиги «Саха сирэ»
хаһыакка тириэрдиэхтээхпит.
Өссө ордук буолуо этэ, оскөтүн тэлэбиисэринэн кордероллоро буоллар.
Дьэ, ол олус үчүгэй буолуо этэ.
Киһи корен үорэнэр.
Д. Ити, дьэ, саамай септоох санаа. Итини эмиэ бу тэлэбисиэрдэргэ биллэриэхпит.
Аны төрообүт тылга сыһыан. «Тыа сиригэр эрэ сахалыы
саҥарабыт» диэтэ Кутанаҕа биир киһи. Ол аата, «Куорагтар саха тьшын билбэттэр» диэн. Дьэ, онтуҥ моккүөрдээх.
Куорат киэн. Онно бары биир буолбатахпыт. Билээччи да,
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билбэт да баар. Тыаҕа эмиэ оннук. Куоракка төрөөбүт да,
тыаттан кэлэн олохсуйбут да, соторутааҕыта кэлбит да киһи
толору. Олору барытын биирдик көрүөххэ табыллыбат.
Тыаҕа куруук олорор эрээри тылы, үгэһи куорат дьонуттан ордук билбэттэр. Табаах үөнэ, арыгы үөнэ диэни илэ
кыйманныы сылдьар үөн курдук өйдүүр дьон бааллар эбит
дии, кырдьаҕас дьон. «Тыаҕа оҕолоро да, бэйэлэрэ да «иньэ»,
«ада» диэн тылы туттубаттар. Кыраларыттан үөрэтэллэрэ
буоллар, туттуох этилэр», — диэтэ Илимнииргэ биир киһи,
Кырдьык, «иньэ», «ада» диэн тылы тугтубаппыт — сахабытын сүтэрэн эрэр быһыыбыт. Дьон сопке сирэр. Оттон
«эһэ», «эбэ» диэни билэллэр эбит, син тутталлар.
Өссө билигин уолаттар тутталлар ээ, «ийэм», «адам»
диэн, кэпсэтэллэригэр.
Дьэ, ол курдук үчүгэй тиийэн иһиэхтээх буоллада.
Д. «Сахалыы үөрэтии мөлтөотө, анал үөрэхтээх адыйах,
саатар ситэтэ суох анал үөрэхтээх учууталлары бэлэннииллэрэ буоллар» диэн Илимниир баһылыга П.Т. Ераскумов
этиитэ биһиэхэ күүппэтэх суолбут. Онон ыарыылаахтык
иһилиннэ.
Трофимов Виктор Самойлович: «Саха тыла буорайбытыгар системабыт буруйдаах уонна биирдиилээн ыалтан тутулуктаах», — диир. Систиэмэни бастатар. Бу киһи сопке
эппит. Бастатан туран, систиэмэ буруйдаах. Уонна биир
диилээн ыалтан эмиэ тутулуктаах. Кырдьык, ыал бэйэтэ
эмиэ иннин саныахтаах, сахатын. «Эн саха одотодун, онон
тылгын билиэхтээххин» диэн тыаҕа олорор дьон үөрэтэр
кыахтаахтар. Оскуола — саха оскуолата!
«Дапсы тылы үөрэтэн тэлэбиисэргэ тахсан быһаарара
буоллар» диэн Илимнииргэ бада санааларын эттилэр. Дьэ,
ону, тэлэбисиэргэ тахсары мин быһаарбаппын. Ол ону,
дьон модьуйар, туруорсар буолладына, ону тэлэбисиэр салалтата ылынар буолладына, холонон көрүөххэ соп этэ.
Ол гынан баран ол тэлэбисиэргэ санарыы эмиэ туспалаах
буолуохтаах. Ону эдэр дьон ылсаллара ордук кэскиллээх
буолуох этэ. Араадьыйада «Биһирэм тыл» баарын курдук,
тэлэбисиэргэ эмиэ саха тыяын култууратын туһунан биэрии баар буоларыгар бадарыы сөптөөх. Сөптөөх санаа. Ол
Дапсы да буолбатын, ким баҕарар, сөптеөх киһи тэлэби6*
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сиэргэ тахсан, кэпсиирэ туһалааҕа биллэр, Санааны баҕас
саныыбыт, онно-манна этэбит. Туруорсуутун туруорсубаппыт. «Биһирэм тылы» истэн, сөпкө саҥара сатыыбыт», —
диэн этэллэр. Сөпкө саҥара сатыыллара истиэххэ үчүгэй.
Е.Х Туһаналлар эбит.
А.П. Туһанабыт диэччилэр куоракка да бааллар.
Д. Илимнииргэ: «Эһигини кэнэҕэс да өйдүөхтэрэ, ахтыахтара», — диэтэ биир киһи. Бу үчүгэйин. «Улахан туһалаах
суолу эһиги тута сылдьаҕыт, ону дьарыгыраҕыт», — диэн
өйдүүллэр эбит. Улахан суолталаах, норуокка кэскиллээх
дьарык. Ол иһин этэр — кэнэҕэс даҕаны өйдүөхтэрэ диэн.
Ити, «кэнэҕэс(ки)» диэн тылы сөбүлээбэт дьон баар
буолааччылар: кэнэҕэс, кэнэҕэһин. кэнэҕэски, кэнэҕэски
(кэлэр) кэм энин диэни. Ол ынах кэнэҕискитин кытта буккуйалларыттан эбит. Омоним, элбэх суолталаах тыл, тыл
көнө, көспүт суолталара диэннэри киһи барыта оскуолаҕа
үөрэтэр. Ол «кэнэҕэс, кэнэрһин, кэнэҕэски ыччат» диэн
кэлэр кэм суолтатыгар туттуллуута тыл көнө, торүт суолтата, оттон ынах хойуккутун ааттааһын — көспүт суолта. Сырайынан «харбыһын, хорбуһун» диэхтэрин кэрэйэн, ыарахан тылы тумнан, «хойукку, кэнэҕэски, тымыр, сыалыйа»
диэн харыс тыллары туттубуттар. Ынах хорбуһунун «хойуккута, кэнэҕэскитэ» дииллэрэ били ньирэйэ төрөөбүтүн кэннэ кэлэрин иһин. Ынах төрүүрүгэр эрэйдэнэр. Хойуккута
кэтэтэр-манатар буолан кыбыстыылаах. Онон харыс тылы
туттубуттара кэбэҕэстик сэрэйиллэр. Онон кэнэҕэски кэм,
кэнэҕэски ыччат киһи абааһы корор тыла буолбатах.
Саха тылын туттуу эйгэтин кэҥэтэр туһунан улаханнык
кыһаллан-мүһэллэн эттилэр. «Былаас уорганнарын докумуоннара барыта нууччалыы кэлэр. Сахалыы суруйан ыыттаххына, тонүннэрэллэр, нууччалыы суруйары ирдииллэр.
Нууччалыы билэр эрэ киһи өрө тахсар» диэн этэллэр (ити
Илимнииргэ кытта). Манна кэлэн, Бэрэсидьиэн уонна Быра
быыталыстыба дьаһалтатыгар, Ис бэлиитикэ салаатыгар тиийэн: «Хайдах манныгый, уу халаанын хоромньутун туһунан
ыксаллаах докумуону сахалыы суруллубутун иһин тонүннэрэ
сылдьар үһүгүт?! (1998 с.)», — диэн эппиппин: «Эчи, суох!
Биһиги инньэ гыммат дьоммут», — диэн буолта.
«Ханнык миньиэнньэлээх баран эрэҕитий?» диэн ыйы84

тар биир киһи. Били «Туох санаалаах баран эрэҕитий?» диэн
ыйытыыбыт бааһынайдыыта. Хоруйун барытын ааспыт
биэриигэ эппиппит. Онно «Биһирэм тылы» биһирээччилэр
диэн анаан хаартыскаҕа түстүбүт, архыып буолуохтаах. Салайааччы булунаннар, үлэлиэхтээхтэр. Ити кинилэр Иньэ
тыл, сурук-бичик күнүгэр ыстатыйа таһаараллар, Бүөтүр
Онтуонабыс Боппуок, холобур. Эрэдээксийэҕэ көрсүһүүгэ
ону бэлиэтээтим.
Дьэ, онон, үлэлиэҕиҥ-хамсыаҕыҥ, саха дьоно! Тылбы
тын, култуурабытын харыстыаҕыҥ, ыраастык тутуоҕуҥ,
харысыһыаҕын, хараанныаҕын .

КИҺИ ЭРЭ БУОЛЛАРГЫН...
БТ 211. 98.02.01.
Режиссер С. Ильина, оператор О. Степанова.
Биэриигэ к ы т т а р : Е. Хамарова

Бүгүҥнү биэриибит солуна элбэх буолуоҕа. Икки биэриибит көтөн, солун мунньуллан хаалла. Онон ол солуммутун биһиги бүгүн кэпсиир санаалаахпыт.
Бастакытынан, дьон: «Бу биэрии тоҕо буолбата?» — диэн
ыйыталлар. Ол биһигиттэн тугулуга суох. Бырагырааматтан
устан (суох оҥорордуу сотон) кэбиһэннэр, биэриибитин
бэрдэрбэтэхтэрэ. Ол ону биһиги үнүстүүт аатыттан су
рук аҕалан, туруорсан, «Бу нэдиэлэттэн буола туруо» диэн
буолла...
Бу биэрии буолбатаҕар Татьяна Иннокентьевна Филип
пова уонна Андреевтар диэн, Ефремовтар диэн (бары Дьокуускайтан) сурук суруйан ыыппыттар, ону биһиги билиһиннэриэхпит. «Бүгүн «Биһирэм тылбыт» эмиэ буолбата. Ол
иһин чугас эргиннээҕи истээччилэрбитин кытта сүбэлэһэн
баран, санаабытын этэргэ быһаарынныбыт. Киһи аймах
Сана дьылы хайаан да инникигэ эрэллээх, сырдык ыра са
наалаах көрсөр үгэстээх уонна дьыл саҕаланыыта хайдаҕар
улахан суолта биэрэр идэлээх. Биһиги, «Биһирэм тылы»
истээччи, киниттэн туһанааччы уонна саха ыччатын инники кэскилин төрөөбүт тылын кытта ситимнээн сыана85

лыыр дьон быйылгы дьылга былааммыт, эрэлбит элбэх этэ.
Ол гынан баран, тоҕо эрэ бэккэ күөдьүйэн испит уоппуткүөспүт сырдыгын биэримээри гынна дуу, тугуй? Итиччэ
саҕалаан баран, эмиэ туохтан иннэн хааллыбыт? Биллэн ту
рар, үп тиийбэт, уларыйыы таҕыста диэхтэрэ. Ол гынан ба
ран төттөрү өттүгэр уларыта олордохпутуна, норуоппутугар,
бар дьоммутугар, ама, үтүө-өҥө онорбут аатырдахпытый?
Олохпут ыараабытын бары билэн-көрөн олоробут. Оннук
кэмҥэ ханан чэпчэки, судургу уонна ордук туһалаах өттүн
тутуһуох баара. Холобур, уруккуга холоотоххо билигин тылга
сыһыаннаах кинигэлэр, кып-кыра да буоллар, тахсыталаан
эрэллэр үһү. Ол олус бэрт. Ол гынан баран тылы билиигэ
анардас кинигэҕэ өйонүохпүт иһин, ону ирдэһэн буларыҥ,
кыра харчыгыттан кылахтаһан, атыылаһан ыларын уонна,
соло буолан, элбэҕи ааҕан, сөптөөх тыллары булаттаан ылар
киһи аайы кыайтарбат суол. Ол кэриэтэ, бастакытынан,
тута этэн биэрэр, иккиһинэн, тылынан быһаара олорор
тыл үөрэхтээҕэ араадьыйанан кэпсиирэ быдан тиийимтиэ
уонна үгүс түбүгэ суох барыбытыгар олус туһалаах этэ. Ону
таһынан төрөөбүт тылын билбэккэ мунар-тэнэр үлэлиир
да, үөрэнэр да ыччаппытыгар учуутал тылынан кэпсиирэ
ордук өйдөнүмтүө буолуохтааҕа саарбаҕа суох. Онон, Ми
хаил Петрович, биһиги көрдөһүүбүтүн тустаах сиригэр тириэрт, киһи эрэ буолларгын «Биһирэм тьмы» саптарыма,
сарбыйтарыма диэн көрдөһөбүт. Дьокуускай. Андреевтар,
Ефремовтар уонна Филиппова Татьяна Иннокентьевна», —
диэбиттэр.
Дьэ бу дьоҥно барыгытыгар барҕа махтал!
Иккис солун. Ити үс ыалтан кэлбит сурукка этиллэрин
бигэргэтэн, мин маннык биир этиини ааҕан иһитиннэриим.
Профессор Авксентий Егорович Мординов «Совершен
ствование социально-классовых и национальных отноше
ний» диэн 1986 сыл ахсынньы 1 күнүнээҕи лиэксийэтиттэн
тылга сыһыаннааҕы суруммуппун. Кини: «У детей, моло
дежи нет языковой культуры. Почему? Потому что не вла
деют родным языком. Языком они не владеют. Словами
владеют, читают», — диэбит. «Языком надо овладевать на
основе классики. Их не читают. Больше детектива чита
ют, Энгельс изучал языки на основе классики. Возникла
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опасность безъязычия. Безъ-язычия», — диэн оҕонньор ты
лын чиҥэтэ-чиҥэтэ хатылаабыт эбит. Дьэ, онон бу уонтан эрэ тахса сыллааҕыта этиллибит этии күн бүгүн ордук
дьэҥкэтик, ким даҕаны мөккүспэтин курдук, киһи бары
тын хараҕар көстөр көстүү буолбут быһыылаах. Дьэ ол иһин
субу ыччаппыт тыла суох буолбатын диэн биһиги күн-түүн
өйбүтүттэн-санаабытыттан араарбакка, ону ыһык оҥосто
сылдьаммыт үлэлии-хамсыы сатыыбыт. Ол ону билэристэр дьоҥҥо, билэ сатыыр дьоҥҥо барыларыгар тириэрдэ
сатыыбыт. Ол онон биһиги биэриибит көппөтүгэр бэйэбит
баҕарарбыт кэмнээх буолуо дуо? Ол баҕабытын кытта дьон
баҕата биирэ тирэх биэрэр. Дьон урут да суруктарыгар этитэлииллэр этэ. Ону билигин Евгения ааҕан иһитиннэриэҕэ.
Е.Х. Үһүс солун. Горнай улууһуттан Мааппа Сэмиэнэбинэ Борукуоппайаба диэн суруйбут. Ол суругар бугурдук эппит: «Саха норуотун сайдыытын туһугар туруулаһан
үлэлииргин биһириирбитин биллэрэбит. Ити биэриилэр
оскуола оҕолоругар саха тылын үөрэтэргэ уонна саха тылын
үөрэтэр куруһуоктарга олус наадалаахтар. Үсүһүнэн, учуу
тал л ар, студеннар да бэркэ туһаныа этилэр. Онон хас биирдии «Биһирэм тыл» биэриилэрин кассетаҕа устан иһэҕит
дуо? Кинигэ, босуобуйа буолар гына бэчээттэниэ дуо? Ити
бэйэлээх көмүс биэриилэр уһун үйэлээх, үгүс киһиэхэ
туһалаах арахсыспат доҕордоро, уолбат ойбонноро буолуон
наада. Радионан биирдэ истибит уопсай өйдөбүллэри хаалларар буоллаҕа, толору, дьэҥкэтик туһаныллыбат. Онон ити
биэриилэр кассета, кинигэ буолан бэчээттэнэн тахсыахтарын баҕарабыт, кэтэһэбит уонна туруорсабыт».
Д. Итинник диэн этэр. Манна сыһыаран, истээччилэрбэр сүбэлиим: «Биһирэм тылы», магнитофоҥна уста-уста,
истин. Билигин ханна баҕарар ыал аайы магнитофон баар.
Онон биһигини кэтэспэккэҕит, бэйэҕит устан ыларгыт ор
дук түргэн, туһалаах буолуоҕа.
Төрдүс солун. Дьэ, ити сурукка ахтыллар Куорунай
улууһугар сырыттым. Генофонда дэпэртээмэнин баһылыга
Кириллина Валентина Уйбаанабына уонна отделын үлэһиттэрэ буолан, Чурапчы «Саҕах» киинин кытта Куорунай
улууска тахсан, икки күн кэмпириэнсийэ тэрийэн ыыттылар. «Бу конференцияны бары астынныбыт», — диэн
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түмүктээтилэр. Куорунайдар эмиэ: «Биһирэм тылы» истэбит», — диэн үөрэллэр-көтөллөр уонна ити биэрии быстыбакка бара турарыгар баҕаларын эттилэр. Кинилэр
сибилиҥҥи бу ыарахан диэн ааттыыр кэммитигэр олоххо
тардыһыылара күүстээҕин көрдөрдүлэр. Олоххо тардыһыы,
үөрэххэ тардыһыы диэн тылы мин онно элбэхтик истэммин
үөрдүм. Ити Чурапчы «Саҕахтара» тохсунньу 7 күнугэр Багдарыын биһиккини ыҥыран турардаахтар. Суол көстүмүнэ,
барбатахпыт. Дьэ, онтубутун, хата, Куорунайга түбэсиһэн,
санаа-санаабытын билсистэхпит. Иэсиитин төлөөбүт да
курдук сананныбыт.
Бэһис солун. Томмот куораттан, нууччалыы оскуолаҕа
үөрэнэ сылдьан, бэйэтэ дьиэтигэр сахалыы кэпсэтэ сылдьыбыт Матвеева Альбертина Титовна диэн билигин Том
мот куоракка олорор учуутал суруга баар. Анаан туспа биэриэхиит дии санаабыппыт эрээри, бүгүҥҥү биэриибитигэр
быһаччы сыһыаннаах сурук. Кинилэр аҕалара, булчут-алчыт киһи, сүрэҕинэн-быарынан сахатын тылын-өһүн собүлүүр, сахалыы ыллыыр, кэпсиир, «Сахалыы саҥарыахтааххыт эһиги, саха оҕолоро» диэн үөрэтэр идэлээх кырдьаҕас эбит. Дьэ, ол онон бу нууччалыы оскуолаҕа үөрэммит, нуучча оҕолорун кытта улааппыт эрээри син сахалыы
саҥарар курдук сананан сылдьыбыт Альбертина 1965 с,
Куорунай Бэрдьигэстээҕэр үлэҕэ ананан тиийбитэ, арай
кини билиитэ, кини тыла татым буолан биэрбит. Нуучча
лыы тылы элбэхтик туттар эбит. Куорунай дьоно сахалыы
саҥараллар эбит. Ону өйдөөбүт. Дьэ онон «бу мин итэҕэстээх
эбиппин» диэн ойдоон, кыһанан-мүһэнэн, билэ-коро сатаабыт. Оттон куорунайдар: «Бу эн тылы билбэт эбиккин,
саха буолан бараннын сатаан санарбаккын», — диэн биир
даҕаны киһи кинини кыратык даҕаны хомоппотох. Онон
бу тыла дьаданы буолбутун бэйэтэ эрдэ ойдоон, «Бу мин
балтыларым эмиэ мин курдук үөрэниэхтэрэ, бу манна саха
ортотугар сайдыыһылар» диэн нөҥүо сылыгар балтыларын
идцьэн, эмиэ Куорунай оскуолатыгар үорэппит. Дьэ, ити
олус туһалаах буолбут. Сибилигин Альбертина Титовна
Томмокко төрүт култуураны, саха тылын үорэтэр идэлээх
киһи буолан тахсыбыт. Дьэ, бу Альбертиналаах үчүгэй
иитиилээх, сахалыы билэр, сахалыы иитиллибит оҕолор

диэн буолаллар. Үс сылы быһа балтыларын илдьэ сьщцьан,
Бэрдьигэстээххэ үөрэттэрбитин билигин аҕатыгар махтана
саныыр. «Аҕам көҥүллээбитэ» диэн. «Бу, кырдьык, үчүгэй
сир эбит, дьэ, оҕолорум онно бардыннар» диэн кыыһыгар
биэрэн ыыппыт. Онон чахчы өйдоох аҕа эбит. Кырдьаҕас
оҕонньор, сүрэҕинэн таайан, «Мин оҕолорум оннук сиргэ
олороллоро, сылдьаллара, үөрэнэллэрэ, үлэлииллэрэ con
эбит» диэн санаабыт, билбэт сиригэр ыыталаабыт. Альбер
тина Титовна: «Поговорим по-якутски» диэн занятие ыытабын», — диэн суруйар. Онон Саха сирин туһунан ааҕар,
кэпсиир. Оҕолоро эмиэ ааҕаллар, кэпсииллэр, альбомнары
онороллор эбит. Онон дьарыктара элбэх. «Топонимика Ал
данского района» диэн эмиэ дьарыктаах. Онтуката туран —
нууччалыы. Оҕолор ону эмиэ улаханнык сэргииллэр. Атын
улуус оҕолоро эмиэ бааллар эбит манна. Онон сахалыы
ырыалары, үҥкүүлэри үөрэтэллэр, оһуокайдыыллар. Араас
оҥоһуктары онороллор, иистэнэргэ кытта үөрэнэллэр. Дьэ
бу үчүгэй, туһалаах буолбатах дуо? Бу саха тылын таптаан,
сахалыы сиэри, сахалыы үгэһи үөрэтэн, ону сайыннарар
туһугар үлэлии-хамныы сылдьар Альбертина Гитовнаҕа
улахан махталбытын биллэрэбит. «Биһирэм тьшы» истэн,
туһанабын диэн кини уруккуттан этэр этиитэ. Онон: «Бу
эһиги биэриигит улахан комо буолар. Эһиги үлэҕитин саха
тьшлаах дьон үрдүктүк сыаналыахтара дии саныыбын, үйэ
тухары Эн аатыҥ ааттана турара буолуо диэн бигэтик эрэнэ
саныыбын», — диэн эппиккин. Ол сорох дьон кулгааҕар
туора киириэн соп. «Аһара хайҕаабыт, ону Дапсы биэриитигэр сэмэйэ суох aaga олорор» диэн. Мин ким да санаатын кистээбэккэ, тупсарбакка барытын иһитиннэрэбин.
Истээччилэрим, ону бэйэҕит ырыналыыр, ыйааһынныыр
кыахтааххыт.
Алтыс солун. Бэрдьигэстээххэ кимнээһийэ аһьшынна.
Ол онно үөрэх миниистирэ бэйэтинэн сырытта. Ол сылдьан, тьш-ос этэн, алҕаан кэллэ. Аны туран, Ил Түмэн
дьокутаата, Судаарыстыбаннай мунньахпыт бэристээтэлэ
Билиикэп Баһьшай Баһылайабыс тиийэн, эмиэ алҕаан,
көмолоһөн кэллэ. Онон ситигирдик саҥа үөрэх тэрилтэлэрэ элбии турдахтарына, үөрэхпит чэчириэ дии саныы
бын. Субу кимнээһийэ оҕолоро сахалыы даҕаны үчүгэйдик
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саҥараллар эбит, омуктуу даҕаны. Хайа баҕарар тылынан
саҥарар эбиттэр. Ону кимнээһийэ аһыллыытыгар эппиттыыммыт саҥалара көрдөрөр. Учууталлара эмиэ сахалыы
да саҥараллар, нууччалыы да, омуктуу да. Оттон урукку
өттүгэр ити сахалыы үөрэнэр оҕолорго «нууччалыы эрэ
санарын» диэн оскуолаҕа нэдиэлэннэн нууччалыы санарда
сатыыр, сахалыы санардыбат угэс баара. Билигин хайа
баҕарар омук тылын баһылыыр кыах баар — ааҕылыйалыы
да, боронтуустуу да, ньиэмэстии да. Ону ааһан, кэриэй, кытай тылын үөрэтэллэр.
Онон ити ыраах 20 костоох Куорунайга Дьокуускайтан
итэҕэһэ суох олох, сайдыы бара турар кыахтаах эбит диэн
мин үорэн-көтон кэллим. Бу, Альбертина Титовна, үлэлээбит Бэрдъигэстээххэр Эн махталгын бу араадьыйаннан
бүгүн «Биһирэм тылынан» тириэрдэбин. Ону Бэрдьигэстээх дьоно истэр буолуохтаахтар.
Сэттис солун. Дьэ, билигин Күндэ торообүт күнүн,
үбүлүойүн туһунан. Күндэ диэн ааты дьон барыта билэр.
Урукку оскуолаҕа үорэммит сылларбытын санаатахпытына, Күндэ кинигэлэрин билигин ыскааппытыгар уурунан
турарбытын санаатахпытына, Күндэни сааһырбыт оттүбүт
бары билэбит. Аны сибилигин даҕаны оскуола бырагырааматыгар баар. Күндэ айымньыларын үорэтэллэр. Онон ба
ры билэбит диэн этэрбит соптоох. Күндэ диэн туох киһи
этэй? Күвдэ диэн учуутал, суруйааччы. Суруйааччы буолан
баран, киэн эйгэлээх суруйааччы — бэйээт, прозаик, драма
тург. Кини айымньылара сибилиҥнэ диэри киһи сүрэҕинбыарын иһинэн киирэр, ойүн-санаатын уһугуннарар айымньылар. Киһини элбэхтик толкуйдаталлар. Санаарҕаабыт
киһи ол кини хоһоонноруттан чэичээн кэлэр. Билинни,
араас арыгы дэлэйэн турар кэмигэр, Күндэ айымньыларын
аахтахха, бүгүҥҥү күнү корен турбут курдук үүт харахха
даҕаны суруйбут эбит диэххэ айылаах. Билигин хаартылаан эстэр дьон баар буоллахтарына, олор олохторо эмиэ
Күндэ айымньыларыгар толору кестор. Сибилигин сүүлүк
дьон баар буоллахтарына, киһини иэскэ хам ылан, кэлгийэн кэбиһэр, эһэр буоллахтарына, Күндэ айымньытыгар
ол эмиэ баар. Ол олус сытыытык костүбүтүн биһиги ааҕан
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биэрэр санаалаах этибит буолан баран, бүгүҥҥү биэриибитигэр кыаллыбат, кэлин ааҕыахпыт.
Аны Күндэ — литэрэтиирэ кириитигэ, литэрэтиирэ
устуоруга, литэрэтиирэбиэт, түөрүөтүк. Бу киһи бэрт кылгас кэмҥэ олорон ааспыта, аҕыйах сыл үлэлээбитэ, ол гы
нан баран ситигирдик киэҥ өрүттээхтик үлэлээбитэ киһини
сөхтөрөр. Саха тылын кырамаатыкатын суруйбут киһи. Саха
тылын үөрэнээччилэргэ элбэхтик үөрэппит улахан талааннаах учуутал. Улахан дьон үөрэнэр кинигэлэрин кытта суруйбута, суруйсубута. Кыраайы үорэтээччи, Бүлүү түмэлин
тэрийсибит үтүөлээх. Бэчээти терүттэспитэ, 1923 с. «Кыым»
сурунаалы бэйэтэ таһаарбыта. Онтон 1927 с. Москубаттан
эргиллэн кэлэн баран, «Кыым» хаһыат эппиэттиир эрэдээктэрэ буолбута. 1924 с. Москубаҕа ССРС норуоттарын киин
издательствотын иһинэн тэриллибит саха сиэксийэтин эп
пиэттиир эрэдээктэрэ. Онно элбэх кинигэни таһаарбытын
билигин дьон сөҕер: «Үтүмэн да үлэни үлэлээбит киһи
эбит», — диэн.
Сэмэн Андреевич Новгородов кэнниттэн кинигэ таһаарааччы киһибит Күндэ этэ. Саҥа алпаабыт кэмитиэтин учуонай сэкирэтээрэ. Тиэримин тылдьытын онорбута
быйыл сайын бэчээттэнэн, кинигэ буолан тахсыа диэн
кэтэһэбит.
Дьэ, субу киһиэхэ тохсунньу 16 күнүгэр Куманьытаарынай чинчийии үнүстүүтүгэр научнай кэмпириэнсийэ
буолбута. Нассынаанай бибилитиэкэҕэ Күндэ киэһэтэ
буолбута. Күндэ уҥуоҕар мэҥэ таас ууруллубута. Владимир
Хабырыллайабыс Павлов уонна ускуултар Одубаар Пахо
мов, Александр Сергеевич Уаров үтүөлэринэн бу мэҥэ таас
баар буолла. Үйэлээх сааска турдун, умнуллубатын диэн
мэҥэ тааска суруллан хаалла. Дьэ, ити үс дьаһал буолла.
Аны, төрдүһүнэн, дьиэ бараанын оҥорор баабырыкаҕа
көрсүһүү буолла. Онно Күндэ үбүлүөйүн салгыы хайдах тэрийдэххэ үчүгэй буолуоҕун туһунан ис сүрэхтэн сүбэлэһии
буолла. Бэҕэһээ, тохсунньу 31 күнүгэр, Кутанаҕа, Күндэ
төрөөбут сиригэр, улахан улуу бырааһынньык буолбут буо
луохтаах. Сунтаардар, тугу да ылыстахтарына, ону тиһэҕэр тиийэ үчүгэйдик тэрийэр дьон. Онон кинилэр кыайбатахтара-хоппотохторо суох. Күндэни бары ытыктыыл91

лар, Күндэ айымньыларын ааҕаллар. Сибилигин даҕаны,
дьон, өй ыланҥыт, субу кэпсэтии кэнниттэн «Марбаны»,
«Доромооннооҕу», «Хаартыһыттары», «Иэдээннээх баҕаны»
ааҕан көрөөрүҥ эрэ. Оччоҕо Күндэ кэмэ илэ бэйэтинэн
арылла түһүөҕэ, суруйааччы көрсүө, үтүө-мааны, киһини
таптыыр сырдык сэбэрэтэ көстөн кэлиэҕэ.
Дьэ, билигин биһиги Күндэ айымньыларыттан бу биир
хоһоонун ааҕыаҕыҥ. «Төрөөбүт тыл» диэн:
Төрөөбүт
Төрүт тыл
Сөрүүн
Сүөгэй курдук,
Сүрэҕи-быары
Серүүргэтэр,
Убаҕас отон
Уутун курдук,
Улахан куйааска
Утаҕы аһарар,
Сырдьыгыныы көөнньүбүт
Сылгы кымыһын курдук,
Тостор куйааска
Тоҕулу ханнарар...
Иитиллибит
Ийэ тылбыт
Иинэҕэс сири
Имэҥинэн-быйаҥынан
Ибиирэн биэрэр...
Саппа-садарах уотунан
Күтүр хараҥаны
Күлүмнэтэ сырдатар...
Ийэ тыл
Быстар-ойдор күҥҥэ
Быыһал-абырал буолар,
Өлөр-сүтэр күҥҥэ
Өрөһүлтэ буолар...

Дьэ, ити ийэ тыл туһунан Күндэ саамай үчүгэйдик эппитэ диэн тыл үорэхтээхтэрэ, литэрэтиирэбиэттэр, ону
тэҥинэн Күндэ биир дойдулаахтара эппиттэрэ.
Күндэ торөөбүт сириттэн Күндэ үбүлүөйүгэр Кутана
баһылыга Александров Валерий Кириллович, орто оскуо
ла дириэктирэ Никифоров Капитон Николаевич, мусуой
дириэктирэ Кириллин Трофим Семенович, тойуксут Его
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рова Лена Митрофановна уонна Винокуров Валерий Кон
стантинович диэн спорт үлэһитэ, аны туран улуус аатыттан
улуус баһылыгын бастакы солбуйааччы Егорова Валентина
Николаевна, улуус баһылыгын экэниэмикэҕэ солбуйааччы
Федорова Алена Афанасьевна, улуус бибилитиэкэтин дириэктирэ Иванова Татьяна Николаевна, бибилитиэкэ төрүт
кыраайы үөрэтэр салаатын сэбиэдиссэйэ Алексеева Ната
лья Николаевна, аны култуура салаатын үлэһитэ Захаро
ва Наталья Ивановна буоланнар бэрт элбэх киһи кэлэн,
Күндэ үбүлүөйүн киэргэтэн, көтөҕон барбыттара. Бу ула
хан үтүө быһыы буолар. Кинилэр Сунтаар курдук ыраах
сиртэн оптуобуһунан, массыынаннан кыахтаахтык тэринэн
тиийэн кэлбиттэр. Үтүо дьыалаҕа ырааҕа чаҕыппат.
Дьэ, ахтылҕаннаах истээччилэрбит, бүгүн биһиги биэриибитин манан бүтэрэбит. Аныгыскы биэриигэ диэри
диэн арахсыахтаахпыт. Ол иннинэ эттэхпинэ, мантан инньэ биһиги сорудах эҥин даҕаны бэрсэр буолууһубут, кыракыралаан. Уустук суолларга дьон билиитэ-көрүүтэ кэнээн
иһиэх тустаах. Умнуллан эрэр тыллары, суолталара чуолкайа
суох буолан эрэр тыллары биһиги манна олорон билэр кыахпыт суох. Тылдьыттарга буоллаҕына, киирбэттэр. Эһигитгэн
эрэ билэр кыахтаахпыт. Онон биһиги көрдөһүүбүт диэн ити
чуолкайданар өйдөбүллээх тыллары чуолкайдаан ыытыаххыт этэ. Оччоҕо ол ону биһиги биэриибитигэр туһаныахпыт,
маннык киһи бугурдук диэн быһааран ыыппыт, бу сиргэ би
лигин маннык диэн суолталаан өйдүүллэр эбит диэн. Онон
эһиэхэ ити үлэҕитигэр ситиһиини баҕарабын. Иньэ тыл,
сурук-бичик күнэ чугаһаан иһэр, ол онно улуус-улуус аайы
бэлэннэнии баран эрэр буолуохтаах. Ол онно көҕүлээччи
тыл үөрэхтээҕэ, саха тылын учуутала, тылы таптыыр, би
лэр ханнык баҕарар киһи буолуон соп. Бу маныаха бастыҥ
көмөлөһөөччү — бибилитиэкэ, киин бибилитиэкэлэр быыстапка энин тэрийэн, дьону мунньан, туох баҕарар биэчэри
тэрийэр кыахтаахтар. Онон эһиэхэ ситиһиини баҕарабыт.
Саха тылын учууталларын, саха тылыи таптааччылар өрөгөйдөөх күннэрэ буоллун!
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Д. Бүгүн, болдьообуппут курдук, күрэхтэһиибит түмүгүн
билиһиннэриэхпит. Муус устар уон үс күнүгэр түмсэн,
түмүк таһаардыбыт. Бас тойонньут, акадьыамык Силэпсиэп Бүөтүр Өлөксүейэбис, суруксут Хаамараба Евгения,
тойонньуттар — филологическай наука дуоктара Алек
сеев Уйбаан Дьөгүөрэбис-Хомус Уйбаан, филологическай
наука хандьыдаата, Куманьытаарынай чинчийии үнүстүүтүн «Быһаарыылаах тьщцьыты» онорор биир төһүү үлэһитэ Васильева Надежда Николаевна уонна «Биһирэм
тыл» биэриилээҕэ Дапсы буолан биирдии үлэнэн илдьиритистибит, дьүүллэстибит. Тыл суолтатын быһаарыыга өйдөбүлбүт туспалаах түбэлтэтигэр кырдьаҕас учуонайдар
Бүөтүр Саабыс Охонооһойобу, Хабырыыл Баһылайабыс
Боппуогу, Дьөгүөр Эҥиэнтэйэбис Окуньуоһунньукабы
көмөлөһүннэрдибит. Онон, түмүгэр, биир санааҕа кэлэн
истибит. Быһаарыыбыт маннык буолла. Судургутутаары
боротокуолтан ааҕан биэрэбин.
Басгакынан, бас тойонньукка академик Слепцов Бүөтүр
Алексеевиһы, иккиһинэн, суруксукка — Хаамараба Евге
ния Дмитриевнаны таларга. Үсүһүнэн, күрэхтэһиигэ кимнээх кыттыбыттарын аат ааттаан биллэрэргэ. Төрдүһүнэн,
сорудаҕы толорбут дьон үлэлэрин эрэ көрөн сыаналыырга.
Ол аата, сорох сорудаҕы толорботох дьон киэнин сыаналаабакка диэн. Бэсиһинэн, улахан дьон үлэлэрин туспа,
оҕолор үлэлэрин туспа наардаан тойоннуурга. Алтыһынан,
биирдэ быһаарыллан хаалбат оннук ыарахан, уустук сорудахтар эмиэ бэриллибиттэрин, ол саха дьоно төрөөбүт
иньэ тылларын билэр баҕаларын көбүтэргэ аналлааҕын,
«Биһирэм тыл» туруорар соругар сөп түбэһэрин бэлиэтииргэ. Быһаарарга уустук тыллар чопчу өйдөбүллэрин, тыл
үөрэхтээхтэрин киэнник кытыаран, элбэх киһи күүһүнэн
билэ сатыырга. Истээччилэри эмиэ киэнник тардан, итин94

ник уустук, ылбычча быһаарьылыбат тыллары быһаарсарга,
Сэттиһинэн, улахан дьоҥҥо:
Бастакы миэстэни, +32, —6 бааллаах, саамай үрдүк
көрдөрүүлээх Саввинов Өндүрэй Саабыска биэрэргэ. Ити
«бүлүүс», «мүүнүс» диэни быһаарабын. Биһиги биэрбит сорудахпытыгар, дьон эппиэттэрин соп дуу, сыыһа дуу диэн
бэлиэтээн иһэбит. Биирдии эппиэккэ хастыы даҕаны сөп
баар буолуон соп. Син ол курдук, хастыы даҕаны сыыһа
хоруйдааһын баар буолар. Ол аайы биһиги (+) уонна (—)
туруоран иһэбит. Ону кэлин биирдиилээн ырытыыбытыгар
кордөрүохпүт. Хайдах (+, —) туруорбуппутун.
Иккис миэстэни +29, —7 бааллаах Филиппова Татьяна
Иннокентьевнаҕа биэрэргэ. Ол аата сеп хоруйа 29, сыыһа
хоруйа 7.
Үһүс миэстэни +29, - 8 бааллаах Золотарева Мария
Ньукулаайыбынаҕа биэрэргэ.
Оҕолорго бастакы миэстэни +21, —12 бааллаах Ханалас
улууһун Тиит Арыы орто оскуолатын 10 кылааһын
үөрэнээччилэригэр биэрэргэ.
Иккис миэстэни +19, —14 бааллаах Дьокуускай куорат
кимнээһийэтин 8-с кылааһын үөрэнээччитигэр Кирил
лов Айарга биэрэргэ. Манна, быһа тутан этэн аастахха, бу
оҕолор кыттыылара суолталаах. Улахан дьон мунаахсыйар
суолларыгар кыттан, оссо элбэх кырдьаҕастан ордон тахсыбытгара үчүгэй, биһигини үөрдэр. Онон, оҕолор инники
тин даҕаны, «Биһирэм тьшы» элбэхтик истэн, бэлиэтэнэр
буоллахтарына, олох инники, сулбу ыстанан тахсыахтарын
сөп, аҕыйах сылынан.
Бириистэрин, кэм уратытын аахсан, туох кыах көстөрүнэн, кэлин эбии быһааран биллэрэргэ.
Бу быһаарыыны истээччилэргэ биирдии-биирдии илдьиритэн тириэрдиини Өлөксүөйэп Михаил БөтүрүөбүскэДапсыга уонна Хаамараба Евгения Дмитриевнаҕа сорудахтыырга.
Дьэ, билигин ити боротокуолбут уурааҕын толоробун.
Бастакытынан, дьэ, ким хантан кэлэн кыттыбытын билиһиннэриэхтээхпин. Алпаабыт быһыытынан баран иһэн, били
кэлин кэлбит үлэлэр киирэннэр, алпаабыт кэһиллэр. Дьэ
манна хайдах суруллубутунан иһитиннэрэбин.
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Аммосов Афанасий Дмитриевич. Чурапчы улууһугар
Дириҥҥэ олорор, биһиэхэ дөрүн-дөрүн кыттар. Кытыннаҕына, сирийэн-боруйан уһуннук-киэҥник суруйар үгэстээх. Онон эһиги билэр киһигит бу Афанасий Дмитриевич
диэн. Көннөрү кэисэтиигэ, сэһэргэһиигэ уонна сыанаҕа
таҕыстаҕына, тэҥнээҕэ аҕыйах киһи баара буолуо дии саныыбын. Аныгы эдэр дьон өссө чугасаһаллара саарбах. Тыл
мөлтүү илигинээҕи имигэс тыллаах дьоҥн о инники испит
киһи Афанасий Дмитриевич. Дьэ, бу гынан баран биирдиилээн тылы быһаарар буоллахха, өйдөбүлэ сороҕор ханарыйан тахсар. Инньэ гынан, бириискэ кыайан тиксибэтэҕэ
дьикти. Холобура, көннөрү ыллахха, киниэхэ тэҥнэһэр
киһи суох да буолуон сөп курдук.
Васильева Мотрена Дьэкиимэбинэ. Аллан Төрдүттэн
кыттыбыта, Суотту олохтооҕо. Бу эмиэ дөрүн-дөрүн кыралаан суруйар, күрэхтэһиигэ бастаан кыттар. Бу бэрт
кырдьаҕас киһи, аҕыс уонун туолбут киһи. Ол үрдүнэн,
«Биһирэм тылы» истэн, сорук, үлэ-иис оҥостон, биһиэхэ
суруйбутугар махтанабыт.
Васильев Михаил Иванович. Тааттаттан. Бу эмиэ бэрт
кырдьаҕас киһи күрэхтэһиитэ кыттыбытын биһити эмиэ
биһириибит. Бириискэ кыайан тиксибэтэҕитгэн кэхтэн
хаалбатын.
Төрдүһүнэн, Золотарева Мария Николаевна. Үөһээ Бүлүү. Бары билэҕит, истэҕит — мэлдьи суруйар. Ону, бу дойдутун киһитэ буолан, куруук ахтар диэн сорохтор күнүүлүү
саныыллар быһыылаах. Ол быган ааһар. Бу дьон букатын
алҕаһыьшлар. Суруйара элбэх, суруйбута суолталаах буолан,
элбэхтик аата ааттанар.
Татьяна Иннокентьевна Филиппова. Дьокуускай куорат.
Эһиги билэҕит, бириискэ тиксиэх киһи тиксэр, биллэн ту
рар, бастыан да соп этэ.
Татьяна Иннокентьевна, Мария Николаевна курдук,
биир да биэриини көтүппэккэ истэн, сурунан иһэр, тута
баттаһан, ырытар. Ол суруктарын биһиги истээччилэрбитигэр биллэрэн иһэбит. Татьяна Иннокентьевна өссө хаһыакка, биһиги сүрүн санаабытын тарҕатыһан, үчүгэй баҕайытык, киэнник-куоҥнук, илдьиритэн, быһаарар, бэйэтэ
булбут матырыйаалын дьоҥҥо тириэрдэр. Онон Татьяна
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Иннокентьевна уонна Мария Николаевна буоланнар куруук биэрии аайы да ахтыллар үлэлээхтэр.
Кириллов Айар. Кимнээһийэ 8-с кылааһын үөрэнээччитэ. Бу оҕо барахсан, куорат оҕото эрээри, тылы бэркэ
билэрин көрдөрдө диибит, Биһиги сорудахпытын барытын
олох сыыһа толорбут улахан дьон кытта бааллар. Аҕыйахтык
таба эппит дьон! Оттон бу оҕолор алҕастара сөпкө эппиттэринээҕэр аҕыйах. Онон киһи хайгыыр оҕолоро. Учууталлара
бу оҕолору чорбоччу тутан, эбии сорудахтаан үөрэтэригэр
баҕарабын.
Саввинов Андрей Саввич диэн эһиги сороххут, куруук
истэр дьон, билэҕит. Кини соторутааҕыта ахсынньы ыйга
философскай наука дуоктарын иетиэпэнигэр диссертация
көмүскээн турар, онон бөлүһүөк киһи. Үөрэҕинэн физик,
номуука ханчытаата. Саха тылын билбэппин диэн, дьиҥэр,
сэмэйэ бэрт буолан, урут биһиги күрэхтэһиибитигэр кыттыбат этэ. Билэ-көрө сатыыр, ааҕар. Инньэ гынан, «Дьэ,
күрэхтэһиигэ кыттар курдук ситтим быһыылаах» диэн
санаммыт быһыылаах. «Кыттабын», — диэн бэйэтэ суруйбутуттан олус үөрэбин. Кини «Биһирэм тылы» ку
руук истэр, биһириир, суолтатын өйдүүр. Инньэ гынан,
оннооҕор «Дапсы биһирэм тыла» диэн кинигэ хомуйан
таһаарбыта. Онон Андрей Саввич ити бастаабыта үгүс
көлөһүнүн, кыһамньытын түмүгэ буолар. Өйүн-санаатын
ууран үлэлиир буолан, бастаата. Инникитин, салгыы ааҕан,
эбии дьарыктанан, тылы дириҥник, киэҥник билэр буо
лан иһиэҕэ. Урукку өттүгэр Туомускай куоракка үөрэҕин
бүтэриэҕиттэн элбэх сыл наар нууччалыы санара, суруйа
сылдьыбыт үлэлээх киһи. Физиктэр диэн — оннуктар.
Хас даҕаны монографиялаах. Олус уустук, анал идэлээх
эрэ киһи өйдүүр үлэлэрэ. Көннөрү үрдүк үөрэхтээх киһи,
теһө да кыһаммытын иһин, ол кинигэлэртэн биир даҕаны
этиитин өйдүүрэ саарбах. Идэ тыла диэн оннук. Манна
дойдутугар кэлэн, саха тылын уустук, ураты өйдөбүллэрин
ырытан, ити «дьылҕа, дьол, мун, кэскил, кэп, сор, соргу,
оҥоһуу, төлкө» диэн тылларбытын бөлүһүөпүйэ дуокта
рын истиэпэнин көмүскүүр дьиссэртээссийэтигэр киллэ
рэн, ырытан, бу тыллар ураты өйдөбүллээхтэрин итэҕэтэн,
номуукаҕа сахалыы көрүҥнэринэн тиэримин быһыытынан
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киирэр кыахтаахтарын дакаастаан, ылыннаран турар. Онон
ити биһиги күрэхтэһээччилэр үлэлэрин сыаналыырбытыгар, кини үлэтэ өссө көмөлөстө.
Флегонтов Прокопий Петрович, Чурапчы. Урут биирдэ
кыттан, бирииспититтэн ылан турардаах. Бу сырыыга матта. Сатаан истибэтэх уонна сорудахпыгын хатылаабаккабыт хом санаалаах. Прокопий Петрович, ол хом санааҕын
төлөрүтэнҥин
«Биһирэм
тылга»
урукку бэйэҕинэн
сыһыаннас. Итэҕэс-быһаҕас баар буолар. Бириэмэбитигэр
ыктараммыт, ити хатылаабатах буруйдаахпыт. Дьининэн,
кыах баарынан хатылыыр идэлээхпит. «Усулуобуйабыт ба
рыбытыгар тэн этэ» диэн көхсүгүтүн кэҥэтиниҥ, атын да
хомойбут дьон баар буоллаххытына.
Сөөп. 10-с кылаас үөрэнээччилэрэ, Хаҥалас, Тиит Арыы.
Иккиһин кытталлар. Уонна биирдэ суруйан тураллар. Бу
оҕолор учууталлара — биһиги Маайыспыт иньэтэ. Инньэ
гынан истэллэрэ саарбаҕа суох. Бэйэлэрэ билэр киһилээх
буоланнар, ордук илэһэ-талаһа кыттар буолуохтаахтар. Ол
онтон кинилэр кыттыыларын суолтата түспэт, инникитин
даҕаны кьггта турдуннар. Тылы билэр баҕа хаһан баҕарар
хайҕаллаах.
Үөһээ Бүлүүттэн Николаев Баһылай Маркович кыттыбыт. Кини 3-с сорудаҕын толорботох. Бастакы, иккис
сорудаҕы истээт, толорон ыыппыт. Инньэ гынан, игэҕэс
толорбут буолан, сыанабылга киирбэккэ хаалбыта хомол
толоох. Кини били муҥха тылын эҥин туһунан суруйбутун
өйдүүр буолуохтааххыт. Онон, Баһылай Маркович инни
китин даҕаны, арааһа, биһигини кытары ситимин быһыа
суох. Сэттэ уонун туолбут киһи быстах санааттан суруйан
көрбөтөх буолуохтаах. Онон, чэ, сөп-сөп наадалаах диэбит
түгэҥнэр, Баһылай Маркович, биһиэхэ өйдөөх суруккун
суруйа тур.
Оконешников Иван Петрович-Хочуон. Чурапчыттан.
Биһиэхэ олус наадалаах киһи. Өйбүтүгэр-санаабытыгар
санаа эбэр киһи. Биһигини көмүскэһэр, харысыһар, быысаһар киһи. Ол суругун биһиги ырытыахпыт, кэлин даҕаны. Биһигини көмүскэһэр түгэннэр баар буола туруохтара,
куруук даҕаны. Онон, Иван Петрович, биһигини араҥаччылыыр куньахпыт буолар. Көмүскүүр куньахпыт. Ол —
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тылы билэр буолан уонна сахатын тыла өрүттэригэр улахан
баҕалаах буолан. Онон, дьэ, Иван Петровичка улахан махталбын тиэрдэбин. Үлэ-хамнас киһитэ дьиэҕэр олорбоккун.
Инньэ гынан, ити үһүс сорудаҕы толорботоххун. Онон Эн
эмиэ күрэхтэһиигэ кытыарыллыбакка хааллын. Инники
тин кытыннаххына, кыаххын толору көрдөрүөҥ.
Кусатова Вера Егоровна. Ленскэй. Ленскэйтэн икки
киһи кытынна. Мин онтон үөрэбин. Ленскэй курдук ыраах
уонна саха тыла кыайан тэнийбэтэх сириттэн Кусатова Вера
Иннокентьевналыын иккиэн кыттыбыккыт олус үчүгэй. Бу
гынан баран, эмиэ үһүс сорудаҕы толорботоххут. Онон эмиэ
сыанабылга киирбэтигит. Дьиҥинэн, көрдорүүгүт үчүгэй
аҕай. Өссо сорох дьонтон ордон тахсаҕыт. Бастакылары
да кытта киирсэр кыахтаах эбиккит. Онон эһиги биһиэхэ
кыттыҥ. Биэнсийэҕэ олоробут диэн кэхтимэн. Ол киһи
суолтатын түһэрбэт. Эһиги тылы билэргит, тылы таптыыргыт, сөбүлүүргүт, норуоккутугар туһалыы сатыыргыт — ол
улахан. Онон, дьэ, эһиэхэ махталбын биллэрэбин.
Васильев Иван Егорович, Сунтаар. Кини урут биһиэхэ
суруйбуттаах. Иван Егорович бастакы, иккис сорудаҕын толорботох, үһүс сорудаҕын толорбут. Ол толоруута үчүгэй.
Түордүгэр сөпкө хоруйдаабыт, биири сыыһа хоруйдаабыт,
Онон, дьэ, кыттыбыт дьонно бука барыгытыгар мин
улахан махталбын тириэрдэбин.
Сибилигин, дьэ, аны биһиги сорудаҕы хайдах толорбуттарын биирдиилээн ырытан көрүөххэ. Онно бастакы сорудахха 10 этии бэриллибитэ. Бу 10 этиини дьон хайдах толорор
буолар эбитий? Мин ону, сүнньүн субу маннык толоруллар
эбит диэн, тускулун этэн биэриэхтээхпин, ол аата бириинсибин (тугу сыыһа дииллэр эбит, тугу соп дииллэр эбит)
өйдөтүөхтээхпин. Дьэ, онно бастакы этиибит «Кыыһы икки
бим ибэт киһи быыһаабыггар» диэн этэ.
«Икки биллибэт киһи быыһаабыттар». Субу үктэтиилээх
этии. Бастакы үктэтиитэ «биллибэт киһи» диэн. «Икки бил
либэт киһи уорбут» энин диэн куруук суруйаллар. Ити «бил
либэт киһи» диэн — «неизвестный» диэн нууччалыы этии
туруору тылбааһа. Аны иккис үктэтиитэ «быыһаабыттар»
диэн. «Икки киһи быыһаабыттар» диэн ити ахсаан ааты
кытта туттуллубут аат тыл баар буолладына, кэпсиирэтэ эл7'
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бэх ахсааҥҥа турбат. «Икки киһи кэлбит, биэс киһи баар
этэ» эҥин диэн буолар. «Биэс киһи бааллар» диэтэхпинэ,
сыыһабын. Ситиннэ биһиги учууталбыт учуонай Микиитэ Исиирдиэнэбис Киргиэлэйэп үорэтэринэн, итинник
түбэлтэҕэ хардарыта дьайсыыны көрдөрөр буоллахтарына,
«Икки уол охсуһа тураллар» диэн элбэх ахсаанна туттуллар.
Дьэ, итини биһиги дьоммут эҥин-эҥинник толорбуттар.
«Икки биллибэт дьон» диэн кэбиһэллэр. Ити эмиэ сыыһа
диэн буолан тахсар. Икки дьон, 5 дьон, 7 дьон диэн суох.
Дьон диэн тыл ахсаан ааты кытта туттуллубат. Оттон «элбэх
дьон» диэн диирин диибит. Ити — быһаарыыта суох элбэх
ахсааҥҥа. Чопчу ахсаан ааты кытта туттуллубат.
«Сэттэ дьону кытта билсэбин» дии сылдьар хайдах да
табыллыбат буоллаҕа дии. Итини өйдөөмүнэ оннооҕор бэрт
кырдьаҕас дьоммут алҕаһаабьгггар. Оттон итини «биллибэт»
диэни уларытан этэн сопке туттубут буоллахтарына, ону
эмиэ сатаан тойоннуубут. «Киһи билбэт киһитэ быыһаабыт»
дииллэр. Элбэх киһи көрбүт буоллаҕына, итинник этиэхтээхпит. Отгон биир киһи көрөн баран, «киһи билбэт
киһитэ» диэтэҕинэ, сатаммат. Кини билбэт киһитэ — биир
киһи билбэт киһитэ. «Ол кыыс билбэт киһитэ» диэн буолуо
этэ. Ону «дьон билбэт киһитэ, киһи билбэт киһитэ» диир
эмиэ сыыһаҕа киирэр. Аны Айар Кирииллэп «Туора дьон
быыһаабыттар» диэбит. Ол эмиэ сыыһа буолан тахсар. Togo?
Ити бэйэ дьоно, туора дьон быыһаабыттар диэниҥ өйдөбүлэ
уларыйан хаалар. «Туора дьон» буоллаҕына тугуй? Тэрилтэтинэн туора буолар дуу, хайдах дуу? Биллибэт. Оччоҕуна ол
онно хос атын дьон баар буолан хаалыахтаах. Бэйэ дьоно
быыһаабакка тураллар, ону туора дьон кэлэн быыһыыллар.
Ити туора диэн тыл этиибит өйдөбүлүн уларытан кэбиһэр.
Итини дириҥэтэн, кэҥэтэн быһаардахпытына, уһаан хаалыахпыт.
Аны иккис этиибитигэр «Студентка балтыбар сэмэй подарогы биэриэм» диэҥҥэ «подарок» диэн эмиэ үктэтии
нууччалыы суруллан турар. «Студентка» диэни сөпкө
быһаарбыттар. Барылара кэриэтэ «устудьуон» диэн суруйбуттар. «Устудьуон балтыбар» диэн, дьэ, ити сөп. «Сэмэй
бэлэх» диэни бэйэтинэн илдьэ сылдьаллар. «Сэмэй бэлэх»
диэн сыыһа, нууччалыы этиини туруору тылбаастаан тут100

туу» диэн куруук үөрэтэбит. «Скромный подарок» диэн
нууччалыытыгар соп. Саха тылын үйэлээх үгэһигэр «сэмэй»
диэн тьш майгыга сыһыаннаан эрэ туттуллар. Онон ити үс
үктэтиини сорохтор кыайан мүччү түспэтилэр. «Титирээбит илиитин» диэни сорохтор, кырдьаҕастарбыт эмиэ, «титирээбит» диэнинэн илдьэ сьшдьаллар, сорох «салҕалаабыт»
диэн тьшын уларытар. Эмиэ нууччалыыттан. «Титирэс
илиитинэн» биитэр «салҕалас илиитинэн» диэхтээхпит.
Ону буоллаҕына, «бөҕүөрбүт илии», «тонмут 1шии» диэннэр бэриллибит тыллары эмиэ атын тылларынан солбуйан кэбиһэллэр. Ол биһиги усулуобуйабытын кэһии буолар.
Биэрбит тылларбытын бэйэлэрин сөпкө уларытан тутгуох
тустаахтар.
«Тутааччьшар школа күлүүһүн директорга туттардылар»
диэн. Бу эмиэ үктэтиилээх. «Школа» диэни бары сөпкө
«оскуола» диэбиттэр. Аны «күлүүһүн» диэни эмиэ сорох
тор бэйэтинэн иддьэ сьшдьаллар. Сорохтор «күлүүһүн ты
лын» диэн сопко көннөрбүттэр. Ол аайы бүлүүс, мүүнүс
гуран иһэр. «Школа» диэни «оскуола» диэбиттэрэ (+) буо
лар. «Күлүүһүн» диэни «күлүүһүн тьша» диэбиттэргэ (+)
буолар. Ол гынан баран ситинтибит толору сөитөөх хоруй
буолбат. Togo? Дьиннээх күлүүс тьшын, оскуоланы хатыыр
эбэтэр хатаан баран, ону аһар күлүүс тылын туттарбаттар.
Тимиринэн, маһынан оҥорбут бэлиэлэрин (символическай күлүүс тьшын) туттараллар. «Символическай» диэн
тьш сахалыы ханыытын да, тьшбааһын да була илик буоламмыт бэйэтинэн туттабыт. Онон «оскуола символичес
кай күлүүһүн тылын туттардылар» диэбиттэр — Афанасий
Дмитриевич эҥин аатыраллар.
«Сылгы мэччирэҥэ кыһын мөлтөх, сайын да соччото
суох этэ» диэн этии. Үгүс киһи таба хоруйдаабыт. Үөрдэр.
Сьшгы мэччийбэт, аһыыр. Сылгыны «аһы лы ктаах сиргэ»
ыыталлар. Кыһын «хаһыылаах сиргэ» ыыталлар. Онон сьш
гы хаһыыта баар, мэччирэҥэ суох. Ону өйдөөннөр, «Сайын
да мэччирэн соччото суох», эбэтэр «Сүөһү мэччирэҥэ соч
чото суоҕа» диэн суруйбуттар. Ол аата мэччирэни сьшгыга
сөпкө чугаһаппатахтар. Ta6aga эмиэ сьшгыга курдук.
Дьэ, сорудахпыт туолуутун ырытыыбыт кыайан сиппэтэ.
Аныгыскы биэриигэ ситэрииһибит. Онон баалаамаҥ, бач101

чалаах үлэни үрдүнэн-аннынан ахтан эрэ ааһарбыт табыллыа cyoga, дьон даҕаны астыныа суоҕа. Ситэрэ сатыахпыт.
Эһиэхэ, кыттыбыт дьоҥҥо уонна истибит дьоҥҥо, бука
барыгытыгар махталбытын тириэрдэбит, үтүөнү баҕарабыт.
Онон аныгыскы биэриигэ диэри.

БҮТҮН ОҤОҺУУ
«Ыам ыйа бу кэллэ». Бу гүбэлтэҕэ «ыам» диэн тыл балык
ыамын кытта ситимнээх. Сүөһүнү ыырыҥ эмиэ «ыам» диэн
аатырар. Түөрг ыамнаах этибит урут: сарсыардааҥҥы ыам,
күнүскү ыам, түөттүүр ыам, киэһээ ыам. «Киэһээ ынах»
диэн эмиэ этээччилэр, Дьэ, онон биһиги субу ыам ыйын
үөрүүлээх ый диэн тураммыт, дьоммутун-сэргэбитин, истээччилэрбитин эҕэрдэлиэҕин.
— Күндүтүк саныыр иньэлэрбитин, оҕолорбутун, бииргэ үөрэнэр дьүөгэлэрбитин уонна барыгытын бу кэлэн иһэр
ыам ыйынааҕы бырааһынньыктары холбоон, итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит,
Биһиги барыбыт санаабыт итинник. Күрэхтэһиибитин
түмүктүү иликпит өссө. Ол аата тугуй? Ол аата сорудахтары дьоммут-сэргэбит хайдах толорбутун ырытыһа сылдьабыт. Бүгүн бүтэһигин ырытыһыахпыт. Ол онтубут, дьэ,
маннык. Бастакытынан, үһүс сорудах, иккис этиитэ «Бүтүн
оҥоруулаах киһи» диэн. Дьэ бу тугуй? Togo «бүтүн» диэтилэр? Togo «оҥоруулаах» диэтилэр? Бу «оҥоруу» диэн туохпутуй? Пекарскайга «оҥоруу» диэн даҕаны баар, «оҥоһуу»
да диэн баар. Аны суруйааччыларбыт айымньыларыгар
эмиэ «он’ойуу» да дииллэр, «оноруу» да дииллэр. Урукку,
бастакы кырдьарс суруйааччыларбытыгар даҕаны ол оннук
сылдьар: «оноһуу» диэн уонна «оноруу» диэн. Мин итини
сааһылыахпын 6agapap этим. «Оноруу» flH3HH33g3p «оҥоһуу»
диэнэ былыргы төрүттээх, Киһи ы йаа gы н-оноһуутун этэр
тыл буолуохтаах диэммин. Ол гынан баран Кулаковскай, Софронов, Ойуунускай даҕаны үйэлэригэр буккуйаллар эбит.
Тыл үйэлээх үгэһигэр нуорбаламматах тыл курдук сылдьыбыт. Дьон өйүгэр-санаатыгар чопчу арахсан ейдоммет буо
лан хаалбыт. Былыр араараллара эбитэ буолуо — «оҥоһуу»
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уонна «оҥоруу» диэннэри. Маны сибилигин сааһылыыр,
нуорбалыыр кыаллыбат быһыылаах. Дьон ити ыккардын
кыайан өйдүохтэрэ суоҕа. Ол онон, чэ, хайата баҕарар соп,
биир суолталаахтар диэн кэбиһиэхпитин сөп этэ, Ол гы
нан баран билигин ордук оноруу диэн тутталлар. «Суолтата тугуй?» диэн буолладына, Пекарскай «создание, тво
рение» диэн этэр. «Оноруулаах киһи» диэн — киппэ киһи
(ол аата, бигэ, бедө киһи) диэн н э соп диир. «Киппэ киһи»
диэн даданы, «оҥоруулаах киһи» диэн да биир суолталаах
тар диир. Ону тылбаастаан этэр «человек взысканный судь
бою». Улахантан оноруулаах киһи (инньэ диэн тутталлар
эбит), ол аата, үөһэттэн, танараттан оноруулаах киһи диэн
өйдүүллэр эбит.
Итини билигин «айдарыылаах киһи» дииллэр (үөһэттэн
айдарбыт киһи диэн). Ол аата «үөһээннилэр ураты дьодуру
биэрэн ыыппыт киһилэрэ» диэн курдук өйдөөн этэллэр.
Ити сэбиэскэй кэмнэ туттуллубат этэ, билигин төрүт култуурабытыгар эргиллэммит, айыыларбытыгар ханьыһаммыт
киһи үксэ туттар буолла. Суруйааччылар маннай туттубуттара быһыылааҕа, талааны танара бэлэдэ диэн. Улахан
айдарыылаах киһи «үөһэттэн айдарыылаах киһи» диэн
ойдонор.
Аны бу «бүтүн оноһуулаах киһи» диэн өйдөбүлэ «бүтүн» уонна «оноһуу» диэн тыллар суолталара ыйалларынан «бүтүн» (алдьамматах, толору ситэри) оҥоһуулаах
киһи буолар. Ол оннук эбит буолладына, бүтүн, ситэри
оноһуулаах киһи диэн этэ-хаана туох да энчитэ, итэдэһэ
суох гына айыллыбыт бөдө киһи буолуохтаах. Пекарскай
этэринэн, «төлөрүйбэт бүтүн оҥоһуулаах киһи» диэн баар.
Ол алгыс тэҥэ үчүгэй диэн өйдөнөр эбит. «Төлөрүйбэт
бүтүн оноруулаах» ити көннөрү күүһүрдэр эрэ суолталаах.
Оттон «Бүтүн оноруулаах, ситэри оноруулаах» киһи туох
даданы дьиэгэ суох гына айыллыбыт, ыалдьан хайаан, эбэ
тэр быстах суолга түбэһэн, кэмин иннинэ өлбөт ыйаахтаах
киһи. Одун биис ууһуттан оноһуулаах киһи баар эбит былыр. Ону билигин итинник туттубаттар эбит быһыылаах.
Дьэ бу тугуй? Ол онтубут ойуун буолар эбит. Пекарскай
ойууну куһадан тыыннаах айыылартан айдарыылаах диир.
Одунтан туттарбыт, онтон ыйаахтаах киһи эбит, «Одун
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биистэн оҥоһуулаах бигэ оҥоһуулаах киһи» диэн өйдөнөр.
«Тохсус айыыттан оҥоһуулаах мин бэйэм ойоҕум» диэн
этиини аҕалар. «Тохсус айыыттан оҥоһуулаах» диэн били
«үөһэттэн айдарыылаах, үөһэтгэн айыылаах, улахантан оҥоһуулаах киһи» диэҥҥэ тэҥнээх өйдөбүл. «Айбыт
айыыһыт хотун, миэхэ ыйбыт оҥоруулааххын» диэн этии
баар эбит. Бу квннөрү да дьон туттар тыллара буолуохтаах.
Болкулуорга, былыргы сэһзҥҥэ-сэппэҥҥэ, остуоруйаҕа
даҕаны, үһүйээҥҥэ даҕаны туттуллубут тыл буолуохтаах.
Бу эр киһи дьахтарга, кыыска тиийэн этэр тыла. Ол аата
«Оҥоруубут, ыйаахпыт быһыытынан, Эн биһикки бииргэ
буолар дьоммут» диэн этии эбит. «Айбыт айыыһыт хотунум, миэхэ ыйбыт оноруулааххын» диэн. Дьэ бу маны киһи
түһээн дуу, ойуун этэн дуу, эбэтэр хантан эрэ билэр. От
тон остуоруйаҕа, олоҥхоҕо итини үөһээнҥилэр этэн биэрэллэр, көннөрү дьон этэн биэрбэттэр. Айыы бухатыыра:
«Мин холоонноох доҕорум буолуох кыыс (дьахтар) ханна
баарый?» — диэн ыйдарар. Ол ону «Ол онно олорор диэн,
оннук ааттаах киһиэхэ» диэн олоҥхоҕо кытта баар буолар.
Аат ааттаан, суол суоллаан, дьэ, тиийэр (тэнн. зодиак).
Аны субу курдук диэни ылыаҕыҥ эрэ. «Ыччат сүөһүнү
иитэргэ оҥоруулааҕым» диэн. Дьэ, бу киһи бэйэтэ сүөһү
тутан көрөн баран, онтуката үөскүүр буоллаҕына, бэйэтин
билинэн, итинник этиниэн сөп. Мин «Туохха оноруулаах
киһи эбиппиний» диэн. «Сүөһү иитэргэ, ону тэнитэргэ
оноруулаах, оҕо төрөтөргө оноруулаах буолуохтаахпын», —
диэн билэр.
Аны «Үс төгүл өлө-өлө тиллэргэ оноруулааҕым» диэн
этии баар. Ити эмиэ фольклор тыла. Ону, киниэхэ муударай киһи этэн биэрэр буолуохтаах, эбэтэр удаҕан дуу, ойуун
дуу, сээркээн сэһэн даҕаны киһи. «Үс төгүл өло-олө тиллэр
гэ оҥоруулааҕым». Ол аата, биирдэ, иккитэ өлбүтүнэн өлөн
хаалбат киһи. Өссө үһүс төгүлүн өлөн баран тиллиэхтээх. Ол
курдук, бүтүн оноруулаах, бигэ ыйаахтаах киһи буолар.
«Үс кырыстаах оноруулаах орто буор» диэн. Итиннэ
«дойду» диэн тыла түспүт быһыылаах. «Үһүс кырыстаах
оҥоруулаах орто буор». Дьэ бу биһиги олорор сирбит буоллаҕа дии. Бу үчүгэй дойду диэн күүһүрдэн биэрэр. Биир
кырыс буоллаҕына дьадаҥы, эрдэ кырдьар эҥин. Өлгөм
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үүнүүтэ суох буолуохтаах курдук өйдөөннөр, үһүс диэн били
ытык ахсааммытын этэн, күүһүрдэн биэрэллэр. Онон, дьэ, бу
былыргыларбыт тыллара-өстөрө биһиэхэ ой уган, санаа эбэн,
күүһүрдэн биэрэллэр. Ону биһиги сатаан буламмыт, таба тут
тан, олохпутугар илдьэ сылдьыахтаахпыт, умнубакка.
«Окко түспүт оноруулаах» диэн. «Окко түспүт оҥоруулаах» ити тугуй? Киһи окко төрүүр (түһэр) былыр. «Төбөтүн оройунан төкүнүс гынар», «Хагдаҥ окко халтырыс
гынар». Ол ону хайдах төрүүллэрин ааҕар дьон билэллэр.
Кырдьаҕастар биир эмэ сиргэ оннук төрөебүттэрэ буолуо.
Миигин, 1936 с. сэлии ыйыгар (сэтинньи ый алта күнүгэр),
хагдаҥ оту тэлгээн, иньэбин ачаахтаах икки хатыҥ мас
ка ууруллубут туорай мастан тардыһыннаран, саҥаһым
Киһилээхэп Кирилэ кэргэнэ Аана төрөппүт. Бэйэтэ үһүс
оҕотун Борускуону төрөобүтэ уон биэс хоммут. Былыргылыы төрөтүү-терөөһүн диэн киин сирдэрбитигэр эрдэ
уурайбыт эбит буоллаҕына, сорох кырыы сирдэргэ хойукка
диэри суппэтэх. Холобур, ол миигин Киһилээх Күелгэ са
халыы төрөппүттэр.
Сахалыы төрөөһүн үгэһэ умнуллан, дьон киэргэтэн
эттэхтэринэ: «Күөх окко күолэһис гыммытым (гыммыта)» дииллэр. Ону баара, күөх окко төрөппөттөр. Бииринэн, сыгынньах, аһаҕас эттээх дьахтар тыыннаах от сиигэр
оҕустарыа (кэбирээбит дьахтар тымныйыа) диэн сэрэнэллэр. Иккиһинэн, күөх оту быртахтаабаттар. Дьэ, онон «Күөх
окко төкүнүс гына түһүү» үгэһи билбэти көрдөрөр табыгаһа
суох киэргэтии буолар. Бу түгэн «Бу тугу саҥарабытый?
Тоҕо бу курдук эппиттэрэ буолуой?» диэн ырытан өйдүү
үөрэнэргэ этэр. «Киһи бу орто дойдуга, мээнэ кэлбэт»,
«Киһи окко түспүт оноруулаах» диэн өйдөбүллэр, «оҥоруу»
диэн тыллаах этиилэр бүтүннүү инникигэ эрэллээхтик,
боҕөхтүк сананан олороргор көмөлөһөллөр. Киһиэхэ күүс
эбэр этиилэр. Ону саха төрүт итэҕэлин билиммэт дьон:
«Кор эрэ! Киһи дьылҕатын бэйэтэ оҥостор. Ону үөһэттэн
туох эрэ оҥорон биэрэрин курдук ити үөрэтэ олороллор»
диэн сөбүлүөхтэрэ суоҕа. Ол гынан баран билигин аан дой
ду үрдүнэн итэҕэл диэн, төрүт култуура диэн киирэ турар,
кимтэн да ыйыппат, Дьон ойүгэр киирдэр эрэ, кытаанахтык
киириэҕэ. «Оҥоруу, ыйаах, төлкө, дьылҕа» эҥин диэн тыл105

ларбыт өйдөбүллэрин, олоххо суолталарын бу тыллар былыргы айымньыларга, сэһэҥҥэ-сэппэҥҥэ, үһүйээҥҥэ туох
диэн өйдөбүлүнэн киирбиттэриттэн булан ыла туруохпут.
«Оноруулаах, ыйаахтаах» диэн «быстах олбөт оноруулаах,
ыйаахтаах киһи» диэн ити эмиэ туох даҕаны үтүөкэннээх
үчүгэй өйү-санааны этэр тыл-ос буолар.
«Оноруулаах, ыйаахтаах» ол аата бу киһи мээнэ
төрөөбөтөх киһи. Киһи ытыктыахтаах киһитэ. Аны «өлбөккө
оноруулаах, ыйаахтаах киһи» диэни «өлбөт-сүппэт, өрөйөнчорөйөн, өрө баран иһэр киһи» диэн өйдүөххэ сөп.
Биһиги үһүс сорудахпыт үһүс этиитигэр киирэбит.
«Оҥоһуу, төлкө, дьылҕа» диэн туох суолталаах тылларый?
Дьэ, бу мун' уустук сорудахпыт буолбут быһыылаах. Маны
Өндүрэй Саабыс Саабынап «Киһи дьылҕата оҥоһуутуттан
уонна төлкөтүттэн тутулуктаах» диэн быһаарар. Биһиги
бөлүһүөкпүт: «Киһи ис эйгэтэ, сиэрэ-майгыта, өйө-санаата оҥоһуу диэн сүрүн өйдөбүлүнэн бэриллэр», — диир.
Киһи ис эйгэтэ. «Оҥоһуу ис хоһооно кэп уонна кэскил
диэн өйдөбүллэринэн бэриллэр», — диир. Оноһууҥ кэпкэ
тириэрдиэн сөп. Эбэтэр кэскилгэ тириэрдиэн сөп. Онон,
«кэскил» диэн «инники», «Кэп» диэн били куһаҕаныҥ,
итэҕэһин . Онтун удьуорунан кытта бэриллэр. Үтүө удьуордаах, үтүө уустаах дьон бааллар диэн баар этэ. Хабырыыл
Баһылайабыс Боппуок диэн учуонай суруйааччыларбыт
торүччүлэрин оҥорбутуттан көрдөххө, бары бодон суру
йааччыларбыт аймахтыы буолан тахсаллар эбит. Ону, урут
сэбиэскэй кэмнэ ыраах дьон, билбэт этибит. Киһи тордо
ырытыллыбат буолта. Уруурҕаһыы сэбиэскэй киһи сиэригэр, үлэҕэ-хамнаска омсолоох, аймахтаһыы куһаҕан үгэс
диэн дьон чугасаһыытын сөбүлээбэт суоллара этэ. Онтубут Амма Аччыгыйа, Суорун Омоллоон, Күннүк Уурастыырап, Леонид Попов аймахтыы дьон буолан тахсаллар.
Былыргылар муударай буоланнар, чэ, ордук сэниэ дьон,
ыраахтан тардыһан, уруурҕаһар буолар эбиттэр. Дьадаҥы
эрэйдээҕиҥ ыырыттан ыраатар кыаҕа суох. Сүөһүтүнэнаһынан буоллаҕа дии, — уруулара тэнийэрэ. Дьэ, ол иһин
Сунтаар курдук ыраах дойду баайдара төрүттээх-уустаах
дьону аат ааттаан, Өлүөхүмэҕэ тиийэн, Тааттаҕа тиийэн,
кыыс ыйыттаран, кэпсэтэн, ыччаттарын ыал онороллоро.
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Былыр оннук. Аны буоллаҕына, ити эппит Өлүөхүмэн,
Тааттан ааттаах-суоллаах дьоно, Бүлүү диэкиттэн уруухаан тардыһан, уустарын тэнитэллэрэ. Онтон кыыс кэпсэтэн аҕаланнар, ыал-күүс буоланнар, ыччаттарын тэнитэн,
сүоһүлэрэ-астара дэлэйэн, бар дьон сэһэнигэр-сэппэнигэр
хаалбыттара, уос номоҕор кубулуйбуттара. Дьэ ол саха аймах
муудараһа «Уруу ырааҕа, уу чугаһа ордук» диэн өс номоҕор
этиллэн сылдьар буолуон соп дии саныыбын. Өндүрэй
Саабыс Саабынап: «Киһи ис-тас эйгэтэ — толко», — диэн
сүрүн өйдөбүлүнэн бэриллэр диэн үорэтэр. Ол аата миигиттэн тутулуга суох (мин таспынааҕы эйгэ) оҥоһуу уонна
толко алтыһыылара — киһи ис эйгэтэ тас эйгэтин кытта
алтыһыыта киһи дьылҕатын быһаарар диир. Онон киһи
дьылҕатын оҥоһуу, толко алтыһыылара быһаарар эбит.
Дьэ, итини дириҥник инэн киирэн өйдооччү эрэ быһаарар
суола буолуо.
Үһүс сорудах төрдүс этиитэ. Тыл тылы кытта ситимнэһиитигэр дорҕоон дьүорэлэһиитин сокуонунан дьон
«соргу» диэн тьшы сороҕор «саргы» дииллэр быһыылаах
диэн сэрэйэллэр. Дьэ, ону биһиги билигин «соргу» уонна
«саргы» диэн тыллар хайдах туттуллалларын көрдөрүөхпүт.
Пекарскай, кырдьык, «соргу, саргы» диэн тыллары тэн
суолталаах тыллар диэбит. Онон быһаарыыта биирдини.
Холобур, «благо» диэн «благополучие, счастье» диэн. «Сор
гу» диэни «фортуна», «доля» диэн эппит. «Соргуҥ билиэҕэ»,
ол эбэтэр «Все будет зависеть от твоего счастья, только»»
диэн. «Дьол-сорту» — «высшее счастье». «Соргу үрдүгэр
бар» диэн киһини алгыыллар. «Иди счастливо» («напут
ствие уходящему охотнику»), Айан на барар киһини эмиэ:
«Соргу үрдүгэр бар», — диэн эрдэхтэрэ. «Соргуо!» — диэтэ.
«Желаю счастья», — сказал он. Ити «Уруй-туску» диибит
дии, ол курдук «Соргу!» диэн этэллэр. «Соргу-дьаралык» —
«полное счастье» диэбит.
Оттон, дьэ, биһиги хайдах туттабытый? Субу «дьол-соргу,
саргы» диэн тылы суруйааччыларбыт даҕаны, ордук бэйээттэрбит, элбэхтик туттубут тыллара. Ону санатыһыаҕыҥ. Пе
карскай «соргу», «саргы» диэн тыллары «уратыта суохтар»
диэн эппитэ диэбитим.
Иккиһинэн, «уратылаахтар» дииллэрин эппитим. Дьэ
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онно «соргу» уонна «саргы» диэннэри хайдах тутталларын
көрүөхтээхпит. «Соргута тахсыбыт» дииллэр, «саргыта тахсыбыт» диэбэтгэр. «Саргыта салаллыбыт» дииллэр. «Соргула салаллыбыт» диэбэтгэр. «Соргулаах суол», «соргулаах
айан» диэн баар. «Саргылаах айан» диэн суох, «Саргылаах
суолга сырытгым» диэн суох, ол оннугар «саргылаах сана
дьыл», «саргылаах саас» дииллэр. Togo эрэ ону саргылыыллар. «Соргулаах соноҕос», «соргулаах соноҕоһум» дии
бит. «Саргылаах соноҕос» буолбат. «Соргу тардар», «соргу
квтөҕөр» диэн баар. Итини «саргы көтөҕөр, тардар» диэн ким
даҕаны эпиэт. «Соргу былдьаһыы», «соргу билиэ», «соргу
та тостубут» диэн баар. «Саргыта самныбыт» буолар, «сар
гыта тостубут» диэн суох. Ол аата уратылаах тыллар буолан
таҕыстылар, Аны «дьол-соргу» диэшгэ «дьол-соргу тосхойдун», «дьол-соргу тосхойбут», «дьол-соргу тосхойуо» диэн.
Дьэ, итини ханыытыгар «саргы» диэни көрдөхпүтүнэ, «Сар
гы дьаалы салалынна», «Саргы дьаалы салалыннын, өрөгөй
талаан үрдээтин» диэн туттуллар. «Уйбаан соргута тарпыт,
саха саргыта салаллыбыт, салалынна» энин диибит. Эллэй
«Саха саргыта» диэн поэмалаах. Онон «саргы», «соргу» диэн
тыллар көннөрү дорҕоон аралдьыһар тыллара буолбатахтар,
тус-туһунан тыллар. Бөлүһүөк А.С. Саввинов быһаарарынан,
«Соргу — тас эйгэ бүггүүнүгэр сыһыаннаах төрүт өйдөбүл.
Соргу киһиттэн бэйэтиттэн тутулуга суох. Отгон «саргы»
киһи, дьон-сэргэ, киһи аймах онорон-тутан, айан таһаарар
эйгэтигэр сыһыаннаах». «Саргы салаллара» киһи бэйэтэ
үлэлээн-хамнаан, айан-гутан, саргытын салайарыттан буолар
эбит. Ол иһин «саргыбыт салалыннын» диэн биһиги үлэлиихамныы сылдьыахтаахпыт. Ыччаппыт эмиэ, ону утумнаан,
иннин диэки дьулуруйа сатыахтаах. Олоххо тардыһыылаах
буолуохтаах, куһаҕан дьаллыктарга — арыгыга, норкуотукка,
куһаҕан ыарыьшарга, ылларыа суохтаах.
Үһүс сорудах бүтэһик этиитэ. Тоҕо «сор хаанын сордоо» дииллэрий?» диэн этии. Ити «улахан сор» диэн буо
лар. «Сор хаан» — улахан сор. Ол аата, «улаханнык сордоо»
диэн өйдөбүллээх.
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Биэриигэ кы тталлар: Е. Хамарова, А. Прокопьева

А.П. Маарыйа Ньукулаайабына Солотуураба, биһиэхэ
куруук суруйар киһибит, Боотулууга уот барыталаан хаалан,
биэриибитин иститэлээбэт даданы буолуталаата. Ити, истибэтэх биэриитин кини куоттарыан баҕарбат. «Ол онно тугу
биэрбиккит эбитэ буолла? Мин, ону саатар, бас-атах биллэхиинэ табыллыахтаах этэ. Онон, 219-с биэриигэ, эһиги,
туту биэрбиккитин миэхэ биллэриҥ» диэн көрдөспүт. Дьэ,
ити кини буолан, ылынаммыт хатылыыбыт, кыратык, басатах. Хос-хос киһи аайы этэрбит, биллэн турар, кыаллыбат. Биэрии ааһан хаалар. Ол онно ырытыллыбыт тылы
ыйытыстахтарына, оччоҕо, дьэ, ол туһа туспа. Манна 219-с
биэриигэ, Ньурбаттан икки сурук кэлбитин ырыппыппыт.
Бастакыта Прокопий Федорович Дьэримиэйэп суруга этэ.
Прокопий Федорович, арааһа, «Биһирэм тылга» сыстан
эрэр киһи быһыылаах диэн саныыбыт. Кини «Ил Түмэн»
диэн туох өйдөбүллээх тылый?», «кириргээ дуу, кирииргээ дуу?» диэн ыйыппыт этэ. «Ханнар» диэн этэллэр. Ити
сыыһа. «Балык ханнар» диэн этиллиэхтээх диэн суруйбута,
хайата собүн ыйыппыта. Дьэ, ону биһиги ырытыһан турабыт. Ити, «кир» диэнтэн «кириргээ» диэн үөскээбит. Киин
улуустарга итинник этэллэр диир. Оттон Бүлүү диэки «кирииргээ» дииллэр диир. «Кирииргээ» -и- уһатыылаах. Ити
санарыы га тыл уларыйыыта костер, отгон терде биир: «кир»
диэн. Кирдээх киһи, холобур, өлбүттээх кирдээх аатырар.
Кыра одолоох ыалга, аны ыалдьа сытар ыалга эмиэ харыстаан сьищьыбат. Ити былыр улахан харыстаныы быһыыта
этэ. Билигин итини соччо дьон тутуспат, өйдөөбөт. Сэбиэскэй былаас итэҕэли суох онорбута.
Аны Ньурбаттан Тиитээһэ Бүөтүрэ эмиэ «Ил Түмэн»
диэни сыыһа, куһаҕан диэн суруйан турар. «Киэрбэ» диэни
сирбитэ. «Саха сирин гиэрбэтин» уонна «күн сирин одолоро», «кун сирин дьоно» диэни эмиэ сирбитэ. «Хайдах бу
биһиги эрэ күн сирин оҕолоро, дьоно буолабытый? Оттон
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атыттар? Ол аата күнэ суох абааһы дьоно дуо?» — диэн
баайсан суруйбута. Ол ону, биһиги эмиэ быһаарбыппыт.
219-с биэриибитин ити курдук түмүктээбиппит.
Д. Дьэ, билигин, биһиги Федот Алексеевиһы эҕэрдэлээн
бараммыт, аны, Тиит Арыы оҕолоругар бирииспит туох
буолуоҕай диэн. Бүгүн Маайыс кэлиэхтээх этэ. Онон мин
ити Тиит Арыы оскуолатыгар барыахтаах сорох кинигэни
аҕалбытым. Ол онно Баһылай Кириилэбис Ксенофонтов,
кырдьаҕас учуутал, үйэтин тухары оҕолору кытта үлэлии сыл
дьар киһи, биһиэхэ ыыппыт «Күөрэгэй» диэн кинигэтин. Үс
кинигэни бэйэбитигэр анаабыта. Атыттарын бэйэҥ билэргинэн дьаһай диэбитин, дьэ, билэрбинэн дьаһайаммын бу Тиит
Арыы орто оскуолатын онус кылааһын үөрэнээччилэригэр
1 кинигэни (биир киһи бирииһин курдук) аныыбын. От
тон атын кинигэлэрбитин хайдах түҥэттэллэрэ бэйэлэрин
баҕаларынан буоллун. Дьэ онон, биһиги ханыылаан, иккилии гынан биэрбит кинигэбит диэн «Саха түөлбэ тылын
тылдьыта». Биири, баҕар, бастын үөрэнээччигэ биэриэхтэрэ
диэн, биири оскуолаҕа биэриэхтэрэ диэн.
Уоннааҕыта, дьэ, били Айар Кирииллэикэ биэрбит кинигэлэрбит курдук кинигэлэр. Арай «Якутия — Саха сирэ»
диэн халын, элбэх ойуулаах-бичиктээх кинигэ уонна «Кыайыынан. Саха сирин Президениттэн» диэн хампаах-диискэ. Ону, оскуолаҕа биэрдэхтэринэ, өйдөбүнньүк буолан,
оҕолору, учууталлары барыларын үөрдэ-көтүтэ сылдьыаҕа.
Тэнийбэтэх, бэлэх эрэ быһыытынан бэриллэр хампаахдиискэ буолуохтаах. Ол онно биһиги тиксэммит, үөрэммит
ити оҕолору маанылаан биэрэбит.
Дьэ, онон ити бүгүн күрэхтэһиибитин түмүктээтибит.
Билигин Борукуоппай Сүөдэрэбис Дьэрэмиэйэп суругар кыратык тонне түһүөххэ. Суругун ырыппыппыт кэннэ, Борукуоппай бириэмэтин кэрэйбэккэ сурук ыытта. Ити үчүгэй бэлиэ диибин. Кини биһиги быһаарбыт
быһаарыыларбытыттан хомойботох, өссө үөрдүм, астынным
диэбит. Ол иһин бу суруйбут. Онон, дьэ, бу киэҥ сиринэн
сылдьар киһи биһиэхэ суруйа турдаххына, бука, туһалаах
буолуо этэ. Инньэ диэммит, Эньиэхэ махталбытын тириэрдэн туран, суруккун ырытабыт.
Борукуоппай, бастакытынан, мин үлэбин сыаналыырын
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этэр: «Тустаах үлэҕин үлэлии-үлэлии, субу үлэлииргин сыаналыыбын. Үлэҥ умнуллубат уһун үйэлэниэ», — диэн этэр.
Ити ону-маны сылыктыыр дьон өйдөрүн-санааларын мин
манна кумааҕыга саһыаран кэбистэхпинэ, молтох буолуо
дии саныыбын. Бу биэрии суолтатын дьиҥ иһин истээччилэрим ситэри өйдүүллэригэр уһуну-киэни ырыналыыр,
дьон ытыктыыр киһитин үүннээх-тэһииннээх тыла-оһо, санаата сабыдыаллаах буолуо диэммин ити билиһиннэрэбин.
«Саха норуота, омук буолан, сөптөөхтүк бэйэтин санатынан
олуллаҕаһа суохтук санарарыгар олук ууруо», — диир. Дьэ бу
үчүгэй баҕайы. Оннук буоллар, олус да буолуо этэ. Биллэн
турар, дьон бэйэлэрэ ойдооннор, оскуолаларга саха тылын
үчүгэйдик үөрэтэр учууталларга тирэҕирдэллэр, саха тылын
билэр дьону тула түмсэннэр үлэлииллэрэ буоллар, туһалаах
буолуо этэ. Кырдьык, тылбыт сыыһата-халтыта, сыыһа-буора
ырааһыран чиргэллэниэ этэ. Аны, иккиһинэн, бу Прокопий
Федорович «Саха сирин Президенигэр старшай референт
буолбуккун эҕэрдэлиибин», — диир. Онтуката алҕас, Бэрэсидьиэн буолбатах, Бэрэсидьиэн уонна Бырабыыталыстыба
дьаһалтатын салайааччы Дьөгүөр Ботүрүобүс Суркуопка ол
ыстаарсай эрэпириэн буолан сылдьабын.
Үсүһүнэн, «Тороөбүт Бүлүүгэр уута ырааһырбыта, дьэнкэрбитэ Эн саҥа үлэҕэр тэннэ олук ууран хаамсар, ыраас
дууһалыыр, ой угар, уһун үйэлиир дьоллоох уһун олоҕу баҕарабын» диэн эппитин мин сатаан өйдөебөтөҕүм.
Дьэ, ол гынан баран киһи санаата буоллаҕа. Кини «уубут
ырааһырда» диирэ буолуо. Мин хаһыакка ааҕаммын, уубут
кирдээх, дьон ыарыыта ааспат диэн айманалларын билэбин. Мин сүрэҕим, дууһам эмиэ ытыыр даҕаны, айманар
даҕаны. Ол ону бу Прокопий Федорович миигин үгэргээбэтэх буолуохтаах. Угэргээбитэ буоллар, кини ыйытан хайаан суруйуо суоҕа этэ. Онон, дьэ, бу кини бэйэтин
ейдөбүлэ буолуо дии саныыбын. Бу манна, биһиги тустуһунан да ойдобүллээх буоллахпытына, ол кини «Биһирэм
тылга» сыһыанын мөлтөппөтүн.
Тордүһүнэн, «Биһирэм тылга» соторутааҕыта икки боппуруоһу биэрбиппэр иккиэннэригэр сөптөөх өйдөтүүлээх
эппиэти биэрбиккитигэр улаханнык махтанным, астынным» диэбит. Дьэ, бу кырдьыктаах этии буолуо диэммин,
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мин маны сөбүлээтим. Тыл киһи, дьон өйүн-санаатын
көннөрөр даҕаны, буккуйар даҕаны кыахтаах. Кини кыр
дьык мунаарбыт суолун суруйбут этэ, ол онон, ити биһиги
быһаарыыбытын сөбүлээбит буоллаҕына, мин онтон улаханнык үөрэбин. Онон, дьэ, кытаат, ити сыыһа өйдүүр дьон
баар буоллаҕына, көннөрсөрүҥ буоллар, «Биһирэм тылга»
даҕаны, саха норуотутар бүтүннүүтүгэр даҕаны махталлаах,
туһалаах буолуо этэ.
Бэсиһинэн, «Татьяна Иннокентьевна уоһах уонна кэлэҕэй туһунан эппитигэр бэйэм быһаарыыбын биэрэргэ сананным. Ити хайа муҥун уоһаҕы, кэлэҕэйи хаһан хааллыгыт?» — диир. Прокопий Федорович бэйэтэ быраас киһи,
тыаҕа олорор киһи, өссө эбиитин хоту улуустарынан элбэхтик сылдьар киһи, физиологическай оттүнэн быһаарар
Эмчит киһи буолан. Бу курдук этэр. «Уоһах уонна кэлэҕэй
бары үүтүнэн иитиллээччилэргэ барыларыгар баар. Дьиҥнээх физиологическай оттук», — диир. «Үүтүнэн иитиллээччилэр» диэн тиэримин («млекопитающие») диэн. Ону
мин судургутутуохпун баҕарабын. Ол гынан баран онтум
тиэримиҥҥэ хаһан киириэ биллибэт. «Эмнэрээччилэр»
диэн кэбиһиэххэ бэрт этэ. «Үүтүнэн иитиллээччилэр»
диэн тэгилгэнэ бэрт. Оттон «эмнэрээччилэр» диэн үүтүнэн
иитиллэрин биир тылынан быһа этэр. Эмнэрэр буоллулар
да, үүттээхтэр. Эмнэрээччилэр диир ордук, Бу, Прокопий
Федорович, сэмэлээһин буолбатах. Бу — биһиги тиэримиммит, тылбыт син copogop судургутуйуох этэ, иҥэртонор буоллар. Ону эрэ көрдөрөбүн. Манна ким даҕаны,
дьиҥинэн, буруйа суох. «Үүтүнэн иитиллээччилэр» диэн
тиэримин уруккуттан олохсуйан хаалбыт. Аны да туттулла сырыттаҕа дии. Ол ону этии киллэртээн, дьүүллэһэн
хайаан, уларытар даҕаны сөп. Холобур, оҕоломмут дьахтар
оҕотун эмнэрэн доруобай оҥороругар саамай наадалааҕа
үрдүк калорийдаах уоһаҕа буолар диэн этэр. Сорох дьах
тар уоһаҕа үһүс күҥҥэ тиийимиэн con. Оттон үүт, уоһах
икки ардынан хойуутуҥу үүтэ, кэлэҕэйэ, икки-үс хонукка барыан сөп. Дьэ бу хамсыыр харамайга, эмнэрээччигэ
бүттүүнүгэр сыһыаннаах диэн ити кини быһааран биэрэр.
Дьахтары кытта холбуу. Дьахтар үүтүгэр эмиэ уоһах баар
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буолар эбит. Ону өссө биһиги дьоммут билэллэрэ дуу, суоҕа
дуу. Эһиги, билэҕит дуо?
К ы р г ы т т а р. Дьахтар уоһахтанарын истээччибит.
Д. Итинник диэн кэпсээччилэр дуо?
А.П, Аан маннайгы эмнэрбит үүтэ эмтээх диэччилэр.
Дьон кэпсэтэллэр. Кэлин билэр буолтара буолуо — ол кэнниттэн дьиннээх үүккэ кубулуйар диэн. Оттон ынаҕы туспа
ылан кордоххо, эмиэ киһиттэн туох да атына суох.
Прокопий Федорович: «Табалар, тайахтар, сылгылар,
ыттар, эбиһээнэлэр бэйэ-бэйэлэригэр уоһах уонна кэлэҕэй
туһунан бары маарыннаһаллар» («табалар, тайахтар, сылгылар» диэн элбэх ахсааҥҥа туттар). «Оттон таба, тайах, сылгы, ыт, эбиһээнэ уоһахтаахтар, кэлэҕэйдээхтэр. Ол өттүнэн
бары маарыннаһаллар» диэн биир ахсаанна туттар — ол
соп. «Ол эрээри сорох ынах үүтэ маҥнайгыттан убаҕастыны.
Ол эбэтэр op кэмнэ хойуутуну — уоһахтаах буолуон эмиэ
соп. Ол боруодатыттан, аһыыр килиимэтиттэн, корорхарайар хаһаайыныттан тутулуктааҕын билэбин», — диир
кини. Дьэ, бу манна үчүгэйэ, кэрэхсэбиллээҕэ диэн кини
үөрэхтэн, олохтон билбитин түмэн этэр. Кырдьаҕас киһи
буоллаҕа: «Ийэм тыыннаах эрдэҕинэ мэлдьи кэпсиирэ, такайара. Тарбыйаҕын үчүгэйдик, улаатан күүс ыллын диэн
уоһаҕын, кэлэҕэйин элбэхтик эмтэрэрэ. Сорохтор тарбыйахха аанньа эмтэрбэккэ уоһаҕын бэйэлэрэ алаадьы, лабырыай оностон сииллэрин сэмэлии саныыбын», — диир.
Онон, иньэтэ үөрэппит буолан, ону үорэҕинэн бигэргэтэн,
аны дьону үөрэтэр. Сээтиэхинньиктэр үйэлэригэр сир-сир
аайы уоһаҕы ньирэйгэ эмнэрии үөдүйдэҕэ.
Алтыһынан, Прокопий Федорович Саха сиригэр оокойдоон-аакайдаан санарыыны ахтар уонна хоту улуустарга, ол Таймыырга даҕаны, ол Анаабырга, Сааскылаахха,
Үрүҥ Хайаҕа даҕаны, хаар диэбэккэ коор, халлаан диэбэккэ хомоон, хаты р ы гы — хотырык, хааһы — каась, ы т
о ҕ о т о — ы т огото, т а б а һ ы р га т а энин диэн санараллар,
омурҕан диэбэттэр — омуган, доҕор буолбакка догор дииллэр
диир. «Бу тыллары бүөбэйдээн, сэрэнэн сан араллар. Тылы
убаастыыллар» диэн өйдүүр эбит. Итинник санарыыны
үөрэхтээхтэр туох диэн ааттыылларый, туох тиэримини
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тутталлар этэй? Дьэ, ону уорэхтээхтэр субу курдук этэллэр
эбит. Бэлэс бүтэй дорҕоонун тыл кэннинээҕи (заднеязыч
ный) бүтэй дорҕоонунан солбуйуу диэн этэллэр. Тыл наукатын дуоктара С.А. Иванов «тоҥустар тылларын сабыдыалынан саҥарыы» диэн этэр. Прокопий Федорович Омолдоонускай бу суруга биһиги үгүс истээччибитигэр олус сонун.
Онон киниэхэ махтанабыт.
Маарыйа Ньукулаайабына Солотуураба эмиэ ити кэлэҕэйи, уоһаҕы быһааран суруйар. Бу мантыбыт эмиэ солуннаах. Ол иһин мин, төһө эмэ ити ырытан бараммын, эмиэ
этэрбэр тиийдим. Ол онно, холобура, биэ маннайгы ыамын
үүтэ өҥүргэс дэнэр эбит. Биһиэхэ итинник. Атын сиргэ,
холобур, Мэҥэ Хаҥаласка өҥүргэс дииллэрин истэҕин дуо,
Уля?
А.П. Истибэтэҕим. Суох.
Д. Ол тоҕо өн үргэс диир буолаллар эбитий? Кыынньардахха, оҥүргэс курдук кытаатан тахсар эбит. Ол иһин өҥүргэс диэн ааттаабыттар быһыылаах диэн этэр. Онон, кэлин
ол Бүлүү да диэки уоһаҕы ньирэйгэ эмнэрэр үгэс олохсуйбут. Ити сээтиэхинньиктэр барахсаттар, билэн-көрөн,
туруорсан, киллэрбит суоллара, Урут оттон бэйэбит аһыыр
аспытыгар эбинэн, солун ас курдук санаан, аһыыр аспыт
этэ. Ону билигин, ол ньирэйгэ эмнэрэллэр эбит.
Сэбиэскэй былаас кэмигэр ыанньыксыттар, былыргы
итэҕэллэрин тута сылдьан, хотоҥҥо кистии-саба сиэр-туом
толороллорун суруйаллар. Холобур, «Оҕолоох-уруулаах
оҕус буол» диэн, атыыр оҕус уорҕатыгар суорат кута-кута
алҕааһын, «Үүттээх-астаах, кырыга суох сымнаҕас майгылаах ынах буол» дии-дии, тунуй бургунас муоһун, туньаҕын
тоҥсуйа-тоҥсуйа алҕааһын, маҥнайгы ыамнарын хотоҥҥо
кыра-кыратык бырдаҥалатан ыһыахтааһын, салама ыйааһын уо.д.а. Былыр эмээхситтэр, уоһаҕы кыынньаран баран,
үрдүн холбуйан ылан, дьиэ муннуктарыгар, оһох төрдүгэр
ууран, дьиэ иччитин аһатар эбиттэр. Оһох төрдүнээҕини
эмиэ аһатар эбиттэр.
Онон, дьэ, маҥнайгы ыамын кэнниттэн, ынах үүтүн
үс күн устата испэт даҕаны, чэй да үүттэммэт эбиттэр. Ол
иирэр диэн. Ол аата бу чэй үүтүгэр барбат диэн буоллаҕа.
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Ити үүтү кэлэҕэй үүтэ, кэлэҕэйэ дииллэр. Онон, сана тылланан эрэр кыра оҕоҕо иһэрдибэттэр. К элэрй буолуо диэн.
Итини билинни дьон билэллэрэ дуу, суоҕа дуу? Сорох сир
гэ, ынах кэлэҕэйин тардыас дииллэр эбит. Кэлэҕэй киһини
кэлэҕэй диибит. Кыра кэлэҕэйи тардыас, тардыалатар дии
бит. Онон өйдөбүллэрэ биир, тыллара эрэ атын-атын.
Дьэ, онон бүгүҥн ү биэриибит эмиэ манан бүтэр. Эһиэхэ
үтүонү, үчүгэйи баҕарабыт.
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Д. Бу ааспыт биэриибит көтөн хаалбыта. Ол көтүүтэ
биһигиттэн тутулуга суох. Наадата суох биэрии диэн, биһиэхэ этэ да барбакка, бырагырааматтан ылан кэбиспиттэр
этэ. Инньэ гынан, биһиги кураанахха кэлэн, тоннүбүппүт.
Онтон аны: «Бу ырыынак кэмэ буолан, араадьыйа чааһа
сарбылла турар, үлэһиттэр сарбыллаллар, онон эһиги биэриигит уон мүнүүтэ кылгаата. Уонна оссо да кылгатыахпыт», — диэн «үөртүлэр». Ол аата биһиги биэриибит урут
40 мүнүүтэ эбит буоллаҕына, аны 30 мүнүүтэ буолла. Он
тон хас буолара биллибэт...
Дьэ, онон, күндүтүк саныыр истээччилэрбит, бүгүн биһиги ааспыт биэриигэ, ол көппүт биэриигэ, бириэхтээхпитин кэпсээри кэлэн олоробут. Ол онно учуонай, улахан салайааччы, Ил Түмэн дьокутаата Содүот Сэмиэнэбис Тумууһап
«Сана Саха сирин саҕахтара» диэн кинигэтин тылын ырытыахпыт диэн санаалаах этибит. Бу кинигэ тыльш туһунан
бэрт кыратык урут быктаран турабыт. Билигин даданы
сиһилии барытын ырытарбыт кыаллыа суох. «Тоҕо диэтэххэ,
дьоммут суруга кыралаан, биирдии-иккилии сурук кэлэ турар
буолла. Сорох урут суруйбат даҕаны улуустартан суруйар буо
лан эрэллэр. Онон, биир оттүнэн биэриибит кылгыыр. Оссо,
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өрөбүлтэн ылан, ханнык эрэ чэппиэргэ дуу, ханнык дуу киэһэ
эҥин биэрээри оҥостоллор. Дьэ, онон оннун булларыахтара,
бука. «Өрөбүлгэ ханнык даҕаны биэрии буолбат», — дииллэр.
Муусука, ырыа-тойук буолуохтаах үһү. Онон ол өрөбүлгэ музыкальнай салон диэннэрэ баһылыыр буолбут. Төһө даҕаны
кыпчыллыбыппыт иһин, биһиги ол кэлэ турар суруктарга
тугу эмэ хардарыахтаахпыт, санаабытын этиэхтээхпит. Онон
суруктартан аҕыйаҕы билиһиннэриэхпит. Биһиги үлэбит су
рукка тирэҕирэр, бу суруктан сайдар. Сурук дьон санаата,
баҕата буолар. Тылы төһө сөбүлүүр сиргэ олороллоруй, төһө
үөрэтэллэрий? Эбэтэр олох даҕаны кыһамматтар дуу? Ону су
руктан билиэххэ сөп.
Дьэ эрэ, Евгения Дмитриевна, ити Эн сурук тутан олороҕун. Хайа сиртэн кэлбитий?
Е.Д. Бу буоллаҕына Дьокуускайтан Степан Гаврильевич
Охлопков диэн киһи суруйбут.
Д. Со-оп.
Е Д . Степан Гаврильевич хас да сыллааҕыта «Бу «Биһирэм
тылы» телевизорынан быһа кэпсэтиигэ таһаарыахха» диэн
этии киллэрэ сылдьыбыт эбит. Ол этиитин хаттаан туруорсар: «Михаил Бөтүрүөбүс, Эн бу үлэлиир дьоҥҥун кытары телевизорынан быһа аһаҕас эфиргэ таҕыс», — диэн
этэр эбит. «Ити буоллаҕына, дьэ, бастатан туран, улахан
интэриэһи үөскэтиэх этэ», — диир. «Иккиһинэн буоллаҕына,
бу «Биһирэм тыл» авторитетын биллэрдик улаатыннарыах
этэ» дии саныыр эбит.
Д. Ыстапаан Хабырыллайабыһы сааһырбыт дьон ороспүүбүлүкэҕэ бары да билэр киһилэрэ, улахан салайааччы,
партийнай да, хаһаайыстыбаннай даҕаны салайааччы. Кини
ити этэр этиитэ: «Бу «Биһирэм тылга» кимнээх кэлэн үлэлииллэр эбитий диэн куруук истэр дьон корон эмиэ билиэх
этилэр» диэн. Итигирдик санааны атын сиргэ эмиэ этэллэр
этэ: «Араадьыйа үлэһиттэрин, араадьыйа эрэдээктэрдэрин
саҥаларын эрэ истэбит, сирэйдэрин көрбоппүт. Онон араадьыйалар бэйэлэрин үлэһиттэрин эрэкилээмэлиир курдук
дуу, билиһиннэрэр курдук дуу көрдөрүөхтээхтэр», — диэн.
Со-оп, ону, дьэ, биһиги: «Бу биһиги бар дьоҥҥо костүохтээхпит, ону кордорүҥ», — диирбит табыгаһа суох. Онон
биир да салайааччыга оннук санааны тириэрдибэтэхпит.
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Ытыктабыллаах Ыстапаан Хабырыллайабыска итини бүгүн
этэрбитигэр тиийэбит. Бу сырыыга ити Сунтаарга да, атын
да сирдэргэ сылдьарбытыгар дьон өреспүүбүлүкэ салайааччыларыгар туруорсар туруорсууларын биһиэхэ этэллэр этэ.
Туруорсуохтаах санааларын бу биһиэхэ, судургутук санаан,
этэллэр. «Дьокуускайга үрдүттэн олорор дьон талбыт салайааччыларын корсоллоро, санааларын этэллэрэ буолуо» дии
саныыллар быһыылаах. Инньэ гынан биһиэхэ туруорсаллар
этэ: «Олох маны этиҥ, тириэрдин», — диэн. Дьэ ол са
нааларын түмэн, Багдарыын Сүлбэ биһикки «Саха сирэ»
хаһыакка хас да санааны, дьон санаатын, туттардыбыт. Ол
иһигэр ити Ыстапаан Хабырыллайабыс этиитэ эмиэ киирдэ.
Ол гынан баран «Маннык дьон мантан бугурдук эттилэр»
диэн буолбатах. Итигирдик саныыр дьон атын сиргэ эмиэ
бааллар, ол гынан баран ааттарын өйүлээн эппэттэр. Сороҕун
биһиги ойүлээн истибэккэ, суруммакка хаалабыт, Этиилэрэ
ойбүтүгэр хаалар. Чахчы баары, этиллибити, сүбэлэһэммит,
ол Багдарыын Сүлбэ биһикки «Саха сирэ» хаһыакка киллэрдибит. Ол онно бу, чуолаан, чопчу ким эппитэ биллэр суолу:
«Михаил Петрович, Эн комолөһоөччүлэргин тэлэбиисэргэ
быһа эфиргэ таһааран көрдорүоҥ этэ», — диэн этиигин киллэрдибит. Онон, дьэ, ону салайааччылар туох дииллэр? Се
мен Афанасьевич Протодьяконовка аадырыстаах. Ол хаһан
эрэ тахсара буолуо. Оччоҕо Семен Афанасьевич эппиэтиттэн, дьэ, бары билиэхпит. Онон Ыстапаан Хабырыллайабыс
суругар итинник дии?
Е.Д. Оннук.
Д. Аны буоллаҕына, Хонуу боһүөлэгиттэн биир үчүгэй ис
хоһоонноох сурук кэллэ. Бу биһиги урукку биэриибитигэр
эбии-сабыы курдук. Өкүлүүнэ Ньукулаайабына Слепцова
биһиэхэ суруйбуттаах этэ биирдэ. «Сорго» диэн тылы ыйытан. «Бу туох суолталаах тылый?» диэн. Ону биһиги кыайан
быһаарбатахпыт, ханнык да тылдьыкка суох. Бу хоту тут
тар тыллара буолуохтаах. Ону бу Өкүлүүнэ Ньукулаайабы
на Слепцова кыыһа Дмитрий Силэпсиэп «Котор Мүлгүн»
диэн олонхотуттан булан ылан суруйбут. Ол гынан баран,
«Тьшы быһаарыыга «суолтата ойдоммот» диэбиттэр, онон
умнуллубут тьш быһыьшаах» диэн бэйэтэ хос быһааран
ыыппыт. Дьэ, онон бу Степанова Людмила Гаврильевнаҕа,
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биэнсийэҕэ олорор киһиэхэ, улаханнык махтанабыт. Бу
уруккута, 1967 сылтан ыла, култуура үлэһитэ эбит. Култуура үлэһитэ киһи: «Ийэм маннык суруйбуттаах этэ, онно
эһиги субугурдук диэн эппиэттээбиккит, ону бу мин эмиэ
көрдүү, була сатаатым буолан баран, бу умнуллубут тыл
быһыылаах», — диэн эппитэ олус үчүгэй. Бу биһиги биэриибит таах хаалбатын көрдөрөр. Бу хаһан эрэ биирдэ этиллэн баран, умнуллубатаҕын туоһута буолар. Онон, дьэ, бу
Людмила Хабыраллайабына курдук биһиэхэ санатан суру
йар дьон наадалар.
Тааттаҕа Ытык Күөлгэ тоҕуһуонуттан ылбыт Иван Фе
дотович Захаров диэн аар кырдьаҕас баар. Кини дөрүндөрүн да буоллар, биһиэхэ наадалааҕы суруйар кырдьаҕас.
Ол гынан баран: «4 ыйы быһа, араадьыйам алдьанан хаа
лан, кыайан эһигини да истибэтим, эһиэхэ даҕаны суруйбатым», — диэн туран ыыппыт суругун, эбии хойутатан
баран, дьэ, билиһиннэриим мин. «Бу арыгыны иһиини
биһиги үгэс диибит, үгэскэ олоҕураннар бу иһэллэр диэн.
Ити үгэс диир оннугар кыдьык уонна дьаллык диир соп
этэ», — диир Иван Федотович.
Е.Д. Оннук буоллаҕа дии.
Д. «...дьаллык», — диир. Ситигирдик даҕаны этиэххэ соп
буолуо, кырдьык. Арыгы иһэр дьаллык буолумуна.
Е.Д. Үгэс диэн үтүөҕэ олоҕурары этэр буоллахтара дии.
Д. Үчүгэй үгэс, куһаҕан үгэс диэн баар буолуон соп.
Е.Д. Баар, баар.
Д. Үгэс диэн үорүйэх, куруук уруккуттан олохсуйан
хаалбыт быһыы-майгы.
Е.Д. Өбүгэ саҕаттан кэлбит, aha.
Д. Суох, өбүгэ да саҕаттаи буолбатар, кэлин даҕаны олохсуйбут үгэстэр бааллар. Үйэлээх үгэс диэн, бэтэрээҥҥи
үгэс диэн, бэҕэһээнҥи үгэс диэн, ааҕыстахха, бааллар.
Онон сэбиэскэй үгэс диэн эмиэ баар буолуохтаах, сэбиэс
кэй олох сиэрэ, үгэһэ диэн. Оттон бу кэлинни кэмнэ
эмиэ атын үгэстэр олохсуйаллар. Атыы-тутуу, олох-дьаһах
үгэһэ. Баччааҥҥа диэри тутуһан кэлбит өйдөбүллэриҥ,
үөрүйэхтэриҥ олох хаамыытынан уларыйаллар. Олох, сокуон уларыйыыта олоххун, сиэргин, үгэскин, майгыгын
уларытар.
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Арыгы иһиитин үгэс диир олох сатаммат, бу тылы туттуо суохха диэн буолбатах. Биһиги син биир, наукаҕа олоҕуран, быһаарсабыт, кэпсэтэбит. Арыгылааһыны утары
ойдотүһэбит. Ол онуоха, дьэ, сорох түгэҥҥэ: «Бу арыгы
иһэр кыдьыгы быраҕыахха, арыгы иһэр дьаллыктан арахсыахха», — диэн этэр соп бөҕө. Онон Уйбаан Бөдүөтэбис,
бу кырдьаҕас киһи, этиитин сити өттүнэн биир тыла суох
ылынабыт. Онтон этэр: «Бу дьаллыкка ылларбыт дьон
төрөөбүт күннэригэр иһэллэр, үбүлүөйдэригэр иһэллэр,
ааттарын ылалларыгар иһэллэр, кэргэнэ, оҕото төрөөбүт
күннэрин аайы иһэн иһэллэр. Ол аата бу киһи ыйы быһа
быыһа суох арыгылыыр курдук буолан хаалар», — диэн.
Е.Д. Оннук.
Д. Сө-өп. Оттон арыгы иһиитин үгэһэ диэн буоллаҕа
ити. Туох түбэлтэлэргэ уонна хайдах иһэриҥ тутуһуллар
олохсуйбут куолулаах. Ол онтун — үгэс. Арыгы иһиитигэр,
мин көрдөхпүнэ, наар көҕүтүһэн, күһэйсэн, сыналаһан
тахсаллар. Ону үчүгэй үгэскэ киллэриэххэ хайдах да табыллыбат.
«Аны былыргы дьон тан араҕа тугу аһыыллар этэй, арыгылыыллар этэ дуу, суох этэ дуу?» диэни бэйэтэ быһаарар.
«Ол онно былыргы дьон танара күнэ иһэр буолладына, үс
күн инниттэн үс күн оттор мастарын, үс күн сиир отторун
тиэнэн кэбиһэллэр этэ. Дьэ, уонна ол таҥара күнүгэр сынньаналлара бу дьоннор. Оннук киэһэ алаадьы, эт сииллэрэ», — диир.
Е.Д. Бу үчүгэйин.
Д. ...Уонна ол-бу арыгы баар буолуохтааҕын туһунан санааларыгар да оҕустарбаттар...
Е.Д. Оннук ээ.
Д. «...Хантан эрэ, дьэ, бу танара күнэ буолан эрэр, онон
арыгы булунуохтаахпын диэн санаа оччотооҕуга суох. Онон
арыгы испэт этилэр, кымыс иһэллэр этэ. Урууга эмиэ он
нук. Урууга сорох баай ыаллар оттон арыгылаахтара буо
луо. Көннөрү дьон булуна сатаабаттар арыгыны. Сиэр быһыытынан, уруккулуу сахалыы аһаан-сиэн, үорэн-котон,
оонньоон-корүлээн, илии-атах оонньуутун оонньоон, ырыатойук ыллаан-туойан, кор-нар бөҕө буолар эбит. Билигин
холуочуйдахтарына эрэ, айахтара аһыллар», — диир.
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Е.Д. Оннук ээ
Д. Онон холуочуйа иликтэринэ кэпсэтии, сэһэргэһии
даҕаны сатаан тахсыбат. Ити куһаҕан. Аны буоллаҕына:
«Коннору куннэргэ тугу эмэ атыыластахтарына сууйабыт
диэн арыгьшыыллар», — диэбит.
Е.Д. Иһэр баҕалаахха сылтах эрэ костер.
Д. Иван Федотович: «Ситигирдик быһыылаах дьон, ама,
кыдьыкка, дьаллыкка ьшларбыт дьон диэххэ табыллыбат
үһү дуо?» — диир.
«Аны билиҥҥи дьон туох эмэ булка барар буоллахтары
на, тыаҕа тахсалларыгар арыгылаах тахсаллар. «Байанайбын
аһатабын», — дии-диилэр ол арыгыларын илдьэннэр бэйэлэрэ иһэллэр. Оттон мин син элбэх будду бултаабыт Уйбаныап Ньукулай Петрович диэн киһини кытта булка элбэхтик сылдьыспытым. Кини хаһан даҕаны тыаҕа арыгы ылан
тахсыбат этэ», — диир. Үчүгэй үгэстээх киһи эбит. Уонна
анараатах тиийдэҕинэ, килиэбигэр арыыны кыратык биһэн
баран, аал уотун аһатар эбит. Ньукулай Бөтүрүөбүс саха
лыы үгэстээх киһи эбит. Уйбаан Бодүотэбис бэйэтэ биир
дэ тыаҕа олорор убайыгар биир бытыылканы кэһиилэнэн
тиийбит. Кырдьаҕаска кэһиилэнэр үгэс эмиэ баар ээ. Уй
баан Бедүөтэбис убайын дьуккааҕа оҕонньор кэһии арыгыттан уонча саастаах уолугар арыгы өлүүлээн биэрбит.
«Ол оҕо кэлин олох ааттаах иһээччи буолан, эдэр сааһыгар
олбүт этэ. Онон оҕо кыра эрдэҕиттэн арыгыга убанара,
арыгыны амсайара олох куһаҕан эбит», — диэн кырдьаҕас
киһи Уйбаан Бодуотэбис сэрэтэр.
Дьэ, билигин Содуот Сэмиэнэбиспит кинигэтин ТЫ Л Ы Ттан аҕыйаҕы эмиэ этиэххэ. Бу урукку биэриибитигэр биһиги
үйэлээх үгэһи тутуһарын, нууччалыы, сахалыы иккиэн туттулла сьщдьар тылтан сахалыытын ордук туттарын, дьон
билбэтин-билэрин эҥин кэпсэппиипит биһиги. Бу киһи
эдэр киһи диир киһитэ кырдьаҕас да дьон туттубат буол
бут, билбэт утуо тылларын булан туттар эбит. Со-оп. Дьэ,
аны уу сахалыы. Кини наука өйдөбүлүн суруйар кинигэтэ
буоллар дии, уорэхтээх киһи, улахан экэнэмиис киһи су
руйар кинигэтэ, коннорү уус-уран айымньы буолбатах. «Дьэ
бу гынан баран тоҕус сорунан, улахан көрдөһүүнэн чэпчэтиилээх кредиттэри ылан даҕаны, боппуруоһу олохтоохтук
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быһаарыахпыт суоҕа», — диир. Бу үчүгэйин, «тоҕус сорунан, улахан көрдөһүүнэн». Билигин хайа чунуобунньук,
бүрүкүрээт субугурдук суруйууһунуй? Бу — саха киһитин
тыла-oho. Бу маннык дьоһуннаах кинигэҕэ кэпсэтии тылын
туттарын сорохтор сирэллэрэ буолуо. Ону, хата, бу маннык
суруйар буолан, дьон хайгыыр, сөбүлээн ааҕар буоллаҕа.
«Мин үрүн ааммыт аһаҕас, тыргыллар ыллыкпыт коно
буоларыгар баҕарабын», — диир. Бу «Үрүҥ ааммыт аһаҕас,
тыргыллар ыллыкпыт коно буоларыгар баҕарабын». Бэйэ
тэ олох хоһоон курдук. Субу курдук суруйар дьон үүттээхааннаах, чэгиэн куттаах, аһаҕас дууһалаах, сырдык сыдьаайдаах буолар буолуохтаахтар диэн саныыбын. Дьиннээх
санаатын ис сүрэҕиттэн этэр, кырдьыктаах тылы тыллаһар
киһи субугурдук тыллаах буолар. Оттон дьиннээх санаатын
саһыарар киһи бүрүкүрээттии санарар идэлээх. Бүрүкүрээт
тылынан, ылбат-биэрбэт тылынан, киһи өйдөөбөт тылы
нан. Оттон Содүот Тумууһап тыл сүмэтин булан туттар.
«Хааннара хойдубут дьон» диэн. Кыыһырбыт киһини
сахалар бьшыргыттан «хаана хойдубут» дииллэр. Ону били
гин киһи эрэ тугтубат. Дьэ, субугурдук тыллары кини булан
сатаан туттар.
«Атахтара сири билбэт буола үөрэр эбит буоллахтарына».
Дьэ, бу аныгы киһи, бүрүкүрээт киһи мунутаатаҕына, саа
май үчүгэйдик эттэҕинэ, «улаханнык үордэхтэринэ» энин
эрэ диэн соп. «Улаханнык үөрдэхтэринэ» диэннээҕэр «атах
тара сири билбэт буола үөрбүттэр» диир үчүгэй баҕайы
буолбат дуо?
Е.Д. Оннук ээ, үчүгэй баҕайы.
Д. «Соххор солкуобайы утары уумматаҕа». Мин кылгатабын. «Соххор солкуобайы утары уумматаҕа». Бу эмиэ олох
кэпсэтии тылыгар туттуллар буоллаҕа дии. Ити ханыыта кэлтэгэй кэппиэйкэ диэн баар. Ол ону эмиэ билэр эрэ
киһи туттар. Билигин ол «кэлтэгэй кэппиэйкэм да суох»
дии сылдьара саарбах оссо, аныгы салайааччы киһи билбэт
буоллаҕа. Бэл кэппиэйкэ диэн тылы билбэттэр, «копейка»,
«хаппыайка» дииллэр.
«Саха сирин түбүлэппиттэрэ» диэн. Дьэ бу итинник тыл
лары, улахан, дирин, киэн ис хоһоонноох тыллары булан
кини туттар.
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«Күлүгүн быһа хаампакка бүгэн, бэйэ дойдутугар ылычып, майгыбытыгар, үгэстэрбитигэр сөп түбэспэт бэрээдэгинэн олоруу сиэрэ суох». «Күлүгүн быһа хаампакка».
«Экономикаҕа харчы харыыта суох киириитин». Харыыта
суох. Итигирдик олох маны билиҥҥи киһи харыыта суох
диэни туттубат, сааһырбыт да киһи. Туох диирэ буолуой?
Дьэ бэккэ буолбут быыстала суох диирэ дуу, туох диирэ
дуу? Олох атын тыллаахтар. Харыыта суох диэбэттэр. «Сис
тематически» энин диэхтэрэ оссо.
Е.Д. Инньэ диэхтэр этэ.
Д. «Постоянно» энин.
Е.Д. «Постоянно» диэхтэрэ.
Д. «Постоянно, постояннайдык» диэхтэрэ. «Үп постояннайдык киирэ турарын туһугар» энин диэн. «Киин салалта
чарапчыламмакка, түҥ-тан дьаһайыыта». Чарапчыламмакка. «Экономическай өттүнэн сирийэн, ааҕыллан, суоттанан
оҥоһуллубута». Дьэ, бу «сирийэн» диэн тылы дьон тутту
бат буолан хаалбыта олох ыраатта, билбэт буолан хаалбыт тар. «Сирийэн» диэни, дьэ, «сыныйан» диэн, «сиһилии»
диэн этэллэр. Сиһилии дииллэр. Барытыгар, туох баҕарар
түбэлтэҕэ «сиһилии» диэн этэллэр. Онтун олох соп тубэспэт
буолар тубэлтэтигэр.
«Кун сырдыгын корбүттэрэ». Аны бэйэтэ ураты санаалаах элбэх. Ити «алаас цивилизацията» энин диэн. Ити
ни дьон сирийэн аахтаҕына, дьэ, билиини ылан, олоҕун
саҥалыы дьаһанар суолга үктэниэ этэ буоллаҕа. Ким даҕаны
эппэтэҕин этэр бу кини, оннук уус-уран тыллаах.
«Утары кордорбот хабыр былаас кинилэри кыа-хаан
сыттыктаан самнары баттаабыта». Мин манныгы ханна да
түбэһэн аахпатаҕым. «Кыа хаан сыттыктаан самнары бат
таабыта». Дьэ, итини ис хоһоонун оссо диринэтэн, кэҥэтэн
ойдүохтэрэ дьон, ааҕар буоллахтарына. Бу биһиги этитэлээн
кэбиспиппитин кэлин ааҕалларыгар өйдүөхтэрэ буоллар.
Дьэ, тоҕо бу «кыа хаан сыттыктаан» диэтэ кини? «Олбохтоон» диэн баар уруккуга. «Кыа хаан олбохтоон». Ону бу
сыттыктаан, ити акылааттаан дуу, хайаан дуу хабырдык
дьаһайбыттарын ити эттэ кини.
«Дьаданы дьонноох баай дойду суох». Ох тыл (афоризм),
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олох. Дьадаҥы дьоннордоох, дьадаҥы дьонноох баай дойду
хантан кэлиэҕэй, суох буоллаҕа.
Ити «интенсификация» диэни урут, дьэ, айдаарбыт бөҕө
суоллара. Ол ону кини уратытык корор эбит бэйэтэ. «Интен
сификация үлэҕэ интэриэс сүтүүтүнэн түмүктэммитэ», —
диэн этэр. «Интенсификация үлэҕэ интэриэс сүтүүтүнэн
түмүктэммитэ» диэн.
Е.Д. Быһааран биэрэр.
Д. Экэнэмиис киһи, дьэ, итини баҕас олох чахчы чуолкай эипитин мин итэҕэйэбин.
Тумууһап, ото корен, ессе этитэлиир. «Айыы киһитэ,
саха, алааска эргилиннэҕинэ өрүттүөҕэ» диэн. Айыы киһитэ,
саха киһитэ. Айыы киһитэ саха алааска эргилиннэҕинэ
өрүттүоҕэ. Дьэ, биһиги алаастан тэйэ сатаабыт дьоммут.
«Дэриэбинэ куоракка чугаһыахтаах, куораты кытта тэннэһиэхтээх» дии-дии, дьэ, туох да бөдөҥсүтүү бөҕө буолбуппут. Ол түмүгэр алаастарбыт куура хатан, киһи сылдьыбат сирэ буоланнар, оту да оттообот буолан сылдьар этибит
биһиги. Ону билигин, дьэ, чэлгитэн, онно үүнүү үүннэрэн,
быйаҥ ыламмыт олоруохтаахпыт». Тумууһаи санаата итин
ник.
Кырдьык, биһиги бэйэбитин саныахтаахпыт, биһиги
манна үйэ-саас тухары олоробут.
Е.Д. Оннук ээ.
Д. Тугу эрэ хоро таһа сатаабаппыт, харыстыыбыт бары
тын. Бу оппут-маспыт, бурдукпут барыта, уубут, тыабыт
бүттүүнэ биһиги баайбыт буоллаҕа. Биһиги баайбыт эрэ
буолбатах, биһиги тыыммыт. Ол баар буолан, биһиги баарбыт. Ол суох буоллаҕына, биһиги, сахалар, суохпут. Бу сир,
саха баар буолан, баар. Бу сир баар буолан, саха баар.
Е.Д. Оннук.
Д. Ол иһин биһиги харыстыахтаахпыт.
«Бөртөлүөтчүктэр бөппүрүөскэлэрин тобоҕун аллара
элээрдэн кэбиһэллэриттэн тыа бөҕе умайар. Кинилэр суолларынан баһаар буолар», — диэн суруйа сылдьыбыттара.
Балыктаах күөллэрбитигэр динэмиити дэлби тэптэрэн, күөл
аҥаар өттүгэр испиэскэни тоҕон, балыгы күрэтэн «бултуулларын», араас сидьин ньымалары тутталларын ааҕа-ааҕа.
киһи хараастар, абарар. Ол барыта төрообүт дойдубут баайа.
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Ол иһин биһиги харыстыыбыт, уот ыыппаппыт, кыыллыы
бултаабаппыт. Былыр оннооҕор хамсалара тэһитэ үүттээх
ньаалбаан хаппахтаах буолар этэ. Ол хаппаҕа иэччэхтээх.
Хамса күлэ түһэн, уот турбатын диэн. Күлэ түһэн, уот турбатын диэн! Били былыр сэбирдэх табаҕы, силиһин кырбаан, тардаллар. Онтуҥ умайдаҕына, тыаһыы-тыаһыы өрө
тиэриллэн тахсар. Сиргэ түстэҕинэ, онтон умайан да барыа
буолуо. Ол иһин сэрэнэллэр.
Сөдүөт Тумууһап: «Дьадаҥы дьонноох баай дойду диэн
суох. Саха сирэ — баай дойду, дьоно баайдык, тоттук олоруох тустаах. Табан салайдахха, ону ситиһэр кыах баар», —
диир. Бу үчүгэйин. Онон табан салайар салайааччылары
биһиги таһаартыыр интэриэстээхпит. Ол иһин, дьэ, оннук
дьокутааттардаах буолуохтаахпыт мантан инньэ. Бу сырыыга арыый, кырдьык, идэлээх дьоннор талылыннылар диэн
дьон үөрэллэр. Сааһырбыт, оттомурбут, үлэни үлэлээбит
дьоннор алые туора-маары салайан барыахтара суоҕа диэн.
Аны: «Бэйэбит салайар кыахтаахпыт. Республика олоҕун
торүт омук сүрүннүөхтээх», — диир. Дьэ бу чахчы киһи
сүрэҕин-быарын иһинэн киирэр тыллаах-өстөөх, өйдеөхсанаалаах кинигэни, дьон, булан ааҕыҥ диэн эмиэ санатабын. Онон «Саха сиригэр хайаан да национальнай идеялаах буолуох тустаахпыт» диэн ити Сөдүөт Тумууһап этиитин билигин дьон бэйэлэрин санааларын этиилэрин кур
дук иҥэриниэх тустаахтар. Оччоҕуна эрэ табыллабыт. Бу
Сөдүөт Сэмиэнэбис Тумууһап диэн киэн билиилээх, үрдүк
култууралаах, норуотун, дойдутун таптыыр бодон экэнэмиис, финансист, салайааччы, общественнай диэйэтэл,
бэлиитик эбит диэн мин итэҕэйдим. Далааһыннаах толкуйдаах, уһуну, киэҥи ырыҥалыыр салайааччы эбит диэммин.
Дьон, субу киһини хараҕын далыгар илдьэ сылдьан, кини
үүнэригэр комол oh үохтээх эбит.
Дьэ, күндү истээччилэрбит, биэриибит манан бүтэр
Аныгыскы биэриигэ диэри. Эһиэхэ үтүөнү баҕарабыт.
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ДОРҔООН ЫРААҺА
БТ 186. 97.07.06

Режиссер С. Ильина.
Биэрии ыалдьыта: фил.н.к. P.P. Жиркова

Бүгүн бээтинсэ. Биһиги 1997 с. бэс ыйын 29 күнүнээҕи
биэриибит көтөн турар, ону бүгүн ситиһиннэрэбит. Онон
бүгүн 186-с биэрии. Ыалдьыппыт саха тылын үөрэхтээҕэ,
филологическай наука кандидата, Гуманитарнай чинчийии
үнүстүүтүн үлэһитэ Жиркова Римма Романовна. Кинини саха
дьоно «Хомусчут Римма Жиркова» диэн бэркэ билэллэр.
Д. Дьэ, Римма Романовна, Эн кылгастык үлэҕин-хамнаскын билиһиннэр эрэ.
P.P. Нөрүөн нөргүй! Бастатан туран, Гуманитарнай
чинчийии үнүстүтүүтүгэр фонетист быһыытынан үлэлии
сылдьабын. Фонетика салаатыгар. Үлэм сүрүн хайысхатынан оройуон-оройуон уратылаһар саналарын чинчийии,
санарар сана интонациятын үөрэтии буолар. Билигин
Муома, Абый, Аллайыаха сахаларын санатын чинчийэн
үорэтэбин. Болҕомтобун сүнньүнэн кинилэр уратылаах
тылларыгар-осторүгэр, санарар саналарын интонациятыгар уурабын.
Д. Соп, дьэ, бу үлэн уустук үлэ буолуохтаах. Ол хайдах
чинчийэр буолаҕыный?
P.P. Биллэн турар, наука үлэтэ элбэх уустуктардаах. Биһиги быйьш, 1997 сылга, туспа отдел буоллубут, Экспериментальнай фонетика отдела диэн. Бу отделбытын түстээбит уонна отдел үлэтин билигин салайар киһи — филоло
гическай наука доктора Иван Егорович Алексеев. Санарар
сананы быһаарарбытыгар коннөрү эт кулгаахпытынан эрэ
истэн буолбакка, аппараат көмөтүнэн эмиэ үлэлиибит.
Холобур, дьон санатын бастаан магнитофонна устан
бараммыт, осциллограф аппараат көмөтүнэн, боростуойдук эттэххэ, киһи сүрэҕин кардиограмматын курдук, дорҕоон араас таһымын корор буоллахха, билигин компью
тер көмөтүнэн дорҕоону үорэтэбит. Интонациябытын
эмиэ быһаарабыт. Дорҕоон төһө күүскэ этиллибитэ, тоһо
үрдүктээҕэ, интонация күүһэ, куолас дэгэтэ бука барыта
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биһиги иннибитигэр кумааҕыга тахсан кэлэр. Ону анал
формуланан аауан-суоттаан гаһаарабыт. Биһиги дьон саҥатын, төһө таба санарбыттарын кытта эридьиэстээммит
быһаарыахпытын сөп.
Д. Сөп. Дьэ, Эн хайдах маннык уустук идэлээх киһи
буолбуккунуй?
P.P. Мин кыра эрдэхпиттэн учуутал буолар баҕа санаалаах этим. Ол санаабын толорон, Саха Государственнай
университетын историко-филологическай факультетыгар
саха салаатыгар уорэнэ киирбитим. Саха салаатыгар Ни
колай Демьянович Дьячковскай курдук ирдэбиллээх учуонайга фонетика предметигэр кыһаллан үорэммитим. Наһаа
интэриэһинэй да, уустук да предмет этэ, арааһа, онтон
саҕаламмыта буолуо.
Д. Оскуолаҕа фонетика, грамматика диэн биир уустук
уорэх диэн аатырар урут-уруккуттан. Билигин да оннук
буолуохтаах. Дьэ, ол уустук фонетиканы, грамматиканы,
Эн, оскуолаҕа сылдьан, төһө собулуур этишний?
P.P. Кырдьык, сурдээх уустук, ыарахаттардаах. Мин он
нук наһаа ис сурэхпиттэн тартаран уорэнэр, оннук наһаа
собулуур курдук санаабат этим. Ол гынан баран, учуутал
буолар баҕа санаам баһыйар этэ.
Д. Дьэ соп. Ити мин ыйытыым тугэхтээх. Эн оччотооҕуга
собулээбит да буол, собулээбэтэх да буол — син биир учуонай буолан олороҕун. Онон бу билигин биһиги биэриибитин истэр оҕолорго сыһыаннаан бу ыйытабын.
Холобур, билигин оҕолор грамматиканы, фонетиканы
ыарырҕатар да, собулээбэт да буоллахтарына, кэлин ойдорун
туттахтарына, собулээн да туруохтарын соп буоллаҕа. Саха
тылын бүтэрдэхтэринэ, кимнээҕэр солун идэлээх дьон буо
лан тахсыахтара. Оттон билиҥҥиттэн сөбүлүү сьыдьар оҕо
буоллаҕына, оссо абыранарыгар тиийэр. Университекка
хайдах уорэппиттэрэй, фонетиканы?
P.P. Туох барыта силистээх-мутуктаах, торуоттээх. Оскуолаҕа да, университекка да уорэтиигэ методика диэн
баар. Онно учуутал оҕо интэриэһин таба тайанан, сопке
сыһыаннаһан, болҕомтотун тартаҕына, син хайа баҕарар
оҕо собүлээн үөрэнэр.
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Д. Оҕолор фонетиканы ыарырҕатар этил эр дуу, ситиһэр
этилэр дуу?
P.P. Фонетика үөрэҕэ сүрдээх уустуктардаах. Тьшы
өлүүскэлэргэ арааран, дорҕоонноро уларыйыыларын, аралдьыһыыларын, түһүүлэрин, кыбыллыыларын бука бары
тын билиэххэ наада. Ону ыарырҕатар оҕолор да бааллара.
Этэн аһарбытым курдук, фонетиканы университекка филологическай наука доктора Николай Демьянович Дьячковскай үөрэппитэ. Кэнники мин научнай салайааччым буол
бута. Николай Демьянович сүрдээх ирдэбиллээҕэ. Уопсайынан, билигин биһиги олохпутугар, оскуолаҕа, үрдүк да
үөрэх кыһатыгар буоллун, учууталга ураты ирдэбил уонна
болҕомто баар буолуохтаах.
Д. Дьэ, уонна оҕо кулгааҕа эмиэ сабыдыаллаах буолуо,
син биир. Ол төһө да аппараакка, компьютерга көрбүккүт
иһин, киһи санатын истэн, бу дорҕоону бугурдук санарда
энин диэн, онон сирдэтэн, быһаарар буоллаххыт дии?
P.P. Оннук араарыы баар. Бастатан туран, эт кулгааххынан истэн быһаараҕын. Билигин онтум үорүйэх буолбут.
Холобур, коннорү сылдьан, араарабын: бу Халыма киһитэ
санарар диэн, бу киин улуус киһитэ санарар диэн. Онон
ити үөрүйэххэ кубулуйан хаалар.
Д. Соп, дьэ, ити билигин университекка бэйэн үорэтэҕин, оҕолору фонетикаҕа. Дьэ, бу оҕолорбут тоһо бэлэмнээх
кэлэллэрий?
P.P. Хомойуох иһин, оскуоланы бүтэрэр оҕолор ситэ дьарыктамматтар, аахпаттар. Ити үөрэтэр учуутал таһымыттан,
билиититтэн-корүүтүттэн эмиэ тутулуктаах. Инньэ гынан
оҕолор сүрдээҕин ыарырҕаталлар. Оскуолаҕа ьшбатах билиилэрин университекка кэлэн ситиһэ сатыьшлар. Кылгас
кэм иһигэр бу ыарахан предмета киһи кыайан баһылаабат.
Онон буоллаҕына, үөрэнэр кэмҥэ чопчу хас биирдии
дорҕоону лаппыйан, болҕомто ууран үөрэттэххэ эрэ кыаллыах курдук.
Д. Дьэ соп. Ол гынан баран, быыстатан, хайаан да дьоҕурдаах, баҕалаах оҕо баар буолуохтаах. Оннук бу билигин
Эньиэхэ, фонетиканы сөбүлээн, эбии дьарыктанар, бу Эньигин сырса сылдьар оҕо баар дуо? Түбэһэр дуо биир эмэ?
P.P. Биллэн турар, оҕо барыта молгох диэн буолбатах.
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Биир группаҕа 50 оҕо үөрэнэр. Онно таһымнарынан араас
оҕолор үөрэнэллэр. Дьулуурдаах 1—2 оҕо баар буолар. Дакылааттан саҕалаан, реферат, дипломнай үлэ суруйар оҕолор
эмиэ бааллар. Быйыл мин икки оҕо дипломнай үлэтин са~
лайдым. Фонетикаҕа кэтэхтэн салаа студена көмүскээтэ.
Ону көрдөххө, интэриэс баар. Оҕолор, дьарыктанан киирэн
бардахтарына, үлүһүйэннэр, төрдүн өйдөөн, ситиһиилэнэр
кыахтаах эбиттэр диэн саныыгын.
Д. Дьэ, билигин бу биһиги отделбытыгар, ити дьон
саҥатын массыынанан чинчийэр салааҕа үлэ дириҥээн
турар. Онно, кырдьык, техника лаппа сайынна. Урут суох
техника баар билигин. Уйбаан Дьөгүерэбис этэринэн, бу
Ураалтан бэттэх биһиэхэ эрэ баар биир бастын аппараат.
Дьэ бу үлүгэрдээх чинчийии биир сылынан, икки сылынан,
уон сылынан бүтэн хаалбат буолуохтаах. Оссо диринээнкэнээн, иһигэр киирэ туруохтаах, элбэх киһи тардыллыахтаах. Ону ол үп-ас куруук кыпчыйа туруо суоҕа. Син хайа
эмэ кэмнэ наука сайдар усулуобуйата тэриллиэн соп. Дьэ
бу саманы барытын санаатахха, сана дорҕоонун чинчийии
коннорү дьон'но туһата диэн туох буолуон собуй? Олоххо
туһалаах дуу, эбэтэр наукаҕа эрэ туһалаах дуу?
P.P. Дьон этэринэн, эһиги үлэҕит — наука үлэһиттэригэр
аналлаах диэн. Ол гынан баран, мин санаабар, хас биирдии
киһиэхэ, бу саха саналаах саха киһитигэр туһалаах дии саныыбын. Бастатан туран, мин ону алпаабыт оҥоһуллуутугар
көробүн, саха алпаабытын оннун булларыыга. Иккиһинэн,
бу санарар санабыт дорҕооннорун нуормаларын олохтуурга литературнай нуормаҕа кодьүүстээх буолуо дии саныыбын. Үсүһүнэн, ыраастык санарыы хас биирдиибит, саха
киһитин, иэһэ. Санарар сана култуурата үрдүохтээх.
Д. Онон тыл култууратын үрдэтиигэ саха киһитигэр барытыгар сыһыаннаах.
P.P. Култуурабыт таһыма үрдээн, бары таба, ыраастык
санара сатыахтаахпыт.
Д. Соп. Онон биирдии киһиэхэ олох быһаччы сабыдыаллаах, быһаччы туһалаах, быһаччы сыһыаннаах үөрэх
диэтэхпит. Хас биирдии киһиэхэ. Хас биирдии киһи ли
тературнай тылы баһылыыр соруктаах эбит буоллаҕына,
бары баһылыахтаах эбит буоллахпытына. Ол онно бастыҥ
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комөлөһооччү, дьэ, бу фонетикабыт буолар эбит. Дьэ, ол
омос кордоххо, «а», «бы» дорҕоону хайдах саҥарылларын
киһи барыта билбэт. Дорҕоон тоһө кылгаһын, уһунун билэ
сылдьыбаккын. Сол гынан баран сүрүн сокуонун онорон
биэрдэхтэринэ, дьэ, ону батыһан саҥара сылдьыахтааххын.
P.P. Оннук.
Д. Сокуону тутуһаннын, нуорбаны тутуһанҥын л т эрэтиирэлии тыллаах, култууралаах киһи буолаҕын. Эдэр
дьоммут саналарын чинчийбит киһи баар дуо?
P.P. Күн бүгүн чинчийиллэ, үөрэтиллэ илик. Биирдиилээн научнай үлэһиттэр болҕомтолорун уураллар. Биһиги
институппут үлэһиттэрэ кыралаан матырыйаалы хомуйа
сылдьаллар. Онон сотору «Эдэр дьон саната» диэн туспа
тиэмэ арыллан үлэлэниэн да соп буолуо.
Д. Дьэ бу үчүгэй эбит. Эдэр дьон саҥата кырдьаҕассааһырбыт, олоҕу билбит, саха тылын билэр дьон
саҥаларыттан уратылаах. Бэйэм коннорү олорон санаабар.
Көннөрү кулгаах истэригэр. Дьэ, ол аппараакка анаан чинчийдэххитинэ, бары еттүнэн чопчуланыа. Билигин бэйэн
хайдах дии саныыгыный?
P.P. Билинни ыччат санарар саната, санатын култуу
рата тутахсыйда дии саныыбын. Бастатан туран, кинилэргэ санаа ситимэ суох. Иккиһинэн, быстах-остох уулусса тылларын тутталлар. Мин санаабар, олох тэтиминэн
кинилэр кырдьаҕас колүөнэ дьон курдук, анаан-минээн
биһирэмнээн олорон, кэпсэппэттэр. Быһыта-орута, нууч
чалыы жаргон тылынан бырахсан кэисэтэллэр. Инньэ гы
нан биһиги санарар санабыт дьадайан, дьүдэйэн иһэр. Ситимнээх сана сүһүохтэрэ түһэн орто чээрэтэ эрэ иһиллэр.
Д. Ити, дьэ, тыл ис хоһооно, кэпсэтии майгыта, тиэмэтэ
да буоллун. Оттон олох сана дорҕоонун ыллахха, хайдаҕый?
Дорҕоон уларыйар дуо? Быстаҕас-быстаҕас этии, одондодон сана, нууччалыы тьш, жаргон сана дорҕоонугар
эмиэ сабыдыаллыыр буолуохтаах. Унуоҕа-иниэҕэ суох,
иннэ-иннэ, кирдиэхтэтэн санарыы, бэтиэхтэс, дьоһуна
суох сана дорҕооно туспа буолар. Ол өттүнэн оннук. Аны
Чурапчыттан анал тыл үөрэҕэ суох, 72 саастаах Уйбаан
Бөтүрүөбүс Окуньуоһунньукап-Хочуон диэн кырдьаҕас
сурук суруйан турар, «Биһирэм тылга». Бу кини, коннорү
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саха киһитэ, иһиттэҕинэ, дьон саҥата уларыйбыт. Биһиги
да оннугу истэбит. Дьэ кини этэр: «Билигин эдэр дьоммут,
араадьыйаҕа, телевизорга сан арар дьон, араадьыйа, телеви
зор улэһиттэрэ да буоллуннар, коннору да, салайааччы да
дьон буоллуннар, уһатыылаах аһаҕас дорҕоону уһатыылаах
курдук санарбат буоллулар. Кылгаталлар диир. «Аа» — «а»
буолар. «Саат» диэн саҥарыахтааҕын «сат» диэн саҥараллар
диэн. Атын ис хоһоонноох тыл уоскээн тахсар.
Аны туран, дьуптуону. Бу саха тылын туспа дорҕооно.
Ону эмиэ кылгаталлар. Атын аһаҕас, бутэй дорҕооннору
эмиэ уларытан санараллар. Онон саха тылын уларыттылар», — диэн бэркэ айманан суруйан турар. Ол кут айманыытын саҥатын хаһан баҕарар хатылыыбыт. Тоҕоостоох
кэмнэргэ бэлиэ тылы санатан иһиэхтээхпит. Дьэ, ол ити
кырдьаҕас этэрин эһиги, дорҕоону уорэтэр дьон, туох диэн
сылдьаргыт эбитэ буолла?
P.P. Соп. Оконешников Уйбаан Ботуруобус суругар
уһатыылаах аһаҕас дорҕоон кылгаан, сороҕор түһэн да хааларын сөпкө бэлиэтиир. Итини биһиги истэ үөрэнэммит
аахайбаппыт да быһыылаах. Холобур, оҕолорбут сыыһахалты санаралларын тута көннөрөн испэппит. «Туймаада» маҕаһыын диир оннугар «Туймада маҕаһын» буолар.
Ону биһиги, истэ үорэнэн, тута көннөрбөппүт. Инньэ гы
нан сыыһа саҥа олохсуйан хаалар. Ол иһин дьон саҥарар
үөрүйэҕэ сурукка кытта коһор. Өйтон суруйууга ити сыыһалар баар буолаллар. Эбэтэр дьуптуону киэргэтэн, нууч
чалыы дорҕоонунан «тупсаран» биэриэхтэрин сөп, охсуу
(ударение) бэлиэтин туруораллар. Ити биһиги итэҕэспит.
Сахалыы алпаабыт түргэнник олоххо киирэн, хас биирдии
киһи туттара буоллар диэн баҕа санаалаахпын.
Д. Дьэ ити учүгэй санаа. Бу саха бэйэтэ алпаабытгаах буо
луохтаах. Биһиэхэ саха, нуучча алпаабыттара бииргэ холбоһон
сылдьаллар. Ол буккуһаннар, саха киһитин саҥата нуучча
лыы дорҕооннонон хаалла диэн бэлиэтииллэр. Тылы суруйарбыт курдук саҥарар үорүйэхтэнэн, дорҕоону саҥарыыбыт,
дорҕооммут уларыйар. Кинигэ буукубатынан саҥарыы саха
лыы дорҕоон хаачыстыбатыгар сабыдыаллыыр.
P.P. Сабыдыаллаан.
Д. Алпаабытыҥ нууччалыы-сахалыы буолан, оскуолаҕа
9*
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төһө эмэ үөрэппит, өйдөппүт оҕоҥ саха да тылын нуучча
лыы дорҕоонноон санарар буолан хаалара костер. Нуучча
буукубатын араарбат, бу биһиги бэйэбит буукубабыт дии
саныыр. Ол олох сыыһа үөрэтии эбит. Саха алпаабытыгар саха дорҕооннорун буукубалара эрэ киириэхтээхтэр,
Ол алпаабыты Уйбаан Дьөгүөрэбис Өлөксүөйэп бэрийэн
оноро сьшдьар. Үнүстүүт учуонай сэбиэтэ корүохтээх.
Эрдэтээнни көрүүлэргэ туора корүү суох. Ити алпаабыкка дьиннээх саха дорҕоонноро киириэхтээхтэр. Оннооҕор
ити «а» дорҕоон саха тылыгар санарыллар нуучча эбэтэр
атын омук «а»-тыттан туох эмэ уратылаах. Хайаан да туох
эмэ кырааскалаах дуу, дэгэттээх дуу буолар. Ону ойдоон
олорон, «Саха санатыгар нуучча дорҕооно киириитэ сайдыыбыт дуу, итэҕэспит дуу?» диэн ыйытыыга туох диэхтээхиитий?
P.P. Ити кэпсэтиигэ ахтан аһардыбыт, мэһэйи үөскэтэр
диэн. Саха оҕото бастаан санарарыгар нуучча дорҕооннорун
истэ, санара үорэнэн, артикуляционнай базата уларыйан
хаалар. Нууччалыы тыллары, дорҕооннору санарара кэбэҕэс.
кылбар буолар. Оҕо тьшланарыгар сахалыы дорҕоону чуолкайдык этэрин ситиһэ сатыахтаахпыт.
Д. Соп. Ити нуучча дорҕоонунан саха дорҕоонун буккуйууну биһиги итэҕэспит диэхтээхпит. Урут сайдыыбыт диир
этибит. Ол онтубуг ганнары тарпыт, тылбытын симэлитэр
биир торүт ол эбит. Дьэ, ол иһин саха киһитин сан ага са
халыы дорҕоонноох, олох дьин уу сахалыы буоларыгар үлэлиэхтээх эбиппит. Билигин оннук саналаахпыт диэн этэр
кыаллыбат. Оннооҕор сааһырбьгг дьон, 40-нарын ааспыт,
50-гар сылдьар дьон, баҕар, онтон да саастаах дьон бу дьин
сахалыы тылы санардахха атынырыыллар, собүлээбэттэр.
Саха санатын, дорҕоонун илдьэ сылдьар тыаһы үтүктэр,
дьүһүннүүр тылларбытын туттубаттар. Дьэ, оттон дьин
сахалыы дорҕоону оскуолаҕа кичэйэн үерэттэхтэринэ, са
халыы дорҕоону сатаан да санарар, сөбүлүүр да буолуохтара, киэнник туттар буолуохтара. Тылбыт байыытыгар,
сайдыытыгар тыл дьиҥ сахалыы корүнү ылыыта, сахалыы
дорҕооно улахан суолталаах. Сана дорҕооно диэн тыл айылгыта буоллаҕа дии. Тыл айылгытын илдьэ сылдьааччын —
дорҕоонуҥ. Ол дорҕоонун сүттэ даҕаны, саха тыла —
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омугуҥ тыла суох буолар. Нуучча тыла бэйэтин дорҕоонун
илдьэ сылдьар буолан, уйэттэн үйэҕэ сайда турар. Ньиэмэс,
боронтуус, ааҕылыйа тылларын дорҕооннорун ылан, оннук
дэгэттэнэн барара буоллар, сайдыылаах тыл оннугар нуучча
тылын абаҕата эрэ буолуох этэ. Тыл иньэ дорҕоонун харыс
тыыр ой биһиги эрэ уратыбыт, биһиги эрэ кыһалҕабыт
буолбатах. Ханнык баҕарар литературнай тыл бастакы
кыһалҕата буолар.
P.P. Ийэ дорҕоону чол илдьэ сылдьыь! бэйэбититтэн тутулуктаах.
Д. Онон биһиги саҥабыт ойдобулэ даҕаны, тыла даҕаны,
дорҕооно даҕаны бүттүүнэ сахалыы буолуохтаах. Дьэ, били
гин саха тьшын салаатыгар уорэниэн баҕалаах оҕо элбээтэ
дуу, аҕыйаата дуу, кэминэн дуу, туох дии саныыгыный?
P.P. Саха тылыгар туттарсар оҕо сыл аайы элбээн
иһэр. Кун бугун саха тылыгар киирээччи 1 миэстэҕэ 9 киһи буолла. Ол аата элбэх. Элбэх оҕо араас улуустан кэлэн
куонкурустаһа сылдьаллар. Маннайгы экзаменнарын, ойтон суруйууну, туттардылар. Куһаҕан сыана биир да оҕоҕо
турбата.
Д. Тыый.
P.P. Ол аата орто сыананы, баалы ылан бары куонкуруска киирэн тубугурэ сылдьаллар.
Д. Дьэ бу учугэй эбит дии. Оттон бу биһиги, ыраахтан
сылдьаммыт, дьэ, бу мин да буолуум, коннору санаатахпытына, «торообут тылларын собулээбэт буолан иһэллэр,
сатаан саҥарбаттар» дии олоробут дии. Уонна аны атын
ымсыылаах экономическай диэн, юридическай диэн, коммерческай диэн уорэхтэр элбии тураллар. Омук сиригэр
уорэнэ тахсар конул буолла, кыахтаах буоллахха. Дьэ, бу
атын уорэх боҕо умсугута турдаҕына, бу оҕолорбут саха ты
лыгар туттарса сатыыллар эбит. Саха тыла биир оттуттэн
аны да туох да кэскилэ суох курдук. Кэлин улэһит да, учуонай да буоллахтарына, элбэх хамнаһы баһан-сомсон ылбат тар. Дуоктар да буоллахтарына, акадьыамык да буоллахта
рына. Бу Дьокуускай куорат орто үлэһиттэрин хамнаһын
ылбат буоллахтара дии. Холобур, биһиги акадьыамыкпыт
Силэисиэп ити энэргиэтиктэр орто хамнастарын кыайан
ылбат буолуохтаах.
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P.P. Суох буолуохтаах.
Д. Кинилэр буоллаҕына, мыыналлар! Дьэ, ити биһиги
орто хамнаспыт кыра. Саха киһитэ улэлиир эйгэтигэр
байан-тайан барбат хамнас куутэрин билэллэр. Дьэ, ол
урдунэн, харчыны курдьэҕинэн баспат кэскиллэрин билэн
туран, торообут айылгы тардар үөрэҕэр киирэллэр. Онон
бу костууну саха тылын таптааһын, омуктарын иннигэр
кыһаллыы курдук коруоххэ соп дуо?
P.P. Биллэн турар. Холобур, оҕолортон: «Тоҕо саха ты
лыгар киирэҕин?» — диэн ыйыттахха, маннык хоруйдууллар: «Биһиги сатаан сахалыы санарбаппыт, онон бу тылы
таба туттан, ыраастык саҥарбыт киһи диэн».
Д. Бу барахсаттары! Дьэ бу учугэй.
P.P. Ити биирэ. Иккиһинэн, тылы тордуттэн уорэтээри
киирэбит дэһэллэр. Үсуһунэн: «Саха литературата киэн,
ыраас, киһи интэриэһин тардар. Онон биһиги суруйуохпутун баҕарабыт. Суруйарбытыгар туһалаах буолаарай диэн
туттарсабыт», — дэһэллэр. Элбэхтэн биир холобуру кэпсээтэххэ, республикаҕа биллэр ырыаһыттар Аскалон Павлов,
Александр Бурнашев туттарсан уорэххэ киирэн тураллар.
«Эһиги, ырыаһыт дьон, тоҕо саха тылыгар киирдигит?» диэн
ыйыттахха: «Тылы учугэйдик билбэппит, айар дьоҕурбутугар
көмолоһөөрөй диэн суруйаарыбыт, айаарыбыт туттарсабыт», — дииллэр. Итинник баҕалаах оҕолор суох буолбатахтар, бааллар! Онон кэскили ситинэн да коруоххэ соп.
Д. Дьэ, учугэй эбит. «Ыччаппыт эргиэннэ оҕутга, ойосанаата дьудэйдэ, байа эрэ сатыыр буолла, киһини киһи диэбэт буолла» диирин диибит да, ол аата ыччаппыт барыта онно
охтубат. Сорох ыччаппыт норуотун тылын-өһүн, култууратын
чэчирэтэргэ, баһылыырга баҕалаах эбит. Онон биһиги бырпыт быстыа суох эбит диэн санаан бөҕөхсүйэбит. Бу учугэй
санаа норуоппутугар бүтүннүүтүгэр иниэх тустаах.
P.P. Ситинтэн сиэттэрэн эттэхпинэ, бу аҕыйах хонуктааҕыта от ыйын 3-тэн 13 күнүгэр диэри Мэнэ Ханалас
улууһун Майа гимназията саха тылыгар матырыйаал хомуйа, ураты тылы булуохпут диэн научнай экспедиция тэрийэн улэлэттэ. Онно научнай салайааччы быһыытынан
сылдьыстым. Чыамайыкы диэн ыраах нэһилиэккэ 10-тан
тахса оҕо үлэлээтэ. Оҕолор баҕалара диэн сурдээх. Тыл
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этимологиятын — хантан төрүттээҕин, ханныгын-гугун
хасыһаллар, Интэриэс баар. Биһиги бу оҕолорго эрэнэбит.
Кинилэр кэнэҕэһин саха тылын байытыахтара, ыраастык
санарыахтара буоллар. Онон итинник үлэ эмиэ ыытыллар.
Д. Дьэ, эмиэ үчүгэй буолуох эбит. Атын да оскуолалар,
хайдах эрэ үп-ас булан, дьоҕурдаах, баҕалаах оҕолору мунньан үлэлэтиэхтэрин сөп. 'Гөрүт култуураҕа баҕалаахтар
эмиэ баар буоллахтара?
P.P. Бааллар.
Д. Римма Романовна, саха тылыгар, култууратыгар эһиил
да, кэлин да туттарсыах оҕолорго тугу сүбэлиэн этэй?
P.P. Туох барыта, бастатан, дьиэ иһиттэн саҕаланар.
Дьиэ иһигэр тылы ыраастык туттуу, таба санарыы, ула
хан дьону, кырдьаҕастары кытта таба кэпсэтии, кинилэри
ытыктааһын. Тылы сатаан туттан санарыыга, бэйэлэрин
санааларын сайа этэллэригэр билигин сүрүн итэҕэс — санааны ситимэ суох санарыы уонна суруйуу буолар. Онно
болҕомто ууруохтарын наада. Билигин кинигэ, хаһыат боҕо
тахсар, «Биһирэм тыл» биэрии оҕолорго эмиэ улахан тирэх буолар дии саныыбын. Онон барытын ситимнээхтик,
систиэмэлээн, санааларын түмэн үлэ ыытыллыахтаах. Тылга хас биирдии дорҕоон туох суолталааҕын, дорҕоону таба
саҥарыыттан тылы таба суруйууга тиийэ билэргэ тылы
өлүүскэлэргэ араартыы үорэниэхтээхтэр. Онон санааны
түһэрбэккэ, үчүгэй санаа кынагтаах саха тылын салаатыгар
үорэнэ кэллиннэр.
Д. Саха тылын бүтэрдэхтэринэ, учуутал да буолуохтара,
суруйааччы да буолуохтара, атын да дьоҕурдара арыллыан
соп. Ити барыта наадалаах. Оҕолорбут саха тылыгар туттарсан, үрдүк үорэҕи баһылыах тустаахтар диэн мин санаабын холбуубун. Дьэ, отгон саха тылын учууталларыгар тугу
сүбэлиэн' этэй?
P.P. Учууталлар бэлэм үорэх босуобуйаларыгар найыламмакка олоҕу кытта тэннэ хардыылаан, айымньылаахтык үлэлииллэригэр баҕарабын. Ситинтэн оҕо кобо илик
ис дьоҕура, фантазията сайдар. Онон, 1—2 кэпсээни кэпсэтэн буолбакка, араас хайысхалаах үлэһигтэри булан,
суруйааччылары, наука үлэһиттэрин кытта биһирэмнээн
үлэлииллэрэ буоллар диэн баҕалаахпын.
135

Д. Сөп, мин ити санааҕа эмиэ кыттыһабын. Учуутал бэрт
эрэйдээх, ыарахан үлэлээх киһи буолар. Хамнастарын да
ылбаттар, сүөһу-ас тутуохтарын эмиэ наада. Онон учуу
талларбыт барахсаттар туох баар эрэйдэрин-кыһалҕаларын,
урукку ыарахан сылларга кинилэр иньэлэрэ-аҕалара тулуйбуттарын курдук, эмиэ тулуйан, ыччаттарбыт барахсаттары
үөрэтэ туралларыгар баҕарабын. Бу кинилэр уорэттэхтэринэ
эрэ үчүгэй дьон онорон таһаарар кыахтаахпыт. Кинилэр
аанньа уорэппэтэхтэринэ, кэхтэн киирэн барабыт. Онон
сайдыыбыт да, кэхтиибит да тордо, туох да диэбит иһин
учууталларбыт илиилэрин иһигэр.
Дьэ, билигин «Биһирэм тыл» истээччилэригэр, Римма
Романовна, туохта эрэ эт эрэ.
P.P. «Биһирэм тылы» котуппэккэ истэллэригэр баҕарабын. «Биһирэм тылы» кэтэһэр дьон элбэх. Онон «Биһирэм
тыл» уостан хаалбатын! Бу үлэҕэ дьон-иоруот куус-комо
буолуохтун!
Д. Римма Романовна урут биһиги биэриибитигэр кыттан
турар. Кэлин да кыттыыһыккын, бу бүгүн элбэх боппуруоһу
таарыйдыбыт. Онно барытыгар Эн хоруйгуттан мин астынным. Дьэ, Эньиэхэ дьоһун ситиһиини, олоххор дьолу
баҕарабын! Инникитин ыччаппытын да иитиигэ улэлээ,
уустук наукаҕар да ситиһиилэн диэн алгыыбын!..
P.P. Махтанабын.
Д. Дьэ, биһиги истээччилэрбит, аныгыскы биэриигэ
диэри!

САҤАРЫЫ ДЭГЭТТЭНИИТЭ
БТ 202. 97.11.16

Режиссер К. Артыамыйап.
Биэриигэ кы тталлар: Е. Хамарова, А. Прокопьева, М. Васильева

Д. Биһиги, бастаан, бу урут 200-с биэриигэ түлүппүөнүнэн киирбит суругу коруөхпут (чэ, утүону баҕарыы). Ол
ону ааспыт биэриигэ биһиги кыайан билиһиннэрбэтэхпит.
Бу Архипов Афанасий Степанович кэлэн кыттыбыта, 200-с
биэриигэ. Ол онуоха Афанасьев Петр Саввич суруйбут
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быһыылаах. П.С. диэн манна суруллубут. «Биһирэм тылга»
кэлбиккэр улаханнык үөрэбин, махтанабын» диэбит. Онон,
чэ, Петр Саввич бу үтүө баҕатын биһиги хойутаан биэрбипиитин баалаама, Афанасий Степанович. Уонна Петр Саввич
даҕаны хомойуо һуохтаах, биэриибитигэр кыайан баппакка
биэрбэккэ хаалбыппыт. Аны эмиэ итигирдик 2-с баҕа са
наа: «Дапсыга уһун олоҕу баҕарабын, үлэҕэр ситиһиилэри,
кэргэҥҥэр дьолу-соргуну баҕарабын», — диэбит Флегонтов Прокопий Петрович. Дьэ, Прокопий Петрович, үтүө
санааҕар махтанабыт уонна бэйэҕэр эмиэ чэгиэн-чэбдик доруобуйаны баҕарабыт, бар дьон гуһугар кутугунас сүрэҕиҥ
баҕатын сүһүоҕүн уйан, элбэх туһаны аҕал! Аны били
биһиги күрэхтэһиибитигэр миэстэлэспитиҥ иһин бэриллэр
бирииһи мин ууруна сытабын. Ону түлүппүөн кинигэтин
уонна хаһыакка, «Чолбон» сурунаалга сурутуу бүтээнсийэтин
миигиттэн Куманьытаарынай чинчийии үнүстүүтүн 4-с
мэндиэмэнин 401-с хоһуттан ылларыах этин.
Бу үйэҕэ тыа дьоно куоракка олорор дьоннорун, тэрилтэлэри кытта ситимнэһэллэригэр, аймахтарын билсэллэригэр түлүппүөн кинигэтэ хаалбат мал буолуохтаах диэн ити
ни бэйэбит кыахпытыгар улахан сыаналаах бэлэх, бириис
курдук саныыбыт. Прокопий Петрович, инникитин даҕаны
биһиги биэриибитигэр кыттыбытыҥ курдук кытта сатыыр
буол. Ити түлүппүөнүнэн киирбит баҕа һанааҕа харда итин
ник. Кырдьаҕас дьон үтүонү баҕараллара биһиэхэ ойобүл,
тирэх, комо буолар.
Билигин биэриибит 2-с түһүмэҕэ тыл ырытыыта буолуоҕа. Биһиги бүгүн элбэх тылы ырытыахпыт суоҕа. Субугурдук этиини мин ааҕан иһитиннэриим эрэ. Бу хаһыакка тахсыбыта, «Туймаада сарсыардатыгар». Дьэ истин! Оҕолорум,
эмиэ истэҕит. «Адьас иньэлээх аҕабын истэр курдукпун
диир буолара» диэн этии. Субу курдук ким истэр эбитий?
Оннук? «Ол иһин да, Акана Уйбаан кырдьаҕас «адьас иньэ
лээх аҕабын истэр курдукпун диир буолара» диэн этии. Субу
этииттэн эһиги туох диэн өйдүүгүтүй? «Истэр буолара»
диэҥҥэ болҕомтоҕутун ууруохтааххыт. Бу аата хайдаҕый?
Туох ойдөбүллээҕий?
Е.Х. «Элбэхтэ истэр буолара» диэн ейдөбүллээх.
Д. Элбэхтик этэрэ диэн куруук, хаста да этэ турар эбит.
137

Акана Уйбаан диэн кырдьаҕас «Биһирэм тылга» Дапсы
санатын адьас иньэлээх аҕабын истэр курдук истэбин диир
буолара диэн. Дьэ бу мантан мин улаханнык кыбыһынным.
Көннөрү киһи субу маны өйүлүө суоҕа. Билэр эрэ киһи
билиэҕэ. Холобур, маны сунтаардар билиэхтэрэ, Акана Уй
баан билиэҕэ. «Дьэ, бу тоҕо сүрэй — бу курдук этэллэрэ!
Мин биирдэ эрэ эппитим, Дапсыны кытта көрсүһүүгэ. Ону
хайдах субу курдук суруйбуттарай?!» — диэҕэ буоллаҕа дии.
Андрей Саввич Саввинов суруйбута бу курдук диэн этэ:
«Ол иһин да Акана Уйбаан кырдьаҕас адьас ийэлээх аҕабын
истэр курдукпун диир буоллаҕа», — диэн. «Диир буоллаҕа»
диэн. Дьэ, бу олох атын-атын этиилэр буолбат дуо? Тустуһунан өйдөбүллээх этиилэр. Бу «Истэр курдукпун диир
буоллаҕа» диэнҥэ элбэхтик этиллибит өйдөбүлэ суох. «От
тон диир буолара» диэн буоллаҕына — олох туох эрэ ахтыы.
«Этэрэ, элбэхтик эппитэ» диэн өйдөбүллээх этии. Коннору
киһи, ыраах киһи, ис дьинин билбэт киһи арааран билбэт
алҕаһа. Итигирдик чахчыны токурутар алҕастар баар буолаллар. Чахчыны, ис дьинин билбэт киһи кордоҕүнэ, кырамаатыката, этиитин суолтата барыта соп. Киһи сыыһаны
булан ылара туох да суох. Оттон ис хоһоонунан кордоххүнэ,
олох киһи тулуйбат алҕаһа буолан тахсар. Оҕолор, кэлин
хаһыат үлэһитэ буоллаххытына, итигирдик алҕаһы таһаарыа
суохтааххыт.
Дьэ, билигин биэриибит 3-с түһүмэҕэр киирэбит. «Сана
дорҕооно» диэн. Сана дорҕооно бу санара олорорбутугар
киһи этиитин өйдөбүлүн арааран биэрэр. Биһиги хайдах
дорҕоонноон, хайдах, туох тьшы бэлиэтээн санарарбытынан
ойдоһөбүт, бу киһи инньэ диэтэ диэн. Дьэ, онно мин холо
бур ааҕан биэрэбин. Бу араадьыйаҕа сэтинньи ый 6 күнүгэр
санарыллыбыт сана бу курдук этэ:
«Хамнас кэмигэр кэлбэтэҕинэ» диэн хатылыыбын. Хамнас кэмигэр кэлбэтэҕинэ»! Дьэ, ити өйдөбүлэ тугуй? «Хам
нас кэмигэр кэлбэтэҕинэ» диэн буоллаҕына, тугуй?
К ы р г ы т т а р . Хамнас кэмин туһунан этиллэр.
Д. Дьинэр, хамнас хойутаатаҕына, кэлэр кэмигэр кэлбэтэҕинэ диэн. Ону хамнас кэлэр кэмигэр «Ким эрэ (!) кэлбэтэҕинэ, эбэтэр туох эрэ кэлбэтэҕинэ» диэн буолан тах
сар. «Хамнас кэмигэр Уйбаан кэлбэтэҕинэ» диэн курдук.
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Олох саха киһитэ итигирдик тиэрэ өйдөбүлү биэрэр гына
саҥарыа суохтаах. Биһиги тылбыт култуурата, саҥабыт
култуурата тупсуохтаах буоллаҕына, биһиги итинниктэри,
дьэ, тутуһуохтаахпыт. Бу киһи сыыһа саҥарда эбэтэр эн
сыыһа саҥардыҥ диэн. «Хайдах хамнас кэмигэр ол туох
кэлиэхтээҕэ кэлбэтэҕинэ диэн эттин ити аата?» — диэн ыйытыахтаахпыт. Этиини дьэҥкэ ойдөбүллүүр ньымалары тыл
култууратыгар уорэтиллэр: охсуу (ударение), ойдобуллээх
охсуу (логическое ударение), куомэй кылын оонньотуу
(интонация), эҕирийии (пауза, ол туорт араастаах) диэннэри обугэбититтэн кэлбит угэһинэн дэгиттэр баһылаабыт
буолуохтааххын. Ону таһынан, сэһэн этии, ыйытыы, кууһүрдүү этиилэр, истилиистикэ диэннэр этиигин чопчу
ойдобүллүүллэр. Ону биһиги ити араадьыйаҕа улэлиир
оҕолорбут, эдэр кыргыттар, уолаттар кыайан үчүгэйдик
баһылыы иликтэр, билбэттэр. Тылы хайдах санардахха,
этиини хайдах санардахха, туох ойдобуллэнэн тахсарын
кыайан арааран билбэттэр. Ити хомолтолоох. Араадьыйа
истээччи, тэлэбисиэр көрөөччү ол иһин: «Бу сатаан да
саҥарбаттар. Саҥалара дьалаата суоҕа тугун сүрэй, тоҕо
үорэппэттэрий? Ити дьахтар санардаҕына, мин, тэлэбиисэри коро олорон, туран барабын», — диир. Бу түһүмэхпит
бутэр, аны атыҥҥа киириэхпит. Ыйытыыга хоруйдуохпут.
Кырыымпа

4-с түһүмэх.
Д. Чэ эрэ, Евгения Дмитриевна, Эньиэхэ туох баарый?
Е.Д. Мария Николаевна Солотуураба биэриигэ анаан
икки ыйытыыны ыыппыт. Ол манныктар. Бастакыта: «Один
сын не сын, два сына пол-сына, три сына — сын». Оттон
сахаҕа баар: «Үс ини-бииттэн, бэл, эһэ куттанар», — диэн.
Ыйытыы иккис анаара: «Сахалар итинник этэрбит туохха
олоҕурарый? Тоҕо итинник этэрбит буолуой?»
Д. Бу биир ойдобуллээх этии буоллаҕа дии. Нуучча
лар эмиэ итигирдик өйдүүллэрин этэллэр. Ол гынан ба
ран атыннык этэн таһаардылар. Биһиги эмиэ ол курдук
өйдүүрбүтүн эмиэ атыннык этэн таһаардыбыт. Дьэ туох
диэн өйдөбүллээҕий: «Один сын не сын, два сына пол-сына,
три сына — сын» диэн. Дьэ эрэ, ити тугу эппиттэрэ буо139

луой? Togo мыыннылар кинилэр? Чэй эрэ, быһаарыаҕыҥ
эрэ! Евгения Дмитриевна, бэйэн туох дии саныыгыный?
Е.Д. Оттон соҕотох уол тугу кыайыаҕай, күүһэ-кыаҕа
суох. Баҕар, оһоллонон, олон да хаалыан соп.
Д. Ити былыргыга этэллэр. Былыргыга үоскээбит этии.
Бу аныгыга буолбатах. Былыр илииннэн үлэлииллэр, үксүн
гыаҕа-ууга сылдьаллар, бултууллар, балыктыыллар. Ол
сылдьан, эҥин-дьүһүн буолан хаалыахтара. Эбэтэр үксүн
дьиэҕэ эр киһи суох буолан хаалар. Ол кэмнэ туох эмэ ыксаллаах быһыы таҕыстаҕына, уол оҕо суоҕа ордук хомолтолоох буолуоҕа. Оттон үһүө буоллахтарына, үлэ, булт да
кыайа-хото тутуллар, хайалара эмэ дьиэҕэ да баар буолар.
Дьэ, оччоҕо бу ыал уол оҕолоохторун ситэри билэллэр.
Е.Д. Биир сатаабатын иккис сатыыр буолуо. Онон, дьэ,
биһиги дьиннээх уоллаахпыт дии саныыр маннык киһи.
А.П. Биир уолу иккис солбуйар.
Д. Ити онтубут үчүгэй баҕайы. Бу билигин даҕаны баар
дии. Икки оҕону тороттоххүнэ, Эн норуоккар киһини эппэккин диэн. Буолбат дуо? Үһү тороттоххүнэ, оччоҕо биир
киһини эбэҕин (бэйэҕит иккигит: иньэлээх аҕа). Онон
икки оҕо иньэлээх аҕаны эрэ солбуйар. Киһи эбиллибэт. Оттон, дьэ, элбэх оҕолонноххуна, норуоккар эбэҕин,
судаарыстыбаҕар эбэҕин. Онон ыччаппыт ыччаты эбэргэ
дьулуһуохтаах. Ол иһин арыгылыа суохтаах, тиэрэ-маары
быһыыланыа, ускул-тэскил сылдьыа суохтаах. Ньиргиччи дьиэ-уот тэринэн, үлэлээн-хамнаан, сүөһү-ас ииттэн,
киһини-саханы эбэ сатыахтаах. Онон кырата 3 оҕолонуохтаах эбит, саха ыала. Чэ эрэ.
Е.Д. Соп, аны иккис ыйытыы
Д. Суох, били сахабыт киэнэ.
Е.Д. Сахабыт киэнэ, сахабыт өһүн хоһооно: «Үс бырааттыыттан, бэл, эһэ куттанар» диэн.
Д. Дьэ, бу сахаларыҥ инньэ диэбиттэр. «Үс ини-бииттэн,
бэл, эһэ куттанар» диэн, дьэ, тоҕо эппиттэрэ буолуой, саха
лар? Бу олох түн былыр үөскээбит этии буолуохтаах. Эһэ —
суос кыыл. Кутталлаах кыыл. Ол да буоллар үнүүлээхбатастаах элбэх киһи эһэҕэ тойон. Онон үөскээбит ос
хоһооно. Элбэх киһи эһэттэн куттаммат буоллаҕына, тугу
тулутуой?
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Былыр эр киһи диэн — көмүскэл. Дьиэҕэ-уокка уонна
бэйэ ууһугар аһы-танаһы булар булчут-алчыт — эр киһи.
Бутун аҕа, иньэ ууһун өстөөхтөн комускээччи, айыы бухатыырын курдук араначчыһыт — боотур. Куустээх-уохтаах,
сытыы, хорсун-хоодуот эр бэрдэ! Оннуктаах уус «дурдалаахпын-хаххалаахпын» диэн бөҕөхсуйэр. Бу эр утуөтэ ойоҕо,
оҕото-уруута суох буоллаҕына, дьиэтэ-уота хобдохсуйар,
кэскилэ кэрэгэй дьылҕаланар. Кини орто дойдуга анала — ойох ылан, оҕо-уруу торөтон, сүоһу-ас ииттэн, удьуору ууһатыы, киһи тордо буолуу, саха буолан тэнийии. Ону
кини учугэйдик ойдуур. Буутун этэ бустаҕына, холун этэ
хойуннаҕына, ситэн-хотон, эр киһи буоллаҕына, тэллэххэ
сытар тэҥнээҕин, хоойго сытар холооннооҕун була аттанар.
Оччотооҕуга киһи-суоһү аҕыйах, дьахтар кэмчи. Аны аҕатаиньэтэ, убайдара кыыстарын биэриэхтэрэ биллибэт. Кыыс
да, баҕар, буолунуо суоҕа. Дойдутуттан, дьонуттан араҕан барара ыарахан. Ону соруктанан сылдьар киһи быһаарыылаах
буоллаҕына эрэ кылгас кэмнэ холоонноох доҕор булунар
кыахтанар. Уһаан бардаҕына, дьиэтэ-уота хобдохсуйарыгар,
булда-аһа хааларыгар тиийэр. Ол муҥуттан кыыһы эбэтэр
киһи ойоҕун илдьэ баран хаалаллар. Дьахтар эрин кыайанхотон, ойоҕун илдьэ барыы — былдьааһын; суоҕуна кэлэн,
күүһүнэн илдьиитэ — уоруу; дьахтарга собулэтэн илдьэ ба
рыы — күрэтии, батыһыннарыы; дьахтар сөбүлэһэн барсыыта — күрэһии, батыһыы. Били дьахтар тиийбэт! Суох. Ол
иһин ханнык эрэ биис ууһуттан кэлэннэр илдьэ баран хаа
лаллар. Былыр омугунан сирсии диэн суох. Тон уус дьахтарын саха киһитэ былдьыан, күрэтиэн, уоруон сөп. Саха
дьахтарын тон уус киһитэ кэлэн, курэтэн эбэтэр уоран,
былдьаан илдьэ барыан соп. Танас-сап оҥостуута, дьиэ-уот
керүүтэ эр киһини үүйэ тутар. Эр киһи хас кыһалҕатын
барытын саба туппат, кыайбат буоллаҕа дии. Ол иһин, дьэ,
оннук кыһалҕаҕа киирэллэр эбит. Тыын тыыҥҥа харбас.
Дьэ, манныкка «Үс ини-бииттэн, бэл, эһэ куттанар» диэн
этиэххэ соп. Элбэх комүскээччилээх кыыһы, дьахтары бэйэтин билиммит эрэ киһи уора, курэтэ сатыыр эни. Онон
сахаларын олох кыһалҕатыттан таһааран эппит этиилэрэ.
Этиллибит кэмиттэн ырааппытын, олох майгыта уларыйбытын да иһин этии эргэрбэт. Маннайгы коне суолтата
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кэҥээн, биһиги олохпутугар туттулла сылдьар. Ону дьиктиргээн, ыйытыы киирбитэ биһиэхэ туһалаах. Онон Мария
Николаевнаҕа биһиги махтанабыт.
Дьэ, билигин биһиги «Биһирэм тыл» диэн биэриибитин
дьон истэн, оннук биэриини сэнээрдибит диэн санааларын
суруйан ыыталлар. Итинник сурук биһиэхэ Ньурба куоратыттан кэллэ. Дьэ, бу «Ньурба куората» дии олорорбут
үчүгэйин! Биһиги даҕаны тыа сиригэр даҕаны куораттаах
дьон буолан эрэбит. Тыа сиригэр үксэ сахалар олорор буоллахтара дии. Ол дьоммут, сахалар, бэйэлэрэ куораттаахтар.
Ити саҥалыы сайдыыттан үорэр суолбут. Дьэ, Ньурба куоратыттан ким-хайа суруйда биһиэхэ?
М.В. Биһиэхэ Прокопий Федорович суруйбут, Еремеев.
Д. Ити саха дьоно билэр киһилэрэ хаһыакка элбэхтик
суруйааччы. Быраас уонна сахалыы эмтиир киһи. Чэ эрэ.
М.В. Кини бу алтынньы ый 12 күнүгэр «Биһирэм тыл»
уочараттаах биэриитигэр сахалар саахсаланыыларыгар са
халыы сиэри-туому уонна обүгэттэн бэриллибит итэҕэлбитин, абыычайбытын сыыһа-халты тутуһан ыыталларын бириэмэтигэр сөптөөхтүк бэлиэтээтэ» диэн суруйар.
Д. Ол аата биһиги сопко гыммыппыт, чэ, үчүгэй.
М.В. Уонна кини: «Саахсаланыы церемонията нуучча
лыы буолбакка, сахаларга уу сахалыы — тыл культуратын
саха музыкатын тутуһан, ыытыллыахтаах, хомус хомуһуннаах дорҕоонунан, сахалыы алгыс тойугунан доҕуһуолланыахтаах», — диэн бэрт үчүгэй санааны этэр.
Д. Соп, дьэ, ити санааны бу быраас киһи, сахалыы эмчит киһи, эппитэ биһиэхэ оссо ордук курдук дии. Ордук
курдук буолуо дуо, ордук! Дьикти. Норуоппут бэйэтинэн
этэр диэн өйдүүгүн. Холобур, маны саха тыла үөрэхтээх
киһи, саха тылын учуутал а эппитэ буоллар, этиэх киһи
эттэҕэ диир буоллахпыт дии. Быраастарын диэн, саха ты
лын үөрэҕиттэн ыраахпыт диэн, тылбыт хайдаҕар соччо
кыһаллыбат курдук идэлээх дьон буоллахтара. Үөрэхтэрэ,
туттар да тыллара бүтүннүү латыынныы, нууччалыы тиэриминнэр. Дьин сахалыы дууһалаахтара, саха үгэһин, саха
олоҕун майгытын, тылын-оһүн билээччилэрэ эрэ сахалыы
санарар, саха киһитин кытта, кырдьаҕаһы кытта киһилии
кэпсэтэн таһаарар, сүбэлээн-амалаан абырыыр кыахтаах142

тар. «Онтуҥ ыалдьыбыт. маннык ыалдьыбыт, бугурдук гын,
оннук тутун, маннык аһаа, харыстан» диэн олох уу сахалыы
эппэт быраас ыарыһахха сөбүлэтэр, үтүөрдэр кыаҕа кыра.
Ити Прокопий Федорович уу сахалыы быһаарар, ыарыһаҕы
астыннарар эмчит буолуохтаах. Ол иһин ити кини кыһананмүһэнэн биһиэхэ суруйар, биһигини ойүүр. Дьэ эрэ.
М.В. Уонна били ааспыт биэриигэ биһиги эппиппит дии
уол кыыһы көтөҕөн тахсарын биһиги собүлээбэппит диэн.
Кини эмиэ бу котохсүүнү ыытааһыннара биһиги сиэрбитигэр баппат диэн бэлиэтиир эбит.
Д. Ити «ыытааһын» диэн эмиэ били биһиги сирэр тыл
быт. Чэ, биһиги кинини «кэпсэтии тылын оннугар, нууччалыыттан туруору тылбаастаммыт кэнсэлээрийэ тылын
туттубуккун» диэн хомуруйумуох. Саха тыла сыыһыра, дьадайа, дьүдэйэ турара киниэхэ да сабыдыаллыыр буоллаҕа.
Онон, чэ, «көтөхсүүнү ыытыы» диэнин аахсыбакка тураммыт, санаата соптоох, биһиэхэ туһалаах диибит.
Е.Д. Уонна: «Биһирэм тыл» биэриититтэн сылтаан, Дьокуускайга саахсаланыы церемонията сахаларга, нууччаларга араас күҥҥэ ыытылларын биллим», — диэн үөрүүтүн
үллэстэр.
Д. Соп, ити үчүгэй. Ити аата биһиги дьоммут, сахаларбыт, билбиттэр, оҕолоругар сүбэлиир кыахтаммыттар. Ону
ити биллэрбитэ үчүгэй. Биһиги биэриибитин сахалыы майгы, култуура, тыл-ос тэнийэригэр баҕалаах мындыр дьон,
бөлүһүөк дьон истэллэрэ итинэн туһалаах. Биһиэхэ туох
кыалларынан көмолоһө сатыыллар, туох ордук соптоох,
үчүгэй санаа баарын биллэрэ охсоллор. Ол махталлаах.
Хайдах курдук үчүгэйий!
М.В. Уонна кини этэр эбит: «Бу биһиэхэ, сахаларга, бэ
йэбитигэр туспа саахсаланар дьиэ тэриллэрэ эбитэ буоллар
үчүгэй буолуо этэ», — диэн.
Д. Дьэ, олус үчүгэй буолуо этэ! Ол онно туспа оноһуулаах,
ойуулаах, суруктаах-бичиктээх, барыта сахалыы буоллар,
ыччат майгыта эмиэ тупсуо этэ. Өйө-санаата уларыйыа этэ,
сахатыйыа этэ. Саха норуота бүтүннүүтэ да туруорсан, саманныгы ситиһэ һатыахтаах суола. Саатар, анал саала баар
буоллун!
М.В. Уонна суругун түмүгэр Прокопий Федорович би143

һиэхэ махтанар уонна этэр: «Бу саахса үлэтин таарыйбыккыт ханнык да токурутуу буолбатах» диэн.
Д. Соп, туох токурутуута кэлиэй? Ону бэрт сопко бэ
лиэтиир. Ону кини, кырдьаҕас киһи, «саманы уруккулуу ойдооччүлэр баайсыахтара» диэн биһиэхэ комолohop.
Чэ, үчүгэй. Онон Прокопий Федоровичка бары улахан
нык махтанабыт. Быраас киһи, эмчит киһи дьон туһугар
кыһалларын үчүгэй. Ити дьон доруобуйатын эрэ туһугар
кыһанарбыт кыра буолуо этэ. Дьон өйүн-санаатын, майгытын тупсарар туһутар бары кыһаллыахтаахпыт, ити олус
С ӨП ТӨӨХ.

Кырыымпа

Биһиги биэриибитигэр иккис сэнээрии. Дьэ бу сэнээрии
биһиги биир саамай кохтоох истээччибит, көмөлеһөөччүбүт
Татьяна Иннокентьевна Филиппова суругун билигин билиһиннэрэбит. Ону, Алена, дьэ, билиһиннэр эрэ.
А.П. «Саха ыччатын арыгыттан быыһыыр иһин ынырыы
таһаарбыт дьонно махтанан, хас биирдиибит ол туһунан
куруук саната, ыччаты буойа сатыаҕын» диэн суругун саҕалыыр. Ол аата бу истээччилэргэ туһаайан этэр. Бу, кырдьык,
кини олус ыарыыланар боппуруоһа. «Ыччаппыт наһаа кэрээнэ суох буолла. Наһаа арыгылыыр-иһэр буолла. Бу саха
үгэһигэр ханан да батан киирбэт» диэн тоһоҕолоон этэр.
Д. Дьэ эрэ, мин эһигиттэн ыйытабын. «Ыччат билигин
кэрээнэ суох буолла», — диэтэ ээ Татьяна Иннокентьевна,
биһиги муударай истээччибит, тирэх киһибит. Ити «кэрээ
нэ суох» диэн билигин сэдэхтик туттуллар тьшы тутунна.
«Кэрээнэ суох» диэни хайдах өйдүүгүтүй?
А.П. Тугу да улаханна уурбакка, бас баттах барбыт киһи.
Д. Кэрээнэ суох киһи диэн туохтан да тутурҕаммат, тугу
да кэрэйбэт киһи. «Кэрэй» диэнтэн ити үөскүүр. Кэрэйбэт — ол аата туох да куһаҕаны онороруттан, хайдах да
куһаҕаннык быһыыланарыттан тардыммат киһи. Кыбыстыахтан да кыбыстыбат, сааттаахтан да сааппаг. Сирэйэхараҕа суох ньүдьү балай, баламат киһи. Ол, дьэ, куһаҕан.
Кэрээнэ суох буолар олох табыллыбат, туохха барытыгар
киһи кэрээннээх буолуохтаах. Чэ эрэ.
А.П. Татьяна Иннокентьевна «Бырааһынньыктарга ары144

гы иһэр үгэскэ кубулуйан, дьон итирэрэ элбээн, кэрээниттэн тахсар. Былыргы уруу арыгытынан аатырбата. Араас
кэһиитэ-тутуута, халыыма, уоллаах кыыс төһө үчүгэйдэрэ,
туох төрүттээхтэригэр, төһө баайдаахтарыгар, маллаахтарыгар, кэлэр кэскиллээхтэригэр тиийэ ыраах-чугас ыал
сарсыардааҥҥы сахсааннара, киэһээҥҥи кэпсээннэрэ буолара үһү. Бу саха киһитэ урууга, кэскил тэринэригэр анамматах ас. Бу нуучча aha диэн этэр соп. Атын омук абыычайын мэнээк үтүктүмэн. Сахалар хаһан да олбүт-торөөбүт туһугар арыгылаан аймамматтар этэ. Арыгыта суох
ыһыахтыыр, малааһынныыр этилэр. Үбүлүойдэргэ, урууга,
төрөөбүт күҥҥэ, малааһыҥҥа арыгыта суох аһыыр, үөрэркотор кыахтаахпыт эбээт. Урут оннук олорбуппут» диэн
этэр.
Д. Чэ, ити биһиги бары үгэскэ бэринэ олоробут. Син
биир куһаҕанын, үчүгэйин иһин үгэстээх буолан иһэбит. Ол
үгэспитин хайдах тутуһарбытын мин ити хаһыакка суруйбутум. Сана үгэһи үоскэтиэххэ диэн. Норуот, ону ылыннаҕына, сана үгэскэ киириэхтээх. Онуоха бырабыыталыстыба,
былаас көмөлөһүөхтээх. Былаас комолтото суох кыаллыах
да кыалла тарпат идэлээх. Тугу барытын үөһэттэн кэлэри
ордук ылынаҕын, ордук толороҕун. Биһиги былаас дьонобут, сокуону толоробут, истигэн дьоммут (нууччалыыта «за
конопослушный»), Арыгыттан эрэйэ суох босхолонуоҕу —
арыгы иһиитэ олох киэнник, диринник инэн хаалбыт.
Ханнык да остуолга булгуччу арыгы турдаҕына эрэ сатанар курдук, быһыыта. Булгуччу охсуһуннаран, коҕүтүһэн
иһиэхтээх курдук. Ону ман най утаа биһиги, саатар, арыгы
га үнүмүөҕүн. Ол үҥэр үгэспитин ууратыаҕын диэн мин
өйдүүбүн. Холобур, «Барытын биирдэ бобон кэбиһэр кыаллыбат» дииллэр. Бобууну, хааччаҕы утараллар. Дьон арыгыларын харыһыйаллар, аһыйаллар, олох буолумматтар.
Тугу баҕарар, ханна баҕарар иһэллэрин кэрэйбэттэр. Арыгы
туһугар кэрээнэ суохтар. Дьэ, ол иһин киһиэхэ барытыгар сөптөөҕө: иһээччигэ да, испэт да киһиэхэ соптооҕо, —
арыгыга үҥпэт үгэс буолуо этэ. Турдун, баҕар, айылааҕын,
арыгы остуолга. Иһэр киһи истин, испэт киһи испэтин.
Оччоҕо көҕүтүһүү суох буоллаҕына, иһээччи даҕаны аҕыйахтык иһиэ буоллаҕа. Оҕордук үөрэнэннэр, кэлин ис10 Заказ №50

145

пэт буолан хаалыахтаахтар. Арыгы мааны остуолга турбат
үйэтигэр кэлиэхтээхпит. Мин оннук угэс, бэлиитикэ эрэ
олохпутугар соп буолууһу диэн ойдобуллээхпин. Бобуу,
хааччах, бэрээдэктээһин, ойдотүһүү баар буолуохтаах. Уопсастыбаҕа буортулааҕы конүл ыытар уопсастыба — эстэрин оностор уопсастыба! Бобоҥҥун, дьарыйсаннын со
рох киһини тохтотор кыахтааххын. Дьиэ иһигэр, аймах
иһигэр бобуу, нэһилиэк иһинэн, улуус иһинэн боһойсуу
баар буолуохтаах. «Тэрилтэҕэ аньаҕа сыттаах киһи киириэ
суохтаах» диэннэ тиийэ бар дьон чуумпутун, үүт тураан
олоҕун комүскэниэх тустаах. Арыгы сыттаах илэ сылдьар
киһи — уопсастыбаны ытыктаабат киһи! Сэрэхтээх. Оннук
дьон конүллүк туттар сирдэрэ — көрсүө дьон бырааптара, көҥүллэрэ күомчүлэнэр сирэ. Киһи олоҕор, дьоһунугар
кутталлаах сир. Чурапчы «Саҕахтара», оннук куолуну олохтоон, кулуупка күн өйдөөхтөр эрэ сылдьалларын ситиспиттэрэ. Кытаанах бэрээдэк суох сиригэр урут ким «иһэ
аһыйбыт» кулуубу, дьонноох сири булар. Күрүөх билэ дьон
санаатын алдьатар. Татьяна Иннокентьевна биһиги биэриибитин ситэрэн-хоторон биэрбитигэр биһиги махтанабыт.
А.П. Аны иккис санаата. Дапсы эр киһи дьахтары сиэтэ сылдьар үгэһин кэпсээбититтэн кини уруккуну санаан
кэлбит. 1940-с сыллардаахха Баргыһаан Дьогүорэптээх сыбаайбалыы сылдьалларын көрбүт эбит. Ити билиҥҥи Ле
нин проспегынан хааман баһаар диэки баран иһэллэрин
корбүттэр. «Оччолорго биһиги оннук сиэттиһэн уулуссаны
биир гына тараан иһэллэрин ороһуйа көрөр этибит», —
диир.
Д. Сиилииллэр ити аата, сүоргүлүүллэр.
А.П. «Билигин санаатахха, дьиҥинэн, дьикти үчүгэй
сахалыы уонна былыргылыы үгэс эбит. Урут кинилэр эрэ
буолбакка, эйэлээх кэргэнниилэр наар сиэттиһэ сылдьал
ларын көрөр этибит», — диир.
Д. Сөп, ити үлэҕэ да, хамнаска да сылдьан, ханна эмэ
баран иһэн, сиэттиһэ сьшдьаллар. Дьэ бу эйэлээх быһыы.
Кырдьаҕас да буоллун, эдэр да буоллун, сиэттиһэ сьшдьал
лар. Оҕолор эмиэ, сиэттиһэ сылдьан, оонньууллар. Үчүгэй,
иллээх, корсүө оҕолор сиэттиһэллэр. Кыра оҕону улахан
дьон бэйэлэрэ сиэттиһиннэрэ үөрэтэллэр. Иньэ, аҕа, улахан
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дьон, эдьиий энин, дьэ, убай сиэттиһиннэрэллэр — кыра
оҕону. Сатаан сиэттиспэт оҕону кытта сиэттиһиннэрэллэр,
Кыратыгар. Бу саха майгытытар олох иҥэн хаалбыт үгэс.
Ол онтубут билигин эмиэ эргийиэхтээх. Сиэттиһэн иһэр
оҕолору да көрөр үчүгэйэ бэрт буолар. Сиэттиһиини биһиги
ытыктыахтаахпыт. Сиэттиһэ сылдьыыны бэйээттэрбит,
өйдөөх дьоммут урут хоһооннорутар хоһуйар этилэр. Били
гин даҕаны тоҕо сатаммат буолуой? Сиэттиһиилээх сыһыаны туойар хоһоон, ырыа дэлэйдэҕинэ, биһиги сыһыаммыт
тупсан иһиэхтээх.
А.П. Аны былыргы сахалар сиэри улахаҥна ууралларын хайгыыр. «Ыал аҕата, куруук остуол баһыгар олорон,
аһыахтаах. Ол — этикет» диэн бастакынан тоһоҕолоон этэр.
Соп. Билигин буоллаҕына туох даҕаны сиэр тутуһуллубат.
Ханна баҕарар көһө сылдьан олорор. Били дьиэбит да табыллыбат, остуолбут да кыра эҥин буолар. Билигин куукунаҕа аһыыр — үгэс. Инньэ гынан барытыгар сиэр тутуһуллубат буолан хаалла. Ол да буоллар ыал тутуһа сатыахтаах эбит. Чэй кутааччы маҥнай ыал а ваты га р. эбэтэр эһэтигэр, онтон ыалдьыкка, онтон эр дьонтго саастарынан,
балаһыанньаларынан корон, кутаттаан иһиэхтээх», — диэн
этэр.
Д. Дьэ соп, онон ыал иньэтэ эмиэ ойдоох-мэйдээх буо
луохтаах эбит. Мэнээк сэлээрэ олоруо суохтаах. Киһини ко
ре охсоот, толкуйдуу да барбакка быһааран кэбиһэр. Сиэри
кэстэҕинэ, дьон ороһуйар буоллаҕа дии. «Хайдах буолла?»
диэн. Сорох түгэҥнэ оҕонньоро күнүүлээн, алдьанан да
туруо.
А.П. «Эр дьон кэпсэтиитигэр оҕо, дьахтар кыбытык буо
луо суохтаах», — диир, уруккуга.
Д. Билигин отгон урут түсүһэр буоллахтара дии. Өссо эр
дьону кыайан кэпсэтиннэрбэт курдук буолар, Оҕон дьон
кэпсэтэр диэн ойүгэр да оҕустарбат. Аньаҕа умайан оло
рор. Урут кини санарар. Киһи саҥардаҕына. кини санатын
баһыйан, эбиллэ-эбиллэ, бьщдьаһа-былдьаһа санарар. Киһи
санатын иһитиннэрбэт. Ону буойар үгэс баар буолуохтаах.
Буойар үгэс. Оҕону. Улахан киһи санарар, кэпсэтэр кэмигэр
эн орооһума диэн. Ол үчүгэй сиэрбит буолуохтаах.
А.П. Аны ыалдьыт аһаан бүтүон иннинэ, остуолтан ТуIU'
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ран барбакка олоруохтаахтар, дьиэлээхтэр. Ол иһин өссө
оҕо тулуйан-тэһийэн олоруо суоҕа диэн туспа остуолга,
ханас диэки остуолга, аһаталлар этэ. Ол оҕо улахан дьон
кэпсэтиитигэр кыбыллыа, сыыһа-халты быһыыланан мааны киһиэхэ саакка киллэриэ диэн туспа аһаталлар. Ол эмиэ
сиэр эбит. Аны ити дорообо биэрии туһунан суруйбут. Биир
ыалга биир киһи киирбит. Кырдьаҕас киһи. Ону кийиит,
сүүрэн тиийэн, илиитин биэрэн, дорооболоһо охсубут.
Бэргэһэтин, танаһын устубут, ыйаары гыммыт.
Д. Онтубут, дьэ, сыыһа буолан тахсар. Былыр «дорообо
биэриитэ» диэн таһьптан киирбит киһи бэргэһэтин устар,
тонхоҥнуур, танараҕа кириэстэнэр, үн эр. Дьэ, ол кэнниттэн биирдэ, дьиэлээх тойоҥно тиийэн, дорообо биэрэр. Ол
аата илии тутуһар. Онтон дьиэлээх хотуҥҥа тиийэн, до
рообо биэрэр, илии тутуһар. Дьэ, бу кэнниттэн кини, би
лэр буоллаҕына, корон, ким баарынан илиитин биэриэн да
соп, биэримиэн да соп. Онон ол дорообо биэриитэ диэн
таһыттан киирбит киһи бэйэтэ «баһын билэр» суола эбит.
Бу үгэһи эдэр кийиит тутуспатах. Ол иһин чэпчэки, сэ~
лээр, үгэһи тутуспат дьахтар буолан тахсар. Сон ыйаары ба
ран, илиитин сарбас гыммытыгар анараа оҕонньор: «Хайа,
бу туохгараҕыный?!» — диэн илиитин садьыйан кэбиһэр.
«Кыыстараҕын дуу, туохтараҕын дуу?!» — диэн буолар. Дьэ,
бу саат-суут буола түһэр, ыалга. Аныгыга буоллар, хата, бу
аламаҕай, үчүгэй оҕо эбит диэн үөрүөххэ соп эбит. Оттон
аныгы үгэскэ булгуччу илии биэрбэккин. Тонхос гыныахпын соп, санарыахпын соп. Ол барыта — дорообо биэрии.
Киирээт, барыларыгар биирдэ дорообо биэрэбин. Онтон
тустаан, баҕар, билэр киһибин, дьэ, ойдоон корон, эмиэ
дорообо биэриэхпин соп, санаран-хайаан.
Онон итигирдик биһиги биэриибит тылы быһаарыы
буолар. Тылы быһаарыы барыта үгэскэ тирэнэр, үгэстэн
тахсар. Ол иһин үгэһи кытта бииргэ сылдьар, үгэстэн арахсыбат. Ол иһин биһиги үгэһи кытта кэпсиибит.
Биэриибит манан бүтэр, аныгы биэриигэ диэри. Эһиэхэ
бука барыгытыгар үтүонү баҕарабыт.
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Д. Бүгүн истээччигэ быһа тахсабыт. Онон түлүппүөммүт
нүөмэрэ: 26-07-01, 26-07-10. Хатылыыбын: 26-07-01, 2607-10. Ити түлүппүөнүнэн тугу этиэххитин баҕараргытын
этэҕит, туту ыйытыаххытын баҕараргытын ыйытаҕыт. Бүгүн
мин биэриибэр тыл үөрэхтээҕэ, учуонай, филологическай
наука кандидата Попов Гаврил Васильевич кыттыахтаах
этэ, ол гынан баран тоҕо эрэ кэлбэтэ. Кини умнар диэ
ни билэ илик киһи. Баҕар, хойутаан кэлиэҕэ. Хойутаан да
кэллэҕинэ, син биир биэриибэр кыттыахтаах. Кини биир
суруналыые суругун ырытан билиһиннэриэхтээх этэ уон
на үлэтин-хамнаһын туһунан эмиэ кэпсии түһүөхтээх этэ.
Дьэ, онон мин билигин бэйэм саҕалыыбын. Хабырыыл
Баһьшайабыһы күүтэ-күүтэбин.
Дьэ, үгэһим диэн быһа биэриигэ бастаан тута толорор
сорудах биэрэр буолар этим. Оннук сорудахтамматахпыт ор
буолла. Билигин икки этиини сорудах биэрэбин. Ол тугун
аҕыйаҕай диэн мыынаайаҕыт. Билин н и тылбыт хайдах буо
лан турарын үгүс дьон билэр буолла. Урут хаһан даҕаиы
ким да сыыспат суолун билигин таба санарар киһи диэн
олох аҕыйаата. Онон ити адьас собу этэллэр: «Саха тыла
диэн суох буолла. Үһүс тылга кубулуйда», — диэн. Онон,
дьэ, ол үһүс тылынан санарар дьон хаһыакка суруйбуттарыттан мин субу курдук диэн этиини бастаан ааҕан биэриим эрэ. «Уу халааныгар ыллардыбыт» диэн. Уу халааныгар ыллардыбыт. Ситигирдик диэн этиллэр этэ дуо? Ону,
дьэ, «Саха төрүт үгэһинэн итигирдик этиллээччи этэ» диэн,
эбэтэр «Итигирдик эппэт этилэр, субу курдук этэр этилэр»
диэн чопчулаан биэриэхтээххит.
Аны иккис этиим: «Салман Радуев самозванец буол
батах» диэн. Ити «Саха сирэ» хаһыакка суруйбуттара. Бу
өрөспүүбүлүкэ улахан суолталаах хаһыатыгар итинник суруйбуттарын оттон дьон «Сахабыт тыла маннык буоллаҕа»
диэн саныыллара чахчы. «Салман Радуев самозванец»
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буолбатах диэн. Дьэ итигирдик саҥарарбыт сахалыы дуу?
Эбэтэр сахалыы итини атыннык даҕаны этэн кэбистэххэ
аньыы буолбата буолуо дуу? Итини быһааранныт түлүппүоннээн. Мин бэйэм оттон, биллэн турар, испэр сирэммин бу түлүппүөннэтэбин, сорудах биэрэбин. «Самозва
нец буолбатах» диэн хайа да саха хаһан даҕаны кимиэхэ
даҕаны эппэтэх даҕаны, истиэм да диэбэтэх тыла буолу
охтаах. Ол ону билигин итигирдик этэр буолбуппут. Он
нук этэ сатаан бараммыт хаһыакка таһаарар буолбуппут.
Хаһыакка суруйабыт! Дьэ, ону, хаһыат да тыла буоллун,
эһиги куттаммаккаҕыт коннорор кыахтаах дьон, коннорүҥ.
Онон тута толорор сорудаҕым ситигирдик.
Дьэ, билигин мин сурук ырытыытыгар киирэбин. Ол
ырытыыбар аан маннай ааспыт биэриигэ маннык сирдэртэн сурук кэллэ диэбит дьоммуттан саҕалыыбын.
Сэмэн Ботүрүобүс Куолаһап, Мэнэ Ханалас кырдьаҕаһа, билигин Бүлүүгэ баран олорор. Ол суруйбут дьоҕус суру
га эмиэ бэрт дирин ис хоһоонноох. Тэтэрээт биир лииһин
икки өттүгэр суруллубут кылгас сурук буолан баран, киһи
илдьиритэн кэпсээтэҕинэ, киэн да ис хоһооннонон тахсар,
дириҥин ааһан. Дьэ, субугурдук диэн саҕалыыр. Мин эмиэ
куолубунан маннайгытынан, иккиһинэн, үсүһүнэн диэн
этитэлиэҕим. Ол кини оннук нүөмэрдээбэт. Мин бэйэм
көннорү субугурдук санаалары бэлиэтээбит диэммин, ону
араарар быһыым ити.
Дьэ, кини аан бастаан субугурдук диэн суруйбут, киһи
ааҕан иһэн, соһуйа да түһэр курдук. Бу эмиэ то go бугурдук
суруйда диэх курдук... Дьэ, ону эһиги да истин эрэ. «Аан
бастаан хомуньуустары норуот санаалаахтара бэрэсидьиэн
быыбарыгар кыайбыттарынан эдэрдэлиибин», — диир.
Дьэ, сити «эҕэрдэлиибин» диэнинэн соһутар буоллаҕа,
«бу манан эҕэрдэлиибин» диэн. «Ол ону хайдах ол кур
дук эҕэрдэлээтэҕэй?» — диэн эһиги эмиэ саныаххыт. Дьэ,
онтун ис хоһооно диэн маннык эбит. Ол норуот биир са
наалаахтара хоппуттарын бэлиэтээн, онтон тоҕо үөрэрин
кини быһааран биэрэр: «Өското хомуньуустар кыайбыттара буоллар, «Биһирэм тылы» эһиэ этил эр», — диир. Дьэ
бу алдьархайы! Кырдьык, мин даҕаны оннук даҕаны санаталаан ылабын. Хомуньуустар баһылаатахтарына: «Ол
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киһини саҥардымаҥ, бу киһини саҥардымаҥ», — диэн
буолар үгэстээх. Ити мэдцьэҕэ суох. Ол киһи инньэ диэтэ, бу киһи манньа диэтэ диэн, биир тылтан тутуһан, ол
киһини букатын саҥардыбат, чугаһаппат, уопсастыбаттан
тэйитэр үгэскэ үөрэммит, иитиллибит дьон. Ити Сэмэн
Бөтүрүөбүс, 84 саастаах киһи, чахчы этинэн-хаанынан билэн эппит тыла. Дьэ, онтон өссо быһааран биэрэр. Jlanпыйан: «Ол тоҕо?» — диир. Ол тоҕотун истиэҕиҥ эрэ: «Тыл
кылаассабай уратылаах дии саныыбын», — диир. Тылы
кылаассабай ис хоһоонноон, бассабыык тыла, хомуньуус
тыла диэн, баай тыла диэн араартыыр үгэс, кырдьык, баар
этэ. Оннооҕор олонхону, оһуокайы баай ускуустубата диэн
сылдьыбыттара. Оннооҕор хомуспутун былыргы баайдыы
култуура диэн аккаастаннара сатаабыттара эмиэ баар. Мае
кытыйаны, чабычаҕы боххо кыыратыы, сылгы иһитин
эргэ ампаарга, отоххо быраҕыы үйэтэ баара. Онтон арыый
үорэхтээҕимсийэн, ойдонон, алые малтаччы, сирэйинэн
бобор оннугар атын албаһынан боболлоро. Хомуһу уларсыһан тардан, сэлликкэ ыллараллар, сотол буолаллар,
оһуокайга алые чугас сылдьан, салгынынан уонна илиилэриттэн тутуһан ыарыыга сысталлар энин диэн куттаан,
эмиэ тохтотон тураллар. Хомуһу, хомус тардар киһини киһи
корбот буола сылдьыбыта. Куттаналлар этэ. Уустар, куттананнар, хомус охсубат, симэх куппат буолтара. Комүһү
тутан ьшаллара. Мин олох үчүгэйдик ойдүүбүн, хомус таах дьон, кимиэхэ да кордорбокко кистээн уура сылдьан,
киһи суоҕар эрэ тардалларын билэбин. Мин иньэм бииргэ тороөбүт балта, ыанньыксыт Марыына, ойоҕо-оҕого,
дьиэтэ-уота суох буолан, хас эмэ сылы быһа кинилэри
кытта пиэримэҕэ дьукаахтаһан, косүһэ сылдьар Чыычаахап
Дарбыан диэн ууска, көрдоһон-көрдөһөн, дохуот арыытыттан толүүргэ, ыарахан сыанаҕа оҕустаран турар — симик
тыастаах эрээри этигэн үчүгэй баҕайы кыра хомуһу. «Саллан, оҕустарбатын диэн» оннук ыараханнык сыаналаабыт
буолуохтаах. Эдьиийим иэйдэҕинэ дуу, мунчаардаҕына дуу
тардар этэ. Малыаскай Дьаакып диэн олоҥхоһут оҕонньор баар эбит этэ, хара үлэһит кырдьаҕас. Бу маны Лааһар Ньукулаайап оҕонньор, Күрүөһүтэптэрдиин дьукаах
олорон, Хочокко, дьэ биир киэһэ оҥостон-оностон, тыл151

өс барбатын, үҥсүбэтиннэр диэн, ыал утуйбутун кэннэ
олоҥхолотон тураллар. Түннүктэрин хаһан да саппатах
түннүктэрэ буоллаҕа. дьэ, ону сабан тураннар, уота-күоһэ
суох олорон, олоҥхолоппуттарын өйдүубүн. Куттанатлар. Ол гынан баран, Лааһарыҥ диэн аныгылыы өйдөөхсанаалаах, үерэхтээхтэри кытта суруйсар, учуонайдар үлэлэрин ааҕар, болкулуору хомуйар, былыргыны-аныгыны
дэгиттэр билэр кырдьаҕас этэ. Ол онон олоҥхону боболлоро сыыһа дии саныыр эбит буолуохтаах. Оттон Күрүөһүтэп
үҥкүүһүт, Шараборин-Кумаарап «Уоттаах Болот Оонньуурдаах Улуу Даарын Бухатыыр» диэн олоҥхотун, кинигэттэн көрөн олоҥхолуур, ырыаны-тойугу олус сөбүлүүр
кырдьаҕас этэ. Онон саас-үйэ тухары саха кутугар иҥмит
улуу ускуустубаларын суохтууллара, ахталлара бэрт буолан,
«тылга эриллэллэрин» оҥосгор буоллахтара. Бэлиитикэ кэминэн турбат: уларыйар-тэлэрийэр, кытаатар, сымныыр,
урут хайҕаабытын сиргэ тэпсэр, сиргэ дэлби тэпсибитин
халлаанҥа диэри хайгыыр, булкуллар. Биир ыһыахха ол
Дьаакып оҕонньору Боотулуу (ыаллыы нэһилиэк) ыһыаҕар
ыныран, тырыбына үрдүттэн олонхолотон тураллар. Дьэ,
онон бу Сэмэн Бөтүрүөбүс, баар суолу, буолуохтаах суолу
эппиккин-тыыммыккын, суруйбуккун. Бу билинҥи дьон
билбэтин бар дьонно иһитиннэрэрбэр сылтах биэрбиккэр
махтанабын,
Сэмэн Бөтүрүөбүс «Тыл кылаассабай уратылаах» диэн
оссо бугурдукка олоҕуран кэпсиир: «1927— 1928, 1928— 1929,
1929— 1930 сылларга, — диир. — Мэнэ улууһун Бүтэйдээҕэр
холкуостаах ыччаттар оскуолалара (ШКМ) диэн баар буо
лар этэ. Ол оскуолаҕа бэлиитикэ үөрэҕэр биир баартыйа
дьэчиэйкэтин сэкирэтээрэ үөрэппитэ. Дьэ, ол сүрүн тиэмэлэрэ диэн «Киһи коммунизмна хайдах буолуохтааҕый?»
диэн. Ол маннык үһү: «Дьон, ол иһигэр сахалар, санабыт,
сахалыыны умнан, нууччалыы буолуохтаах үһүбүт. Toho
түргэнник нууччалыы буолабыт, оччонон хомуньууһумҥа
түргэнник тиийэр үһүбүт. Онон онно ол кэмнэ сахалыы
эрэ санара сылдьар буоллаххына, хомуньууһуму атахтыыр,
тардар киһи буолаҕын. Онон кылаас остоөҕө, хомуньууһум
остоөҕө буола түһэҕин. (Бу кутталын! — М.А.). Нууччалыы
буола охсорбут судургу, бэйэбититтэн тутулуктаах, онон
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түргэн эбит». Инньэ диэбит. Дьэ, ол хайдах бэйэбититтэн
тутулуктаах эбитий уонна тугунан олох судургу буолар эби
тий? «Нууччалыы буола охсуохха» диэн ол хайдаҕый? Семен
Петрович кэпсээнин истиэҕиҥ: «Уолаттар нуучча кыыһын
ойох ылыахтаахтар үһү, кыргыттар нуучча уолугар эргэ барыахтаахтар эбит. Оннук кэргэнтэн нуучча сирэйдээх оҕо
торүүр. Ону эмиэ нуучча тылыгар үөрэтэҕин, нууччалыы
үорэтэҕин. Оччоҕо бүттэҕэ ол» диэн. Дьэ, ону холкуостаах
ыччат син саастаах оҕолор буоллаҕа. Онуоха Шишигин Егор
диэн уол ыйытар эбит: «Ол биһиги курдук тордох ыстааннаах киһиттэн нуучча кыыһа сиргэммэт дуо?» — диэн. Дьэ,
кырдьык, биһиги да билэрбитигэр оннук муода буола сылдьыбыттаах. Ону Сэмэн Бөтүрүөбүс эмиэ толору суруйбуг:
«Муода буола сылдьыбыта. Онон сорохтор оссо нуучча кэргэннэнээри саха ойохторун араартыыр буола сылдьыбыттара», — диир.
«Биһирэм тылбыт» уурайбата, ууратыллыбат буолла», —
диэн Сэмэн Бөтүрүөбүс үорээхтээбит. Дьэ, махтал, Эньиэхэ. Мин эмиэ үорэбин, биэриибит уурайбатар диэн баҕалаах киһибин. Сэмэн Ботүрүобүс суругун бастакы санаата
(түһүмэҕэ) итинник.
Иккиһэ. Сэмэн Бөтүрүөбүс бэлиэтиир: «Эн үлэҥ олус
эрэйдээх ыарахан үлэ», — диэн. Дьэ, бу саха тыла ханна
тиийэн турарын билэр, ойдүүр эрэ дьон маннык этэр кыахтаахтар: «Эрэйдээх, ыарахан үлэ», — диэн. Оттон ону бил
бэт, ойдообот киһи хантан бу үлэ ыарахан диэн этиэҕэй?
Онон саманнык дьон тылларыттан-осторугтэн мин куруук
үорэбин. Мин тирэҕим бу маннык дьон буолаллар. Сэмэн
Бөтүрүебүс: «Мин котүппэккэ «Биһирэм гылы» истэбин,
сэргэхсийэбин», — диигин. Дьэ, Эн, 90-нуттан ылбыт
киһи, истэн сэргэхсийэр буоллаххына, ону истэн, мин эмиэ
сэргэхсийэбин.
Үсүһэ. «Тоһо да аҕыс уон түордүм буолтун, пиэрибэй
курууппа инбэлиит буолтум иһин саха норуота барахсан
олус түргэнник сайдан иһэрин истэ-истэ ис сүрэхпиттэн
үөрэбин», — диир. Дьэ бу үчүгэйин! Бу бэҕэһээ тэлэбисиэргэ көрдүбүт ити «Азия оҕолоро» диэн улахан оонньуу
буолаары турар. «Туймаада» диэн ыстадьыйыан аһылынна.
Бүгүн Федор Петрович Доҕоороп диэн норуот маастара,
153

талааннаах тарбахтаах үтүөкэннээх уус киһи, оптуобуека
көрсөн: «Дьэ сөҕөн кэбистим. Бу биһиги куораппытыгар
ситиччэ кылгас кэмҥэ сүдү да тутууну тутар буолар эбиттэр. Бу үйэ-саас тухары биһиги киэн туттуубут буолсу. Дьэ
хаһан да киһи ханна да көрбөтөҕүн көрдө. Өссө оонньууну
бэйэтин корүох баар этэ. Мин, тэлэбисиэргэ корон баран,
сохтум», — диэтэ. Ситигирдик төһөлөөх киһи сохпүтэ буолуой? Бу ол охнут уларыйыытын бэлиэтэ. Аныгы с кы Бэрэсидьиэн итинник тутууну тутар эрэ, тупиат эрэ. Ону тымтыктанан корбүт киһи суох. Бу Бэрэсидьиэн итинник үчүгэй
үйэлээх тутуулары, бу биһиги ороспүүбүлүкэбит бар дьоно
бүттүүнэ үөрэр, кэрэхсиир, киэн туттар тутууларын туттартыыр — эмтэнэр дьиэтиттэн сынньанар дьиэлэригэр, дыбарыастарыгар тиийэ. Сити быйыл тутуллан баран, эһиилигэр
тиийэн, хаппытаанай өромүоҥҥэ баран хаалар быстах ту
туулары туипакка, дьэ, итинник улахан тутуулары тутарын
сирбиттии хомуньуустар биир өлбүт суоллара сити сылдьар.
Норуот үбүн ыскайдыыр диэн. Норуот үбүн үйэлээх тутууга уган биэрии — бу биһиги кэскилбитин корүү буолбат
дую? Тылынан кэпсэтэбит, өйбүтүн-санаабытын тылынан
билсиһэбит. Инньэ гынан тылынан булкуйалларын биһиги
эмиэ тылынан быһааран, өйдөтүһэрбит син биир тьш үлэтэ,
тылы быһаарыы буолар. Онон итинниктэри ырытыһыы
биһиги биэриибит хабааныгар эмиэ быһаччы сыһыаннаах
буолан тахсар.
Тордүһэ. Сэмэн Бөтүрүөбүс суругун хомуньуустар хотторбуттарыттан үорэн саҕалаабыта, хомуньуустарыгар эргиллэн түмүктүүр. Онон бу чахчы дьиппиэн ис хоһоонноох,
үчүгэй тутуллаах сурук буолар. Кини этэр: «Багдарыын
Сүлбэни тиит мутугар ыйыы сатаабыт саастаах дьахтар
дьаалы ыраланар хомуньууһума — хаһан да олоххо кэлбэт ыра санаа», — диир. Баай ис хоһоонноох уһун олоҕу
олорбут киһи санаата итинник. «Уонна, дьэ, үтүөнү баҕара
хааллым Дабыкый-Сэмэн Бөтүрүөбүс Куолаһап» диэн су
ругун алгыһынан түмүктүүр. Сэмэн Ботүрүобүс, бу дирин
ис хоһоонноох суруккар барҕа махтал.
Аны сорудахпын санатабын. «Саха хотуурунан охсор
дьон бьшыр хайдах туттан охсоллорой, ол охсубут отторо
хайдах быһыылаах буолар этэй — туран хаалар этэ дуу, сы154

тар этэ дуу, килэччи сытар этэ дуу эбэтэр ол хотуурдара
баһан ылан, хотуур эҕэһэтигэр билинни хотуур курдук,
тэлгэтэн, субуулаан иһэр этэ дуу?» диэн мин ыйыппытым,
Ону дьэ, баҕар, алҕаһатан, ханна эмэ кыра сылдьан, көрбүт
дуу, истибит дуу кырдьаҕас баара буолуо. Араадьыйа истэр
бары кырдьаҕас дьонтон мин көрдөһөбүн. Суруйар кыахтаах суруйдун, суруйбат — суруйтардын. Улахан туһаны
оҥоруо этигит, миэхэ эрэ буолбатах, саха дьонугар бүттүүнүгэр. От охсо турар киһини Далан ойуулаабытын, Амма
Аччыгыйа ойуулаабытын ааҕа-ааҕаҕыт, урут истибиккитигэр эбэҥҥит, хараххытыгар онорон көрүн. Дьэ, холобур,
«баадаччы туттан турар» диэн. «Баадаччы туттан, от охсор
киһи». Былыргы саха хотуурунан от охсо турар киһи «баа
даччы туттара» буолуо дуо эбэтэр хайдах туттара буолуой
дуу? Дьэ, итини эһиги ойгүтүгэр онорон коро сатаарын
эрэ. Ол гынан баран сэрэйэн суруйбуттааҕар дьиннээҕи ис
тибит, көрбүт киһи суруйара, биллэн турар, ордук күндү,
ыйааһыннаах.
Дьэ, аны били Куорунайтан сурук кэллэ диэн үөрбүтүм.
Онтум Виктор Алексеевич Миитэрэпээнэп, били Бүлүү
Илбэнэтин кырдьаҕас учуутала, суруйбут суруга эбит. Суруга тиийбэтин кыһалҕатыттан Куорунайынан эргитэн
ыыппыт. Бииктэр Алексеевич, Эн мин кинигэбин ылан
бараҥҥын, «Бу сэттис суругум» диэбиккин. Ону мин ааҕан
таһаардахпына, Эн барыта миэхэ суруйбут суругун субу суруккун кытта аҕыс сурук буолла. Ол аата 1995 с. 5 сурук,
быйылгы дьылга киирэн баран, тохсунньуга уонна муус
устарга сурук баар этэ, онон 7 этэ, бу бюшҥҥилиин 8 буол
ла. Со-оп, дьэ, онон дьонунан даҕаны ыыппыт суругун кэл
бэт эбит, дьэ, дьикти эбит. Дьокуускайга кэлэр дьон буоста дьааһыгар түһэрэн кэбистэхтэринэ, хайдаҕын да иһин
кэлиэхтээх этэ. Гуманитарнай чинчийии үнүстүүтүгэр да
буоллун, бу араадьыйаҕа да буоллун. Араадьыйа иһигэр
киирэн муна сылдьыам дуо диэн онтон саллар киһи ити
харабыл бууккатыгар киллэрэн хааллардаҕына даҕаны сурук
була турар. Орджоникидзе уулуссатын 48 нүөмэрэ, Араа
дьыйа, «Биһирэм тыл» диэн.
Со-оп, онон, Бииктэр Алексеевич, Эн суруккун ырыта
бын. Быыһаан эттэххэ, бу Бииктэр Алексеевич урут «Би155

һирэм тылга» от үлэтигэр сыһыаннаах тылы-өһү суруйан,
«Биһирэм тыл» бириэмийэтин ылбыт киһи. Онон биһиги
биир биллэр-көстөр, эрэнэр истээччибит буолар. Дьэ бу
сурук кэлбэт-барбат буолбутун туһунан, буоста хайдах үлэлиирин туһунан, ол эрэйин туһунан суруйбутун мин котүтүүм, ону билинни тыа дьоно билэр суоллара. Хайа да
сиргэ тиийбит иһин, Дьааныга да буоллун, баҕар, бу Мэнэ Хаҥалас даҕаны түбэтэ буоллун, Чурапчы, Таатта да
буоллун, Бүлүү түбэлэрэ да буоллуннар — барытыгар биир
кыһалҕа. Сөмөлүөт сылдьыбата диэн, биэнсийэ суоҕа диэн,
онон массыына да сүүрбэт буолбута диэн, аны ол анаан
сурук да таһар киһи суох буолбута диэн, хамнас суох диэн
үлэлиэн баҕарбаттара диэн — барыта атах буолан, дьэ, ол
атахтаан, бу сурук кэлбэт-барбат буолла. Ол иһин мин ити
сорудаҕы даҕаны аны биэрбэт буолан турабын. Дьининэн,
бэйэм даҕапы кэпсиирим, бэйэм да билиһиннэрэрим баллайар баһаан. Ол ону сэргэхситэр туһуттан, дьон харда
тылын истээри, туох санаалаахтар эбитий, маны хайдах
өйдүүллэр эбит диэни билээрибин мин ити сорудах биэ
рэбин. Ол эмиэ наадалаах этэ. Онон сибилигин даданы
дэннэтэн уустук суолларга итигирдик эһигиттэн ыйытар
буолуоҕум. Ону эһиги, ким кыахтаах, хоруйдуур буоллаххытына, бар дьоммутугар туһалаах. онтубут.
Дьэ, Бииктэр Алексеевич, бу албастааннын, Куорунайынан ыытанҥын, суругун кэлэн, бу мин билиһиннэрээри
олоробун. Билигин дьоммуттан үгүстэриттэн даҕаны сурук
туппат буолан турабын. Онуоха үөрэнэммин, «Бу киһи суруйбат буолла» диэн кими да хомнуу санаабаппын.
Дьэ, ол Багдарыыны кытта тэлэбисиэргэ тахсыбыппытын, Сунтаар дьоно эппиттэрин-тыыммыттарын Бииктэр
Алексеевичтаах бары дьиэнэн көрбүттэр. Биир үчүгэйэ
диэн, Бииктэр Алексеевич окко дьонунаан, оҕолорунаан
сыддьан истэр эбит бу араадьыйаны. «Онон, дьэ, куруук
истэбин, көтүппэккэ истэбин уонна күүтүөхпүт», — диэбит
кини. Уонна сорудахха хоруйдаабыт. «Бу хайыыр диэн тылы,
били Прокопий Яковлевич Федоров, Сунтаар кырдьаҕаһа,
эмиэ сөбүлээбэтэх тыла». «Дьэ, биэнсийэни аҕалбыттар
үһү буолбат дуо, дьэ, ол гынан баран хайыыллар үһү ...», —
дииллэр! ... «Бу хайа улуустан кэллэ, ким иниссэтиибэтэй,
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тоҕо бу курдук куһаҕаннык саҥаралларый, бу туох суолта
лаах тылый?» — диэн ыйытан турар ол ытык кырдьаҕас.
Бүлүү киһитэ, эмиэ үөрэхтээх киһи: «Дьэ бу хантан кэллэ,
ким аҕалла?» — диэн эмиэ дьиктиргиир эбит. «Бу биһиэхэ
урут суох тыл этэ, ону ким эрэ аҕалла быһыылаах», —
диир. «Дьэ, мин бэйэм хайыыр инибин», — дииллэр үһү,
тугу эмэ үлэлии туран. Чэ, мин маны ситэрээ инибин, эн
бэйэн онор диэбэттэр. «Тугу гыныахтааҕын киһи этиэхтээх чопчу, ол буолар ыраас тыл диэн. Ону — ол ыраас
тылы санарбаккалар сыыс тылы тутталлар, ис хоһооно суох
тылы. Дьэ били туохтаа диэн; туохтаан баран туохтаабыт
диэн; чэ, туохтаан баран, туохтуохха диэн. Оттон син кор
курдук итини дьон санараллар эбээт, ол гынан баран ону
олохторугар умнан кэбиһэннэр, санараары гыннахтарына:
«Чэ, маны хайаа», — дииллэр. Сорох киһи, баҕар, ойдүо
суоҕа дии. Бу маһы эрбэтэр дуу, суордарар дуу, ону чоп
чу этиэхтээх. Дьэ бу тылы ол гынан баран үксүн эдэрдэртэн истэҕин». Бу ис хоһооно суох сыыс тылы ордук эдэрдэр туттар эбиттэр. Бу куһаҕан. Эдэр дьоммут буоллаҕа
биһиги инникибит, кэскилбит. Кинилэр тыллара-осторо
үчүгэй буоллаҕына, баай буоллаҕына, ыраас буоллаҕына,
биһиги үчүгэй кэскиллээх буолуохтаахпыт. Отгон ыраас
тык санарар, үчүгэй тыллаах-өстөөх, олохтоох тыллаах
кырдьаҕастарбыт аҕыйаан истэхтэрин аайы, сыыс тыллаах
дьон элбээн истэхтэрин аайы тылбыт байыа дуо — байбаг
буоллаҕа дии. Тылбыт дьүдэйэн, мөлтөөбүтүн курдук мөлтүү
турарыгар тиийэр. Дьэ бу куһаҕан. Саманы ким өрө тардыай? Өрө тардыахтарын баҕарбыттарын иһин — билбэттэрин оҕото сыттаҕа дии. Билбэт киһи туохха үөрэтиэҕэй
киһини, оҕону. Урут маннык этэ, онно оннук суруллан ту
рар, бу киһи бугурдук эппитэ, ол соп этэ диэн билэр киһи
тугу эмэ оноруохтаах. «Дьэ, ити хайыыр диэн тылы ис
хоһоонун этэн туттар соп», — диэн саамай сопке Бииктэр
Алексеевич бэлиэтээтэ.
Билигин мин түлүппүөммүн хатылыыһыбын: 26-07-01,
26-07-10. 26-07-01, 26-07-10.
Дьэ билигин «кыйдаа» диэн тыл. Били аарымыйаттан
кэлэн иһэр киһи: «Мин гюликлиникаҕа баран кордорүохтээх этим, кыйдаан кэбиһэллэрэ дуу?» — диэбитин туһу157

нан. Сө-өп. Ол «кыйдаан кэбиһэллэр дуу» диэни бу Биик
тэр Өлөксүөйэбис эмиэ ол Прокопий Яковлевич Федоров
курдук өйдөөбүт эбит. «Бу адьас сыыһа. Былыр арай алыс
байбыт дьон сылгы үорүн ойуунунан кыйдаталлар этэ», —
диэн. «Киһини кыйдаммат» диэн ойдүүллэр. Мин манна
бугурдук диэн санааны этээри оностобун. Ол санааны этэрбэр киһиэхэ тирэҕириэхтээхпин. Ол киһим — дьэ, улахан
киһи — Күннүк Уурастыырап. Кини тылы алдьатан туттубат бэйээт этэ. Хоһоонноругар, үгэс курдук, норуот туттар
үгэһиттэн туораабат. Дьэ, онон кинини холобур туттарым,
киниэхэ тирэҕирэрим олохтоох дии саныыбын: «Ыаһырбыт
харана былыты сата тыал хамсатан кыйдаата» диэн. Былыты
тыал кыйдыыр. «Дьин таптал халлаанна миэстэтин булбатах
быстаҕас бьшыттыы тыал хоту кыйдаммат». Таптал — киһи
иэйиитэ, ол эмиэ «кыйдаммыт» диэн этиллиэн соп эбит.
«Кыыһырбыккын кыйдаа» диибит. «Кыыһырбыккын кыйдаа» диэн кордоһоҕүн, оччоҕуна анараа киһи оһүргэммэт.
Өһүргэниэхтээҕэр, кыыһырбыта ааһыан сөп, өйдөөх киһи
буоллаҕына. «Кыһалҕалаах дьылларбыт кыккыраччы кыйданна», — диэн Күннүк Уурастыырап эмиэ этэн кэбиспитэ
баар. «Кыыһын ааҕы холдьоҕон, кыс хаас ортото дьиэттэн
кыйдаталыы сыспыта». Бу Күннүк Уурастыырап «Ымыы
уонна Налбыһах» диэн поэматыгар ити курдук суруйан ту
рар. «Кыыстаах күтүөтун оҕолору баҕастары кыйдаталыы
сыспыта». Онон киһини эмиэ кыйдыахха соп. «Муустаах
ураҕаһынан үүр» диэн баар сахаҕа. Ол курдук киһини эмиэ
кыйдаан (үүрэн) кэбиһии баар, ойууна да суох...
Дьокуускайтан Петрова Марина Испирдиэнэбинэ: «Саха
тылынан тоҕо бырааһынньыктары, мунньахтары ыыппаттарый?» — диэн суруйар. Дьэ, ити ол тоҕо ыыппаттарын мин,
ону ыыппат киһи буоламмын, билбэппин, сэрэйиэхпин
эрэ соп. Уонна тылларын уһугуттан ойдоон иһиттэхпинэ,
биир сахалыы билбэт киһи баарыгар киһи барыта иһиттинбиллин диэннэр барытын нууччалыы эрэ онордохторуна
табыллар үһү. Ол онон ити сахалыы туох даҕаны суох.
Бэҕэһээ даҕаны ол ити «үйэлээх» диэн үербүт сирбэр саха
лыы туох эмэ сурук-бичик баара дуу, мин табан көрбөтүм.
Баҕар. баара буолуо. Оттон суох буоллаҕына — «куһаҕан!»
диэн быһа этэбин. Быһа! Сурук баар буолуохтаах, сахалыы.
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Биһиги Саха Өрөспүүбүлүкэтэбит. Тылбыт — судаарыстыбаннай тыл, нуучча тылын кытта тэннээх тыл. Онон са
халыы, нууччалыы, омуктуу сурук баар буолуохтаах. Саха
тылын анал туруга оннук кэрдиискэ, оннук таһымҥа тахсан
турар уонна оннук быраабы, кыаҕы ылан турар. Онон ити
эһиги сылдьар мунньахтаргытыгар сахалыы санарары эмиэ
ирдиир кыахтааххыт. Оннук бырааптааххыт. Киһи быраабын
сарбыйбат буоллахтарына, биһиги сахалыы санабытын тохтотуо суохтаахтар. Бүгүҥҥү биэриибит манан бүтэр. Аныгыскы биэриигэ диэри, эһиэхэ бары үтүонү бауарабын.

ҮЙЭЛЭРИ УҤУОРДААН
БТ 138. 96.08.18
Режиссер А, Гоголева. Оператор С. Кузнецов,
Биэрии ы а.юьыта: фил.н.к. Г. В. Попов

Бүгүн «Биһирэм тылга» тыл үөрэхтээҕэ, филологическай наука кандидата Гаврил Васильевич Попов ыалдьыттыыр. Гаврил Васильевиһы дьон кэҕэн отто бэркэ билэр
киһитэ. Тыл үөскээбит тордүн, хантан хааннааҕын үөрэтэр.
Ону таһынан кини дьиҥ былааннаах үлэтэ диэн улахан
тылдьыты оҥорсор, «Быһаарыылаах тылдьыты». Оттон,
дьон билэринэн, учуонай «Биллибэт торүттээх тыллар»
диэн нууччалыы тылынан тахсыбыт кинигэлээх. Ол — тыл
төрдүн үорэтэн. Аны тылдьыт суруйа сылдьар. Ол бэрт ула
хан тылдьыт, ону бэйэтэ этиэҕэ билигин. Аны туран, дьон
төрдүн-ууһун үөрэтэр. Эллэйтэн сыдьааннаах суруйааччылар торүттэрин түоһэн суруйбут «Хантан хааннаахпытый?»
диэн кинигэлээх. «Торүччү» диэн Тэрис киллэрбит тиэриминэ. Манчаары Баһылай айымньытын хомуйан, аан тыллаан, «Ырыалар-хоһооннор» диэн бэрт үчүгэй кинигэни
бэчээтгэтэн, улахан кэрэхсэбили ылбыта. Бу биһиги литературабытыгар саҥа костүү диэн бары бэлиэтээбиттэрэ.
Д. Дьэ, Гаврил Васильевич, Эн субу киэн ерүттээх үлэҕин дьон үөрэхтээх отто, ордук саха тылын идэлээхтэрэ,
билэллэр, биһирииллэр, соҕоллор, хайгыыллар. Дьэ, ити
биллибэт төрүттээх тыллар диэн былыр-былыргыттан, саха
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тьшын үөрэҕэ үөскүөҕүттэн, бу саха тьшын бачча бырыһыана моҥкуол тылыттан төрүттээх эбит, бачча бырыһыана
түүр төрүттээх эбит, 33 бырыһыана хайа сиртэн хааннааҕа
биллибэт диэн быһаараллар этэ. Ол ону, Эн, бу биллибэт
төрүттээх тьшлар диэннэр ахсааннарын аҕыйатан тураҕын
элбэх сьшлаах үлэн түмүгэр. Ону билиһиннэрэ түс эрэ.
Г.В. Итиннэ маннык этиэххэ соп. Өрөбөлүүссүйэ иннигэр 1908 с. Радлов Баһылай Баһьшайабыс диэн нуучча
учуонайа, академик, саха тылын чинчийэн баран, «Ити
саха тылын үс гыммыт биирэ, ол аата 33 бырыһыана,
түүр торүттээх, үс гыммыт биирэ монголтан торүттээх,
үс гыммыт биирэ төрдө-ууһа биллибэт тьшлар эбит» диэн
түмүктээбитэ. Онон саха тыла аан бастаан, арааһа, тордоууһа биллибэт тьш эбит, ол онтон кэлин монгол күүстээх
сабыдыала орооһон, монгол тылыгар коспүг, онтон тиһэҕэр
түүр тылын корүнүн ьшбыт. Биллибэт төрүттээх тыл
лар түүр да, монгол да тылларыгар суох тьшлар, онон бу
саха тыла аан бастаан түүр да, монгол да тыла буолбатах,
биллибэт төрүттээх тьш диэн түмүк онорбута. Ону, дьэ,
мин устудьуоннуохпуттан ыла ити Эн, Михаил Петрович,
эппитин курдук бэрт уһуннук үлэлээммин кылгаттым. 6
тыһыынча тьшы ьшбытым Пекарскай тьшдьытытган — биир
уонна икки сүһүөхтээх уонна араарыллыбат үс сүһүохтээх
тьшлары. Олору, холобур, Пекарскай, ол Бетлингк, Радлов,
Лука Никифорович Харитонов уонна омук учуонайдара
Арво Мартти Рясянен, Густаф Рамстедт, онтон даҕаны атыттар үлэлэригэр баар саха тьшын төрдүн-ууһун ыйбыт тылларын барытын сыыйдахха, 1200 тыл хаалбыта. Бу тыһыынча
икки сүүс тьштан мин, дьэ, ол үөрэтэн-үөрэтэн түүр, монгол
тылдьыттарынан корон, майгынныыр, соп түбэһэр тыллары
булан, 600 тьшы, дьэ, быһаардым диэн сылдьабын. Онон,
чэ, саха тьшын билинни туругунан ыллахха, 600-чэкэ тьш
тордо-ууһа билигин даҕаны биллибэт. Ол төрүт олохтоох
тыллар уонча бырыһыаннарын кэринэ. Ол гынан баран ити
тыллартан 300 тыла олоҥхоҕо уонна Пекарскай тылдьытыгар эрэ бааллар. Билинни литературнай тьшга туттуллубат.
Онон саха билинни литературнай тылыгар тугтулла сылдьар
тыпларга биллибэт төрүттээх тьша баара-суоҕа 300-чэкэ кур
дук. Онон буолладына, литературнай тыл тьшын саппааһын
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5 бырыһыана төрдө-ууһа биллибэт, ол ханнык баҕарар тыл
га, холобур, француз да, немец да, английскай да, нуучча да
тылын ыллахха эрэ улахан хастыы эмэлии томнаах этимологическай тылдьыттары көрөҕүн. Онно кордоххо, «Слово не
ясного происхождения, этимология не выяснена» энин диэн
этэллэр. Онон билигин саха тылыгар биллибэт төрүттээх
тыллар суохтар. Ону ылыммыттара.
Д. Дьэ, Гаврил Васильевич, ити улахан сыралаах үлэҥ
бар дьонно туһалыыр, биһиги үорэхпитин сана кэрдиискэ
таһаарар. Кырдьык, тылбыт тордо-ууһа суох сылдьара саныахха да куһаҕан. Онон Эн итинтигин оссо, баҕар, салгыы аҕыйатыам, оссо үөрэтэн корүөм дии саныыгын дуу, хайдах дуу?
Г.В. Оттон ити саҕаланыытыгар Эн эппитин курдук,
мин «Саха тылын этимологическай тылдьыта» диэни оноро
сылдьабын. Бастакы таһаарыыта диэн курдук буолуон соп.
ГО бэчээтинэй лииһи суруйдум уонна салгыы оссо төһө
кыалларынан суруйа сатыаҕым диэн. Онон, биллэн ту
рар, ити эппит ордон хаалбыт тылларбыттан тоһөтүн эрэ
көҕүрэтэрим буолуо.
М.П. Дьэ, ол Эн уон бэчээтинэйгэр ол булбут матырыйаалын тоһото киирдэ быһыылааҕый, чэ, буукубанан ыл
лахха?
Г.В. Бастаан дохсун былааны ылыммыт быһыылаахпын,
онон балтараа эрэ буукуба: А уонна Б буукуба анара эрэ
киирдэ.
Д. Айыбы-ын!
Г.В. Онон оччоҕуна кэнники былаан маннык: мин бэйэм булбут тылларбын эрэ киллэрэр былааннаахпын. Он
тон, дьэ, ол эдэр көлүөнэ үүнэн тахсар күннээх буоллаҕына,
мин улахан былааммын толоруохтара буоллаҕа дии.
Д. Оннук. Дьэ үчүгэй. Оччоҕо оннук диэн санаан олороммут, биһиги аны бу «Биһирэм тылы» кэрэхсээччилэр
суруктарыгар коһүоххэ. Дьэ, Хабырыыл Баһылайабыс, Эн
Тыл сокуонун дьүүллэһиигэ бэрт көхтөөхтүк кыттыбыт
киһигин. Билигин тылга үлэ бүппүтүн курдук саныыр дьон
бааллар: «Тыл сокуона ылылынна. Эһиги билигин тугу
үлэлии сытаҕытый?» — дииллэр. «Бу тэрилтэлэрбит ааттара
нууччалыы суруллан хаалаллар, саха тэрилтэлэрэ, сахалыы
ааттаах тыллар кытта нууччалыы суруллаллар», — диэн кыт11 Заказ №50
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та суруйаллар. Онно, холобура, биир суруналыыс Акыым
Ыстапаанап-Дуолан диэн киһи суруйбут суруга баар. Ол
онно кини этэр: «Бу ньургуһун диэн саха тыла баар, тэрилтэ аата. Маны нуучча да киһитэ ааҕарыгар судургу. Ому
тоҕо кинилэр «Нюргусун» дииллэрий?» — диир. Тылбыт
сокуона итини хайдах быһаарарый?
Г.В. Тыл сокуонун быһыытынан, тэрилтэлэр энин ааттара тоһо кыалларынан сахалыытыгар чугаһатан суруллуохтаах. Ол гынан баран, биһиэхэ бэйэбитигэр эрэ баар
дорҕооннор, буукубалар бааллар. Атыннык эттэххэ, олор
нуучча тылыгар суохтар. Онон ити, холобур, «Нюргусун»
диэн суруллубута, мин санаабар, нууччалыы суруллар буол
ладына, ол сөбунэн ааҕыллыан соптоох.
Д. Со-ои. Нуучча тыла, син биир саха тылын курдук,
бэйэтин сокуонунан, нуучча санарар уратытыгар соп тубэҺиннэрэн суруйар сокуоннаах. Ол аата бэйэтин буукубатын,
дорҕоонун туһанар. Дьэ, аны торут олохтоох нэһилиэкпит,
сирбит-уоппут аата. Багдарыын Сулбэ куруук суруйар.
Ону сорохтор түбэһэн аахпаттара да буолуо. Бу биир киһи
дьиктиргээбит: «Дьэ, холобур, Одьулуун диэн сир аата тоҕо
Оджулуун буолла?» — диэн. Оджулун. Итини биһиги туох
диэхпитин собуй?
Г.В. Сир аата, уопсайынан, Саха сирин, сирдэрин аата,
хаарталарга даҕаны, араадьыйанан, тэлэбиидэнньэнэн дада
ны биэриигэ, хаһыаттарга энин дьиннээдиттэн олох киһи
атынырыыр гына суруллубута уонна санарыллара олус эл
бэх буолар. Ити Багдарыын Сулбэ уонна итиннэ сирдэр
ааттарын суруйууга хамыыһыйа баар, олор туруорсаллар,
суруйаллар. Холобурга ылан коруоххэ, Нам диэни, Намы
«Нампы» диэн санараллар даданы, суруйаллар даданы.
Д. «Намнар» диэн онтукабыт, Нам буолбатах!
Г.В. Ээ, оннук. «Намцы» диэн буолладына, намнар
диэн. Сир аатыгар сыһыана суох, дьонугар сыһыаннаах
буолан тахсар. Эбэтэр итиннэ соп тубэһиннэрэн эттэххэ,
«Бетюнцы» диэн суруйаллар. Эбэтэр маннык биир харак
терней холобур, Орто Халымаҕа Сылгы Ыытар диэн сир
баар, ону суруйаллар уонна оттон суруйбуттарын курдук
аадаллар: «Сылгы Ытар» диэн. Сылгыны ыытан мэччитэр
сир буолбатах, сылгыны ытан олорор сир курдук буолан
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тахсар. Ону итиннэ Багдарыын Сүлбэ уонна ол аналлаах
хамыыһыйа этиилэрэ билигин даҕаны олоххо кыайан киирбэккэ тураллар, тоһо эмэ туруорсуу баарын үрдүнэн диэн
этиэхтээхиит.
Д. Аны Ленскэйгэ — «Сылгы Күолэ» диэн.
Г.В. Ээ-х, Сылгы Күөл. Ол буоллаҕына, Салды күол диэн
суруллар. Суруллубутун курдук санарыллар. Олох даҕаны
сылгыга сыһыана суох курдук буолан тахсар.
Д. Туга биллибэт.
Г.В. Туга биллибэт.
Д. Дьэ, итилэри биһиги оннуларын булларарбыт наада
лаах диэххэ.
Г.В. Оннун булларарбыт хайаан да наадалаах этэ.
Д. Гаврил Васильевич, аны биир сурук Муоматтан кэ
лэн турар. 71 саастаах хараҕынан маннайгы курууппалаах
иммэлиит суруга баар. Бу Слепцова Акулина Николаевна
диэн. Кини икки тылы ыйыппыт. Дьэ, итини туох диэн
быһаардын Эн?
Г.В. Бу ытыктабыллаах Слепцова Акулина Николаев
на икки тылы ыйыппыт: «соргу» уонна «сорго» диэн. «Бу
Муомаҕа таммах, холобур, балаҕан сарайыттан таммалаан
түһэр уу», — диэн эппит. Бу тыл атын улуустарга баар дуу,
суох дуу, эһиги билэр тылгыт дуо?» — диэн. Мин Пекарскай
тылдьытын көрдүм, сахалы ы- нууччалыы тахсыбыт «Саха
тылын диалектологическай тылдьыта» диэни көрдүм. Онно
суох. Бэйэм киин оройуон, Мэҥэ Хаҥалас, киһитэбин.
Онно бу тылы эмиэ билбэппит. Онон бу Муомаҕа эрэ туттуллар тыл быһыылаах диэн этиэххэ соптоох.
Д. Түөлбэ тыл диэн.
Г.В. Түөлбэ тыл, Бу Бүлүү киһитэ, Үоһээ Бүлүү киһитэ,
Михаил Петрович бэйэтэ эмиэ бу тылы билбэт. Иккис
тыл — «дьиэл» диэн.
«Дьиэллэ ас, дьэллэс гын, дьэллэм — аһаҕас» диэн
бу бары биир төрүттээх тыллар дуо?» — диэн ыйыппыт.
«Дьиэл» диэн былыргы сахалар сайынтгы олорор дьиэлэрэ
моҕол, туос ураһа аана ааттанар этэ. Ол аанын, дьэ, ытык
табыллаах ыалдьыт кэллэҕинэ, ону аһан биэрэллэр.
Д. Тэлэйэн биэрэллэр.
Г.В. Эбэтэр улахан ойуун эҥин, улахан тойон кэллэҕинэ,
"*
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анал киһи ааны аһан, дьиэли тэлэйэн биэрэр, анал атын
киһи олбох ууран биэрэр. Дэпсэ ууран биэрэр. Дьэ, онно
ол ытыктабыллаах ыалдьыт киирэн, саамай бочуоттаах
миэстэҕэ — олбох үрдүгэр — олоруохтаах. Бу тылбыт
сүрдээх дирин силистээх тыл диэн этиэхтээхпит. 1400—
1500 сыллааҕыта суруллубут былыргы түүр тылларыгар
«йёг» диэн тыл баар. Ити билиннэ диэри монголлар уон
на казахтар сайын олорор боолдьох дъиэлэрин аана «йел»
диэн. Дьэ, бу «йёг» диэн тыл тыл уратытын сокуонун
быһыытынан саха тылыгар «дьиэл» диэн буолуохтаах. Мон
голлар, казахтар боолдьох дьиэлэрэ, сахалар ураһалара тас
көрүннэринэн да маарыннаһаллар. Онон ол, дьэ, бу балтараа тыһыынча сыл устатыгар бэйэтин корүнүн даҕаны,
суолтатын даҕаны улаханнык уларыппакка тиийэн кэлбит.
Оттон «дьэллэс гын» — «аһылла түс» диэн эбэтэр «дьэллэм — аһаҕас, үчүгэй майгылаах киһи» диэн, биллэн турар,
бу тылы кытта биир суолталаах буолаллара ойдонор.
Д. Сэрэйиэххэ да соп.
Г.В. Сэрэйиэххэ да соп.
Д. Со-оп, дьэ, Хабырыыл Баһылайабыс, биһиги былыр
гы тыллары ити дьоммугугар ойдотөөрүбүт ити суруктары ырыттыбыт. Уонна мин итиннэ салгыы «мои» уонна
«мох» диэн тыллары ыйытаары гынабын. Холобура, «оҕону
моҥөбүн» дуу, «мөҕөбүн» дуу, «ат монор» дуу, «мөҕөр» дуу?
Бу тус-туһунан тыллар дуу, биир тьш сылдьар дуу? Холобур,
оҕону «мөҕөбүн да, мөнөбүн да» диэххэ соп дуу? Хайатын
да этиэхпитин соп дуо?
Г.В. Дьэ, бу тьш биир тьш икки вариана быһыылаах диэн.
Пекарскайга бу тыл иккиэн киирэ сьшдьаллар. «Мон» да
диэн сылдьар, «мох» да диэн сылдьар.
Д. Биир суолтаҕа.
Г.Б. Биир суолтаҕа. Онно буоллаҕына, «мох» диэнигэр — оҕону «мох» диэн, киһини «мох» диэн, «санар, үөҕэн
эниннээн биэр» диэн. Уонна сылгы, айаас сылгыны мииннэххинэ, өрүтэ ыстаналыырын, кини мөхсөрүн — ол ону
«мои» диэннэ эмиэ оннук биэрбит. Ол гынан баран, «мох
диэннэ икки суолтаны биэрэр: биирэ оҕону моҕор, биирэ
буоллаҕына, ат моҕоро. «Мон» диэннэ эмиэ оннук. Он
тон 1972 с. тахсыбыт «Сахалыы-нууччалыы тылдьыкка»
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(Петр Алексеевич Слепцов эрэдээксийэтинэн тахсыбыта), онно «мох» диэн тыл бэриллэр, «мон» диэн ончу да
суох. Бэриллибэтэх. Онно буоллаҕына, «мох» диэн «оҕону
мох» туспа тыл быһыытынан бэриллибит, киниэхэ омо
ним быһыытынан иккис тыл бэриллибит — «мох». Онно
буоллаҕына, холобур, ат мөҕөрө баар. Онтон бу сана биһиги
оҥоро сылдьар улахан тылдьыппытыгар бу тылы көрбүтүм:
«мон»; көр: «мох» диэн. Оттон «мох» диэнэ буоллаҕына,
эмиэ икки тыл, тус-туспа тыл курдук бэриллибит, омоним
быһыытынан. «Мох — оҕону, киһини мөҕөн биэр, үөҕэн
биэр» диэн. Холобур, «сэмэлээ» диэн уонна «ат мөҕөрө».
Онон, дьэ, литературнай формата «мох» диэх курдук буолан
тахсар. Онон «мон» диэнэ буоллаҕына, ол эргэрэн эрэр тыл
фонетическай эбэтэр түөлбэ вариана диэн. Оннук курдук
короб ут.
Д. Ити «мох» диэн тыл түөлбэ тыла эмиэ баар.
Г.В. Ээ, баар бөҕө буоллаҕа.
Д. «Мэниктээ» диэн суолтатыгар. «Тоҕо мөҕө олороҕун?» — диэн буолар.
Г.В. Ээ, оннук. «Өро мөҕө олорор» диэн оннук баар.
Д. Хоту улуустарга баар — «мөҕүмэ» диэн. «Мөҕүнэн тахсар»
диэн эмиэ баар, оҕо мөхсорүн аата, мэниктиирин аата.
Г.В. Аны туран, итиннэ атын суолта эмиэ баар буолуон
соп. Холобур, «сүрэх мохсоро» энин диэн. «Сүрэҕим мохто»
эҥин диэн.
Д. Ээ, оннук.
Г.В. Оннук. Итинтикэн ол сан арарга эбэтэр ат мөҕөрүгэр
олох сыһыана суох суолта.
Д. Аны былыр «мөнүүкчүт» диэн тыл баар этэ. «Моҥүүкчүт» диэн. Ат айааһааччы, мохторөөччү киһи. Ат
мөхторөоччү диэбэтэхтэр, «мөҥүүкчүт» диэн. Ити наар
инньэ диэн эрэ санарар эһэм Хабырыыса оҕонньор: «Убайым Костокүүн моҥүүкчүт этэ», — диэн кэпсиирэ. Со-оп,
дьэ, онон ити «мөҕүүкчүт» энин диэн тыл туттуллубатах
оччотооҕуга. Онон былыр, «мон» диэн тыл «мох» диэн тылтан оссо, баҕар, кырдьаҕас тыл буолуо дии саныыбын.
Г.В. Ээ, оннук буолуон соп. Тоҕо диэтэххэ, ити сокуон
быһыытынан ҥ дорҕоон х-га көһүүтэ биллэр суол. Онон
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буолладына, ити былыргы вариант буолуон соптоох, торут
былыргы формата, корунэ буолуон соп.
Д. Дьон «Бу тыл маннык буолуохтаах» диэн сокуон кур
дук ойдоон сыдцьаллара баар буолар. Ол уксэ сыыһа буо
лар. Соп, дьэ, итиннэ аны диринээн, уорэтэн, чинчийэн
бардаххына, биһиги тылбыт олох бүлтэтэ суох эбит. Бултэтэ
суох олох. Литературнай тыл диэн ойдоон сылдьарын
суруйааччы-суруйааччы аайы тус-туһунан суолтаҕа туттулла сьшдьар буолар эбит, талбытынан суолтаҕа. Коннору,
урдуттэн коруугэ, дьэ, ити ханнык баҕарар тылы ыллаххына, чэ, өскүөрүтүн эттэхпинэ, ити «мох» да диэн буоллун,
маннык тыл баар диэн билэбит. Бу гынан баран, дьэ, ис
суолтатын өйдөөһүммүт энин-энин буолар. Литературнай
тылбытыгар сүрүн суолтатын эрэ биэрэллэр. Тьш туттуллуутугар суолтата байан тахсар. Ол тылдьыкка костубэт.
Хайдах гынаммыт таба нуорбалаан, бары биир өйдөбүллээх
дьон буолуохпут эбитэ буолла? Ити тылдьыттар элбээтэхтэринэ эрэ кыайыахпыт буоллаҕа.
Г.В. Дьэ, ити тылдьыттар элбээтэхтэринэ. Ити биһиги
ол былаан быһыытынан уон томнаах буолуохтаах биирдиитэ сүүстүү бэчээтинэй лиис, уопсайа тыһыынча бэчээтинэй лиис «Саха тьшын быһаарыылаах тылдьытыгар» икки
молүйүонтэн тахса карточканы ырытабыт. Онно кордоххо,
ити Эн этэрин курдук, тылы, биһиги, уопсайынан сааһыран
эрэр саха дьонун ойдобүлүттэн атын да суолтаҕа суруйааччьшар туттубугтара туох да мунура суох элбэх. Ону ол иһин,
дьэ, биһиги ити нуорма буоллун диэммит ол суруйааччылар
тылларыттан бэйэбит суолта ыллахпытына, ол суолталарбытын суруйааччылар тылларыттан хайаан да бигэргэтэбит.
Ити «Саха тьшын быһаарыылаах кылгас тылдьыта» диэни
таһаарбыппыт, онно эмиэ ол холобурдары хайаан да биэрбиппит. Ону ити сорох истээччилэр корбуттэрэ, аахпыттара
буолуо. Биһиги улахан тьшдьыппыт ити киэбинэн, ол гынан
баран суолтата быдан элбэх уонна холобурдара энин элбэх,
аны туран суолтата нууччалыы тылбаастаах, онон, холобура,
сахалыы үчүгэйдик да билбэт саха киһитэ уонна нууччалар
эмиэ бу тылдьытынан, биһиги онорон таһаардахпыгына,
туһаныахтара. Бу тылдьыты биһиги 2000 сьшга диэри харатын үмүрүтэр былааннаахпыт, бастакы туомун бэчээккэ
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бэлэмнээтибит, ол гынан баран, дьэ, ол төһө харчы, кырата
миллиард наада буолара буолуо — сүүс бэчээтинэй лииһи
бэчээттииргэ.
Д. Дьэ элбэх.
Г.В. Оннук.
Д. Хабырыыл Баһылайабыс, тыл суолтата уларыйар, ол
ону киһи барыта билэр. Сорох тыл хос суолталанан тии
йэн кэлэр, бастакы суолтатыттан уларыйан, эбэтэр эбии
суолтаны ылынар. Инньэ гынан маннайгы туттулла сылдьыбытыттан арыый атыннаах буола түһэр. Холобура, бу
«кыйдаа» диэн тылы биһиги кэпсэтэн, сэһэргэһэн турабыт.
Кыйдаа. Ол ону Сунтаар кырдьаҕаһа Прокопий Яковле
вич Федоров дьиктиргээн турар: «Бу сэрииттэн истэхпинэ,
биир киһи: «Поликлиникаҕа кордөро барыахтаахпын, кыйдаан кэбиһэллэрэ дуу?» — диэбитэ. Ону: «Хайдах сылгыга
дылы итиирдик этэҕин диэбитим», — диэн. Дьэ, ити «кый
даа» диэн тылы мин корүтэлиибин, Уурастыырапка даҕаны,
Амма Аччыгыйыгар даҕаны бааллар эбит, «киһини даҕаны,
сүоһүнү даҕаны кыйдаа» диэн үүрэн кэбиһэр суолтаҕа тутталлар эбит. Ол бастаан ойууттар сылгыны кыйдыыр кэмнэригэр атыны эмиэ «кыйдаан кэбис» диэн этэллэрэ эбитэ
дуу, суоҕа дуу, дьэ, ол кэмн э?
Г.В. «Кыйдаа» диэн.
Д. Ити үүрэр суолта баар. «Кый ыраах ыыт» диэн
буоллаҕа. Кый ыраах.
Г.В. «Кыйдаа» диэн тыл «кый» диэнтэн тахсар, «кыйга»
ыыт диэн. «Кый» диэн буоллаҕына, «ыраах» диэн суолта
лаах. Кый дойду, кый сир энин диэн.
Д. Онно барбыт киһи төннүбэт, эргиллибэт сирэ.
Г.В. «Кый бар» энин диэн «кыыл бар» диэбит курдук,
ол төннүбэттии бар диэн. Онон оссо ити Пекарскай тыл
дьытыгар кордоххо, «кый барбыт сылгылаах, кый барбыт
кыргыттардаах» энин диэн этиилэр бааллара. Холобура,
олус элбэх сүөһүлээх ким эмит туһунан этэргэ, олус эл
бэх сылгылаах, ханна да тиий — син биир кини сылгытын
көрсөҕүн, көрөҕүн диэн. Эбэтэр ол «кый барбыт кыргыт
тардаах» диэн, ол ханна да сылдьыбытын иннигэр ол киһи
кыргыттарын эрэ көроҕүн, оннук элбэх кыыстаах диэн.
Д. Аны олох чугаһаан да кэлбэккэ, олох ыраатан да бар167

бакка кыйа сылдьар буоллаххына, «кыйыардаан сылдьар»
диэн этии баар.
Г В. Ээ, баар.
Д. «Кыйыардаан» диэн. Онон ити барыта «кый» диэнтэн
тахсар, «кый» диэн «кыйа сырыт» диэн, «кыйыардаа» диэн.
«Саманна кэлбэккэҕин саантыы, кыйа сылдьаҕын».
Г.В. Оннук. Оттон ол ити «кыйдаа» диэн былыргы баайдар сүөһүлэрин, холобур, тыһыынчатын толороору үрдүк
айыыларга бэлэх ыыталлар ойуунунан. Ону буоллаҕына,
сылгы тоҕус сүүһүн туоллаҕына, тоҕус манан, үрүҥ онноох
сылгыны мииммит үрүн таҥастаах, үрүн ураҕаһы тунпут
дьон тоҕус сылгыны олох төннүбэт сирдэригэр үүрэллэр,
үгэс курдук. Тоннөн кэлэллэрэ сыыһа курдук. Холобура,
Чоочо оннук үүрдэрбитэ төннөн кэлбиттэр. Ол төннөн
кэлбиттэрин, сэһэн быһыытынан, Сир иччитигэр Ньиргийэ баай Хотуҥҥа туттарабыт диэннэр, Чоочо баай сааскы олоҕор улахан дирин колүччэ баарыгар онно ойбон аллаттаран баран, атахтарын хам баайталаан, тимирдэн кэбиспиттэр. Ону Ньиргийэ баай Хотун төннөрбөтөҕө үһү.
Онон Чоочо баай санаатын сиппитэ үһү диэн буолар. Ити
гынан баран «кыйдаа» диэн ити эрэ суолтаҕа туттуллубат
быһыылаах. Холобур, «сүоһүнү кыйдаан ыл, быһа кыйдаа»
диэн баар. Холобур, үөр сүоһүттэн сорҕотун арааран ылар
буоллаххына, эбэтэр «үүрэн кыйдаан аҕал» диэн ити Пе
карскай тылдьытыгар эмиэ баар. Онон боруоста «көннөрү
үүр» да диэн суолтаҕа эмиэ туттуллар. Ити ол итэҕэлгэ
сыһыаннаахтан ураты. Ити курдук диэн этиэхпитин соп.
Д. Со-оп. Онон олус ыарахан тыл буолбатах диэх.
Г.В. Онон олус ыарахан тыл буолбатах, ити кэпсэтиигэ
уонна ол өрөбөлүүссүйэ иннигэр дьин — үөрэҕэ суох са
халар, кэпсэтэр тылларыгар туттар тыллара эбит, көннөрү
сүоһү үүрүүгэ энин.
Д. Дьэ, билигин сүөһү ииттээри дьон үксэ, хамныыр
отто барыта даҕаны от оттоон тиритэ-хорута сылдьаллар.
Ол онно отгон от быһыннаҕына, от оҕустахтарына эрэ оттонор кыахтаахтар. Быһылла илиги хайыаххыный, таах үүнэн
турар буоллаҕа. Дьэ, манна охсууга улахан суолта биэрэн,
мин ити икки хас биэриибэр ахта сырыттым. Былырыын
эмиэ элбэхтик сэһэргэспиппит, оссо күрэхтэһии тэрийбип168

пит. От үлэтигэр туттуллар тылы-өһү төһөнү билэҕитий,
ону суруйуҥ диэн. Дьэ, сибилигин охсууга «бастар» диэн,
«ыллар» диэн тыллары дьон туттара буолуо, син.
Г.В. Ээ, туттан бөҕө буоллаҕа, хайаан туттубат буолуохтарай?
Д. Дьэ, итини Эн быһааран кор эрэ — иккиэн тэн
кырдьаҕас тыл буолуо дуу эбэтэр биирдэрэ ордук кырдьаҕас
буолуо дуу? Коннорү сэрэйэн коруоххэ соп дуо?
Г.В. Ээ, олох сахалар олох төрүт былыргыттан, түҥ былыргыттан, бу Саха сиригэр кэлиэхтэриттэн ыла от охсоллор, сүоһү иитэллэр. Ити Анатолий Игнатьевич Гоголев
диэн үнүбэрситиэт профессора, академик XIV—XVI үйэлэргэ олоро сылдьыбыт дьон хотуурдаах этилэр, от охсоллоро уонна сүөһүлэрин хотоҥҥо кыһын туруоран иитэллэрэ
диир. Ити эрэ буолбатах, оссо биһиги өбүгэлэрбитинэн ааттанар Байкал таһыгар олорбут курыканнар эмиэ сүөһүлэрин
кыһын хотон'н'о туталлара диэн. Ол аата сайын оттууллара,
ол отторунан кыһын сүоһүлэрин аһаталлара диэн. Онон
олох балтараа тыһыынча, кырата балтараа тыһыынча сьш
анараа оттүттэн от охсоллор. Дьэ, онон ол хотуурунан ох
сууга ол төһө ыллараллара, бастараллара, суол тоһо киэнэ,
ырааһа эҥин улахан суолталаах буолуохтаах.
Д. Оннук.
Г.В. Биһиги дойдуга Маччыытаптар диэн дьоннор обүгэлэрэ Хатыыр Миитэрэй диэн киһи уолаттарын хадьымалын кымаахтаан корор эбит, тын ыраҕынан. Ону кымаахтанар буоллаҕына, хос оҕустарара эбитэ үһү. Инньэ гынан олох
сири кырсытган дьукку сотон ылар гына охсор эбитгэр.
Д. Хара буоруттан.
Г.В. Хара буоруттан. Дьэ, манна хотуурунан оҕустаххына,
сорох киһи суола киэн буолуон соп, сорох киһи киэнэ
кыараҕас. Аны туран, сорох киһи үрдүк хадьымаллаах,
сорох киһи арҕастаан охсор, ол аата үоһэттэн түһэрэр.
Оччоҕуна отун саҕаланыыгыгар буоллаҕына, отун ортотуттан охсор уонна таһаарарыгар эмиэ отун быһаҕаһын эрэ
ылар. Ортото эрэ киниэнэ онойон хаалар. Ол биирдэ дайбаан таһаараргар иннин диэки барыыгар бу суолуҥ ортотунан төһо кэтиттээҕэ — ол ылларыыта эбэтэр бастарыыта
диэн ааттанар. Онон ол былыргы холобур — саха хотуура
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устатын тухары ыллараллара эбитэ үһу, бастараллар. Оттон
ити нуучча хотуура илитиэикэ хотуур диэн билинни туран
эрэ охсор хотуурга, дьэ, ол ылларыыта энин араас. Кыайбат, сатаабат, молтох киһи олох кыратык эрэ ылларыаҕа
отуу саҕаны. Оттон арыый кыахтаах киһи харыһы ылларыа.
Саамай кыахтаахтар билигин даҕаны икки харыс энин курдугу ыллараллар быһыылаах.
Д. Сорох сиргэ.
Г.В. Сорох сиргэ, үчүгэй кэбирэх огтоох энин, үкэр оттоох энин сиргэр. Во-от, оннук. Эбэтэр боруу оттоох сиргэ.
Онон ити «ыллар» уонна «бастар» диэн тыл итинник ойдобүллээх. Иккиэн торүт саха тыллара. Ол гынан, дьэ, мантан хайата аан бастакы буолуон сөбүн этэр манна сүрдээх
уустук курдук. Онон, баҕар, иккиэн даданы тэннэ былырбылыргыгтан туттулла сылдьар буолуохтарын соптоох. Бастарыылаах охсооччу эбэтэр ылларыылаах охсооччу диэн.
Оннук да буолан таҕыстаҕына конүлэ.
Д. Биирдии хаамыыны ылларар диэхтэрэ эбэтэр биирдии хаамыыны басгарар диэхтэрэ.
Г.В. Ээ, оннук.
Д. Со-оп. Сорох оссо ыллар хаамыыны диэ...
Г.В. Ээ, ыллар хаамыыны диэн буолааччы. Оттон ол бы
лыргы саха хотуура кырдьык да оннук буолара эбитэ буолуо.
Д. Күүлэй тэрийэр баай бастыҥ охсооччу кэнниттэн
хаамыылаах атынан хаамтаран дьалкытан иһэрин туһунан
кэисээннэр бааллар.
Г.В. Ээ, оннук. Оннук.
Д. Бу хайдаҕый? Соп, дьэ, Гаврил Васильевич, Эн оскуолаҕа даҕаны уһуннук үлэлээбит киһигин. Оҕо диэни,
ыччат диэни, дьэ, билэҕин. Биһиги бу тылга өтөр-өтөр
мөккүһэн тиийэн кэлэбит, бу биэриибитигэр. «Олус ула
хан, сиппит дьону, аарымыйаҕа энин сылдьан кэлбит дьону кытта оҕо дииллэр, алыс ньырамсытан кэбистилэр, оҕо
диэн уончалаах эрэ буолуохтаах, хайдах куруук оҕо буола
сылдьыай?» диэн этэллэр. Эн туох диэн итини быһаарыан
этэй, дьэ?
Г.В. Дьэ, мин, ити эппитин курдук, уһуннук учууталлаабытым. Кырдьык, 17 сыл устатыгар оскуолаҕа саха тылын
уонна литературатын үөрэппитим. Саха киһи ойдобүлүгэр,
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apaaha, мин санаабар, маннык: эт-хаан өттүнэн сиппит
буоллаҕына — улахан киһи. Эт-хаан өттүнэн, ханнык эмэ
өттүнэн ситэ илик буоллаҕына — оҕо. Дьэ, быһа холуйан эттэххэ, маннык: оскуолаҕа үерэнэр буоллаҕына — оҕо. Орто
оскуоланы бүтэрдэҕинэ, дьэ, онтон, холобура, аармыйаттан
кэлбит киһини, биллэн турар, 20 саастаах киһини 050 диэххэ
собо суох. Сиппит киһи буоллаҕа дии. Аармыйаҕа барарыгар оҕо буолбатах, хайыы-үйэ сиппит, сааһын сиппит, олох
ханнык баҕарар мускууругар эппиэттэһэр, үлэлиир кыахгаах
киһи буолар. Оннук. Дойдуну комүскүүр, сэрииһит энин.
Онон ол, холобура, эт-хаан өттүнэн сиппит киһи. Онон
саха өйдөбүлүгэр, холобура, оҕо уонна улахан киһи диэн,
ити икки ардыгар биһиэхэ улахан атын кыраныысса баара
биллибэт. Оҕо уонна улахан киһи. Онон ити оҕо уонна ула
хан киһи эт-хаан оттүнэн ситтэ — улахан киһи ахсааныгар
киирэр. Эт-хаан оттүнэн ситэ илик — оҕо ахсааныгар киирэр. Дьэ, ону, холобура, ити оскуоланан быһаарыахха соп
эбэтэр аармыйаҕа барыы кэрдииһинэн. Оттон аармыйаттан
кэлбит киһи, биллэн турар, улахан киһи.
Д. Оскуола оҕото — оҕо диэн.
Г.В. Оскуола оҕото — оҕо диэн.
Д. Үөрэнээччи диэн, оттон үөһэ таҕыстаҕына, устудьуон
буоллаҕына — үөрэнэр ыччат, ыччат.
Г.В. Ыччат ахсааныгар киирэр.
Д. ... Оҕо буола сылдьыбат.
Г.В. Улахан дьон ахсааныгар киирэр.
Д. Дьэ, ол гынан баран ситиннэ биир эмиэ дьикти баар
быһыылаах. Холобур, 8—9-с кылаастан техникумна энин
баран, үорэнэллэр буоллаҕа, ол онтун үорэҕэ эмиэ атын,
улахан дьоҥно, үлэҕэ чугас үорэх. Дьонноруттан туспа
баран, бэйэлэрэ бэйэлэрин дьаһаналлар. Оччоҕуна эмиэ
үорэнээччи ыччакка киирэн хаалаллар, идэ ылар дьоннор
буоллаҕа. Онон коннорү оскуолаҕа иллэҥ-босхо, көҥүл
сылдьар оҕо буолбат аны мантын. Оччоҕуна итинтибит
эмиэ тус-туһунан буолан хаалар. Онуска, уон биирискэ
үөрэнэ сылдьан оҕо буолуо этэ буоллаҕа кини, оскуолаҕа
эбитэ буоллар. Ону буоллаҕына, техникумна бардаҕына,
кини улахан киһи буола түһэр.
Г.В. Отгон биирдэ санаатаххына, кырдьык, устудьуонна
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маарынныыр уонна ордук самостоятельнай, бэйэтин бэйэ
тэ дьаһанар, онно ким да ийэтэ, аҕата кэлэн кинини: «Ону
онор, маны онор, итиннэ сырыт, манна сырыт», — диэбэт.
Онон улахан дьон ахсааныгар киириэн соп курдук. Ол гы
нан баран туох... эт-хаан өттүнэн син биир ситэ илик. Онон
син биир, холобура, ити оҕо ахсааныгар киириэн соптоох.
Д. Со-оп. Дьэ, биһиги биэриибит бутэн эрэр. Гаврил Ва
сильевич, Эн бу «Биһирэм тылга» суруйар дьону, ити икки
киһи суругун кордүн. 71 саастаах кыайан корбот, маннайгы
курууппалаах иммэлиит киһи кытта бу тылга кыһалланмүһэллэн суруйар. Дьэ бу хайдаҕый? Сахабыт тыла син хай
дах эрэ сайдыах энин курдук дуу, хайдах дуу, ити? Тоҕо бу
кинилэр кыһаналларый-мүһэнэллэрий?
Г.В. Оттон оннук, норуот бүтүннүүтэ хамсаан, холо
бура, анал үөрэхтээхтэр эбэтэр туһааннаах үлэлээхтэр эрэ
хамсаатахтарына, ол хоротуута, биллэн турар, кыра. От
тон норуот бүтүннүүтэ, олох эдэрдиин, кырдьаҕастыын
туруннахтарына, кырдьык, хамсааһын тахсыан соптоох.
Бары өттүттэн биһиги бэйэбит торообүт тылбыт тупсарын, сайдарын туһутар үлэлээтэхпитинэ-хамсаатахпытына,
кыһалыннахпытына, оччоҕуна. Уонна оттон ол үоһээҥни,
үрдүкү салайар уорганнар биһиги этэр этиибитин ойоон
истэхтэринэ, оччоҕуна туох эмэ тахсыахтаах. Онон норуот
бары араҥата барыта хамсыах тустаах.
Д. Дьэ бу үчүгэй баҕайы, Акулина Николаевна, 71 саас
таах киһи, бу киһиэхэ этэн суруттаран, олох тыл үөрэхтээҕин курдук «соргу, сорго» диэн тыллары тьш быһыытынан ырыттарар. Аны «дьиэл» диэни эмиэ. Аны буоллаҕына,
бу: «Дьиэллэ ас диэн, дьэ, ааны ас диибит диэн, дьэллэс
гын, дьэллэм энин диэни кытта биир төрүттээхтэр дуо?» —
диэн олох бу тыл үөрэхтээҕин курдук ыйытар.
Г.В. Тьш үорэхтээҕин курдук.
Д. Онон бу тылга сыһыаннаах дьон биһиэхэ суруйаллар,
онон барыгытыгар барҕа махтал. Аныгыскы биэриигэ диэри. Эньиэхэ эмиэ кэлэн ыалдьыттаабыккар улахан махтал,
Хабырыыл Баһьшайабыс.
Г.В. Эйиэхэ эмиэ махтал ынырбыккар.
С. Зверев ы р ы а т а
172

ТАҺЫММЫТ ҮРДҮӨ
Б Т 199. 9 7 .1 0 .1 9

Режиссер А. Гоголева.
Биэриигэ к ы тт ал л ар : Е. Хамарова, А. Прокопьева, М. Васильева.
Биарии ыалдьыти: фил.н.д. И.Е. Алексеев

Д. Күндүтүк саныыр истээччилэрбит, комолөһөөччүлэрбит, тирэхпит, бар дьоммут! «Биһирэм тылбыт» биэс сыла
бэҕэһээ туолан ааста. 200-с биэриибит чугаһаан кэллэ,
субу тиийэн кэллэ. Аныгыскы биэриибит ол аата биһиэхэ
үбүлүөйдээх биэрии. Ол үбүлүөйдээх, үөрүүлээх түгэммитин бар дьоммут син эрдэттэн билэн олорор буолуохтааххыт. Ол иһин биһиги бу иһэр, ол иһэр, онно оннук
гынын, маннык гынын диэн туох даҕаны ой уган биэрбэтибит, сорудах да биэрбэппит. Дьэ, дьон бэйэтэ туох санаалаах эбитий, тугунан комолөһөр, тугунан бу биэриибитин
киэргэтиһэр санаалаах эбитий диэн, дьэ, бэйэтэ билиэхтээх
диэн санаалаахпыт. Ол гынан баран бүгүн итини сэрэтэрим
наадалаах: аныгыскыга биһиги эпииргэ быһа тахсыахпыт.
Ол быһа тахсыыга, дьэ, эһиги кытта сатыахтааххыт. Баҕар,
ол иннинэ суруйуоххутун да соп араадьыйаҕа даҕаны,
үнүстүүккэ даҕаны. Манна, куоракка, олорооччуларга ол
ордук кыаллар суол.
Бүгүнҥү биэриибитин манна элбэх буолан биэрээри олоробут. Саха тылын тордүс кууруһун устудьуоннара
Өлүонэ Борокуоппайаба, Маайыс Баһылайаба бааллар уон
на ньүбэрсиэт саха тылын хаапыдыратын эсистиэнэ Хама
рова Евгения Дмитриевна. Маны таһынан биһиэхэ үрдүк
дьүүлдьүт буолан ынырыллан кэлэн олорор улахан учуонай, уруккутт&Н биһиэхэ комолөһөр, кыттар киһибит наука
дуохтуура Уйбаан Дьогүорэбис Өлоксүойэп-Хомус Уйбаан.
Акадьыамык Бүотүр Өлоксүойэбис Силэпсиэп, этэр тылын
суругунан хаалларан баран, хомондьуруопкаҕа баран турар.
Акадьыамык суруга баарын быһыытынан бэйэтэ манна
баар курдук саныыбыт. Дьэ, били от саҕанааҕы биллэрбит күрэхтэһиибитин бүгүн түмүктээн көрүөхпүт этэ. Ол
түмүктүүрбүтүгэр бары ааҕан хайаан, дьүүллэһэн, миэстэлэрин быһаартаан, бэлэм олоробут. Уонна барыларыгар
барҕа махталбытын тириэрдэбит. Бу уруккуттан «Биһирэм
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тылы» мэлдьи истэр, бары сааһырбыт, суруйар-бичийэр
дьоҕурдаах дьон, ааҕар дьон. Кинилэри биһиги саха тылын
билэр дьонно киллэрэбит.
Бу күрэхтэһиибитигэр Бологүонтэп Борокуоппай Ботүрүобүс аан маҥнай сурук суруйда диэн биллэрэн турабыт.
Чураичы кырдьаҕаһа. Куоракка олорор Филиппова Татьяна
Иннокентьевна суруйан турар. Онтон — Солотуураба Маа
рыйа Ньукулаайабына. Дьэ, билигин дьонно сорудахпытын
билиһиннэрэбит. «Туох диэн сорудаҕы биһиги биэртэлээбиппитий?» диэн. Бу биһиги биэриибитин ойдоон, сатаан
истэргитигэр санатыы кэриэтэ. Бастакы сорудахпыт «Саха
тылын баайын, ууһун, кэрэтин кордорор кэрэхсэбиллээх
тылла-осто суруйан ыытын» диэн этэ. Дьэ, онно, холобура,
ос хоһооно да буолуон соп, бэргэн этии да буолуон соп,
сомоҕо домох да буолуон соп. Дьэ, ким тугу сөбүлүүрүн
суруйуохтаах этэ. Иккиһэ, «Биһирэм тыл» истээччилэригэр
сорудахта биэрин диэн. Дьэ, бу сорудах биэриитэ диэн уустук үлэ. Итини уруккуттан биһиги үлэбитин билэр, онно
кыттар дьон Маарыйа Ньукулаайабына уонна Татыйыына
Иннокентьевна сорудах биэриитигэр маастардар. Ол гынан
баран бу сана кыттар да буоллар барытын истэ олорор киһи
буолан, суруксут киһи буолан, Борокуоппай Бөтүрүөбүс
даҕаны итиннэ хаалсыбат кырдьаҕас буолан биэрдэ.
Үһүс сорудах. От үлэтигэр ситиһиини баҕарар тыллаосто суруйан ыытын диэн этэ. Дьэ, от үлэтэ диэн сирдойду үрдүнэн хайдах барбытын биһиги билэ олорбуппут.
Онон тоһо кытаанах быһыыга-майгыга оттуу сылдьалларын
энин аахсан, сорох сиргэ үчүгэйдик сылдьалларын аахсан
короорүҥ диэбитим мин. Сорох дьон өһүргэнэр буолаллар эбит диэн. Бу биһиэхэ ыарахан дьыл кэлэн турдаҕына,
Саха сиригэр бүтүннүүтүгэр үтүо сайын кэлтин курдук
эҕэрдэлээннин биһигини үөхтүн диэн улаханнык хомуруйар сурук кытта кэлэн турар.
Соп, тердүһэ. Былыргы бэлиэ дьон туһунан кылгас кэпсээннэ ыытын диэн. Ити былыргы дьон диэн — биһиэхэ
холобур буолар дьон. Биһиги кинилэр үтүө үгэстэриттэн
үорэнэбит, кинилэр хоһуун үлэлэрин хайгыыбыт, ону
сөҕөбүт-махтайабыт уонна ол курдук дьон үөскээн-төрөөн
иһэллэригэр баҕарабыт.
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Бэсиһэ. Эр киһи дьахтар кэрэтин хоһуйар кэрэ ойуулааһына диэн. Дьэ, бу оттон саха аймах былыыр-былыргыттан, төһөҕө бу дойдуну киһилээн-сүөһүлээн олоруоҕуттан бу сайда турар дьарык буолуохтаах. Дьахтары хоһуйбакка, эр киһини хоһуйбакка, ону туойбакка хайдах да сатаан
сылдьыллыбат. Уруккулар тылы имитэн-хомутан туттар, дьоҕурдарын сайыннарар, бэйэ-бэйэлэриттэн үөрэнэр, уһуйсар
кинигэлэрэ, хаһыаттара, сурунааллара, буукубаардара ити
буолар. Онон субу маны, дьэ, биһиги дьоммут хайдах ойдүүллэр эбитий диэн биһиги сорудах биэрбиипит. Ол хоһуйуубут, биллэн турар, уруккулуу быһыылаан, эллитэрээссийэнэн, туруору, сытыары дьүорэлээн, наардаан суруйуохха
эмиэ сои. Аныгы киһи сиэринэн аныгылыы да ойуулаатахха,
ол табьшлыбыт буоллаҕына, эмиэ үчүгэй дэнэр.
Дьэ, алтыһынан, айылҕа кэрэтин, сайыны хоһуйар кылгас кэрчик хоһоонно ыытын диэн. (Былыргы да буоллун,
аныгы да буоллун диэн хос быһаарыылаах).
Дьэ бу курдук алта сорудах — туһугар уустук сорудах.
Коннорү үрдүттэн көрдөххө, судургу курдук, толоруута
уустук. Бу толоруута уустугар мин комолөһөр да быһыым
буолуохтаах, баҕар, сорохгорго ыараханы да үоскэтэрэ буо
луохтаах. Ньыматын, албаһын мин ыйан биэрбэппин. Ол
мэтэдьиичэскэй оттүнэн миэнэ итэҕэстээх буолуон сои. Холобура, Бүотүр Өлөксүөйэбис «таптыыр киһигин хоһуйуу
энин диэн чуолкайдаммыта эбитэ буоллар» диэн суруйбут
этэ. Ону оттон «эр киһи дьахтар кэрэтин хоһуйуута» диэн
эппит буоллахпына, үрдүттэн кэрэни киһи хоһуйбат. Син
собүлээн, маннык үчүгэй диэн, ону ойдоон олорон суру
йар. Онон дьон өйдүөхтэрэ диэммин итигирдик сорудахтары биэртэлээбитим. Дьэ, доҕоттор, онон билигин сору
дах туолуутун тойоннооһунҥа киирэбит. Бастакы сорудахха эһиги тугу бэлиэтиир буолаҕытый? Туох манна үчүгэй,
киһи киһиэхэ этиэҕэ-кэпсиэҕэ баарый?
Е.Х. Татьяна Иннокентьевна үлэтин Петр Алексеевич
барыта сөрү-сөп диэн «биэскэ» сыаналаабыт. Татьяна Ин
нокентьевна олус кэрэ, элбэҕи этэр уус тылы Элл эй «ЧурумЧурумчуку» диэн хоһоонуттан суруйбут. Онно кини наар бу
ч б у у к у б а н а н саҕаланар лоскуйга болҕомтотун уурбут. «Чуораайытта алаастаах, /Чупчуруйдаан тойонноох, /Чуоҕур хара
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ынахтаах/Чурум-Чурумчуку муҥнаах /Чулур-чалыр аһаата,
/Чулук-чалык ыстаата, /Чоҕун уотун суулаата» диэн бара
турар диэн сөҕөн суруйбут.
Бу «Кэрэхсэбиллээх тылларда суруйун» диэн сорудахха.
Д. Маныаха айымньылаах сорудаҕы биһиги биэрэбит
дуу, көннөрү айымньыттан булан ылан биэрин диэн этэбит
дуу, хайата эһиэхэ үрдүктүк сыаналаныан еөбүй?
Е.Х. Сорудаҕынан, дьинэ, бу саха тыла баайын, кэрэтин
көрдөрөр кэрэхсэбиллээх тылла-өсте суруйун диэбиппит.
(Айымньыттан да ылан).
А.П. Кинилэр ханна эрэ көрбүттэрин, истибиттэрин,
аахпыттарын ылан биэрэллэр эбит быһыылаах.
Д. Соп, чэ, аны, Уйбаан Дьөгүөрэбис, туох дии саныыгын?
И.Е, Баары, өйдөрүгэр тута сылдьалларыттан этиэхтэрин
эмиэ сөп. Оттон бэйэлэрэ айан суруйбут буоллахтарына,
оссо ордук буолар.
Д. Өссө оннооҕор ордук.
Е.Х. Оҕордук. Прокопий Петрович бу бастакы сорудахха,
быыбар туһунан, Президени талыы туһунан, итиннэ дьонусэргэни коҕүтэргэ, бары актыыбынай буоларга ыныран
суруйбута сааһыланан, үчүгэйдик этиллибит этиилэр дии
санаатым.
Д. Дьэ, уус тыллаах киһи эбит диэн санаабыт буолуохтаахтар дьон, ити хаһыакка бэчээттэппит эбит.
А.П. Петр Алексеевич даҕаны бэлиэтиир.
Д. Хоруй, дьэ, итигирдик энин-энин буолуон соп. Биирэ, киһи өйүгэр тута сылдьарын этиэн соп. Иккиһэ, бэйэтиттэн булан, айымньы курдук этэн таһаарыан соп. Ол иккиэннэрэ үчүгэй.
Дьэ эрэ, онон ити бастакы сорудаҕы ааһабыт. Онон ити
икки киһи киэнин чорботор эбиккит. Аны иккис сорудахпыт «сорудахта биэрин» диэн. «Биһирэм тыл» истээччилэригэр сорудах биэрэр уустук диэтибит. Ону т у т сорудаҕы булан
биэрэр буолаллар эбитий? Биһиги ити сорудаҕы кэлин биэриибитигэр туһаныахпыт ээ. Дьонно «маны толорун» диэхпит, ону билигин коннорү билиһиннэрэбит эрэ.
Е.Х. Татьяна Иннокентьевна сорудаҕын Петр Алексее
вич эмиэ болҕомтону тыл баайыгар туһаайарынан үтүо со176

рудах диэн быһаарбыг. Ол маннык сорудах эбит. «Били
гин үгүс эдэр дьон куннэтэ туттар тылларыгар тугу баҕарар
«баар», «суох», «үчүгэй», «куһаҕан» диэн судургу баҕайытык
тутталлар диэбит. Онон бу тыллары түөрт атын тылынан
солбуйан туттан, арыый кэнэтэн, быһаарыылаан, баарасуоҕа, иһэ истээҕэ, төһото, үчүгэйэ, куһаҕана костор гына
суруйун» диэн сорудах биэрбит.
Д. Соп ити, дьэ, биирэ. Аны итиннэ кини наардаан,
бу «учүгэй, куһаҕан, баар, суох» диэннэри наардаталаан,
«собүгэр» диэнтэн «чулуу» диэннэ диэри улаатыннаран,
«соччото суох» диэнтэн «чымаан» диэннэ, «аҕыйах» диэн
тэн «муора элбэх» диэннэ, «тиийбэт» диэнтэн «тамты суох»
диэннэ диэри тиэрдэр. «Итинник кэрискэлээн, аччатан,
улаатыннаран, ол иһигэр ханнык тыллары тугтан, бу кээмэйдэри бэлиэтиэххэ собүй?» диэни Татьяна Иннокентьев
на, мин саныахпар, бэркэ эппит. Ол гынан баран, бу баар
диэн өйдөбүлгэ «аҕыйах» диэнтэн «муора элбэх» диэн икки
ардыгар кини «кыл имэрийэ» (Э.К. Пекарскайга кыл эмэрийэ) диэн тылы киллэрэр. Бу «тобус-толору, ыы-быччары»
диэн суолталаах баар кэккэтигэр киирбэт тыл.
А.П. Оттон Маарыйа Николаевна Солотуураба сорудаҕар
тэн'нэ туттуллар гынан баран үчүгэй ойдобүллэри биэ
рэр тыллары сорудах биэртэлээбит. Олортон «сорсо» диэн
тыл баар. Быһаарыыта саамай соп. Сорсо (сорсу) күһүнн ү
үөрдээн сылдьар кустар, кус үөрэ ааттанар. Ону «сорсо»
диэбит. Мин өйдүүрбүнэн, «сорсу» диэн ааттанара буолуо
дии саныыбын. Эһиги санааҕытыгар хайдаҕый?
Д. Ити холобурга «сорсо» дуу, «сорсу» дуу? Сир-сир аайы
энин-энинник ааттыыллар. Сороҕор киһи бэйэтэ эмиэ
итинник да, маннык да этэн кэбиһэрэ баар буолар. Ханнык
түбэлтэҕэ санарарыттан. Сибилигин «сорсо» диэҕэ. оттон
атын тылы кытта туттарыгар «сорсу» диэн этэн таһаарыан
соп.
Е.Х. Онон бу иккис сорудаҕы толорууга Татьяна Ин
нокентьевна уонна Маарыйа Николаевна биһиэхэ сорудах
биэрбиттэрэ ордук интэриэһинэй дии саныыбын.
Д. Соп. Чэ, үһүскэ барыаҕын. «От үлэтигэр ситиһиини
баҕарар тылла-өсто суруйун» диэн сорудахтаахпыт. Дьэ,
онно эһиги кими ордук чорботон бэлиэтээтигит?
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Е.Х. Татьяна Иннокентьевна киэнэ ураты үчүгэй. Кини
от үлэтигэр ситиһиини баҕарар маннык тылы-өһү суруй
бут: «Быйылгы от-бурдук үлэтигэр туох наадалааҕа санаа
хоту табыллыахтын, чэгиэн-чэбдик буолун. биирдии бэйэҕит биэстии киһи кыаҕа кыахтаннын, хонон турдаххыт
аайы хоннохтоох хоһууннар, үлэлээн истэххит аайы үтүө
орүоллэр, баһан истэххит аайы бастын дьоннор дэтин» —
диэн алҕаабыт.
Д. Соп. Уонна кимиэхэ туох баарый?
А.П. Прокопий Петрович киэнэ маннык: «Ама сиккиэр
тыалтан аргыый нуоҕайа, долгуччуйа хойуутук олтом
үүнүүтүнэн суугунуу сытар ходуһаҕа киирдэҕинэ, ханнык
саха киһитэ орүкүйэ үорбэт, сүрэҕэ сүр күүскэ тэппэт буолуоҕай? Айылҕа бу маанылаан бэрсибит быйаныттан сомсон ыларга күүһүҥ-күдэҕиҥ тиийиэҕинэн үлүмнэһэн
үлэлииргин итэҕэйэбин. Үлүскэн үөрүүнү биэрэр таптыыр
алааһыҥ кэрэ айылҕата ходуһаҕар сылын аайытын өлгөм
үүнүүтүн харыстаабакка бэлэхтээтин. Саха төрдө буолбут ураа муостааҕы ууһат, сыспай сиэллээҕи сыбыытат,
тиэргэнин суон буруота тэнийдин, тэлгэһэн кэҥээтин,
оҕоҥ, ыччат дьонуҥ ууһаатын» диэн алгыыр. Эрэмньини
үөскэтэр, киһини, кырдьык даҕаны, үлэлэтиэн баҕардар
үтүө алгыс. Бу маны Петр Алексеевич даҕаны сөбүлүүр.
Д. Алгыс — уус-уран хоһуйуу. Соп, дьэ эрэ, ити былыргы
бэлиэ дьон туһунан кылгас кэпсээммитигэр кими бэлиэтиигит? Былыргы кырдьаҕас элбэхтик иетибит буолуохтаах.
Онтон саамай омуннааҕа, дьонно кэрэхсэниэ диэбиттэрин
ыыталлар. Дьэ эрэ.
М.В. Бу Татьяна Иннокентьевна «Эсэһит хамандыыр»
диэн, итиэннэ Маарыйа Ньукулаайабына «Ылдьаа, Маппьшымыай» диэн дьоннор тустарынан суруйуулара сонун,
урут элбэхтик иһиллибэтэх соҕус дьоннор тустарынан суруйбуттар. Ол гынан баран, «Эсэһит хамандыыр» диэн суруйууну дэмнээн, омуннаан суруйуу курдук киһи ойдообот.
Чахчы маннык киһи баар буола сылдьыбыт диэн киһи
өйдүүр, ылынар гына суруйбут.
Е.Х. Уонна оннук дьон сир-сир аайы бааллара эбитэ
буолуо.
А.П. Биһиги да нэһилиэккэ бааллар этэ эсэһит дьоннор.
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Е.Х. Киһи итэҕэйэр кэпсээнэ диэн буолар. Уонна иитэр
суолталаах диэн бэлиэтиибин. Петр Алексеевич эмиэ бэлиэтээбит.
Д. Аны бэһискэ барыаҕыҥ. «Эр киһи дьахтар кэрэтин,
өйүн хоһуйар кэрэ ойуулааһына» диэн. Дьэ, кэрэ ойуулааһын тахсар эбит дуо? Билинни кэмҥэ хайдаҕый?
А.П. Манна Татьяна Иннокентьевна хоһуйуута баар.
Кини эр киһи дьахтар кэрэтин хоһуйбутун суруйбут.
М.В. Биһиги ити кыыһы хоһуйбутун ордук собүлээтибит
дии.
Д. Кыыһы хоһуйбутун ааҕыахха эрэ үчүгэй баҕайытык.
Дьон истэрин курдук.
Е.Х. «Арай сана эт туппут кыыс оҕо барахсан иһиттэн
кыыһар сырдык иэдэстээх, кыырпах да саҕа хара санаа
түспэтэх ыраас харахтаах, ыраас туоска ойуу түһэрбит
курдук тардыы хаастардаах, ондоччү тарда уруһуйдаан кэбиспит курдук мурун оҕолоох, ситэ буспут отон курдук
обуйукаан уостаах, кэчигирэччи кэккэлэппит курдук үрүҥ
оҕуруо тиистэрдээх, сүүһүн үрдүнэн хара кииһи ханыылыы
туипут курдук ньаассын баттахтаах, уурбут-туппут курдук
талыы уус таһаалаах, сүрэҕи-быары ортотунан түһэр минньигэс мичээрдээх, сүрэх чопчутун тэһэ көрбүт тыыппалаах
харахтаах, сотору үлүгэр кэхтэ барар дьүһүннээх, тэппини
уйбат кэрэчээн кыыс оҕо барахсан...» диэн суруйбут.
Д. Соп, дьэ ити үчүгэй баҕайы. Аны эр киһибитигэр...
М.В. Эр киһибитигэр буоллаҕына Солотуураба Маарыйа
Ньукулаайабына кыыс кэрэ эр киһи дьүһүнүн суруйбут.
Онтуката маннык: «Кини ис киирбэх дьүһүнэ харахпар тута
быраҕылынна. Мэрдьэннээх мэндээрбит үрдүк сүүһүгэр ханан даҕаны кырдьаары гынан эрэр бэлиэ, мыччыстыы суола
да суох, сырдык хааннаах, кыыс оҕолуу нарын-намчы сирэйин кырыылаах мунна киэргэтэр. Кынат курдук икки өттүгэр
дыргыйбыт хойуу гынан баран синньигэс хара хаастаах, уп~
уһун кыламаннара харааччы буспут моонньоҕону санатар
хара харахтарын саба түһүох айылаахтар. Уурбут-туппут кур
дук нарын чараас уостарын хамсаттаҕына, мап-манан тиистэрэ кэчигирэһэн костоллор. Сэнийэтигэр, сынаахтарыгар
ханан даҕаны бытык суох сип-сибиэһэй, ып-ыраас сирэйдээх саха киһитэ. Хойуу, хара баттаҕын оро тараанара дьоһун
12*
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олохтоох-туойдаах, тыллаах-өстөөх киһи көрүҥүн биэрэр. Бу
киһиттэн хайаан даҕаны туох эрэ дьоһуннааҕы, үчүгэйи эрэ
күүтүөххэ, киниэхэ эркин курдук экчи эрэниэххэ сөп» диэн
санаалаах хостон тахсан бардым.
Д. Сөп, дьэ ити эр киһини даҕаны, дьахтары даҕаны
хоһуйар кыаллыан сөп эбит диэн биһиги быһаардыбыт дии.
Үчүгэй. Аны ити бүтэһикпитигэр «Айылҕа кэрэтин, сайыны хоһуйар кылгас кэрчик хоһоонно» диэбиппит. Онтубут
хайдаҕый?
Е.Х. Манна барыларыгар табыллыбыт курдук көрөбүн.
Бары даҕаны айылҕа дьоно, айылҕаҕа чугас дьон эбит дии
санаатым. Айылҕаны хоһуйууга Маарыйа Ньукулаайабына
урукку хоһооннорун ыыппыт буолан баран, урут суруй
бут хоһоонноро даҕаны күн бүгүн суруллубут курдуктар.
Айылҕаҕа сыһыан на, билинн и айылҕаны харыстааһынҥа
уустук түгэннэр баалларын, айылҕабытын хайдах харыс тыахпытын сөбүн туһунан суруйбута баар.
Д. Маны ааҕан иһитиннэрин эрэ, баһаалыста,
Сир симэхтэрэ
Элбэхтэр сибэкки бэртэрэ,
Кинилэр нарыннар, кэрэлэр.
Тон’ буору тобулар ньургуһун
Тэҥнээҕин булбатах дэһэллэр.
Мастартан мааныны, хаты ны ,
Маҥанын туһугар буолбакка,
Нарынын-намчытын сыаналаан,
Ы рыаҕа-хоһооҥҥо холбууллар.
Сүрэҕи долгугар ырыалаах
Соловей соҕотох тэҥнээҕэ —
Сахаҕа ырыаһыт бастыҥа
Күөрэгэй барахсан буоллаҕа.
Саас аайы күөрэгэй ыллыаҕа.
М ы раанн а ньургуһун тыллыаҕа.
Сан а саас кэлбитин уруйдуу
Күөх хатын’ суугунуу тыаһыаҕа.

Д. Сөп, дьэ, ити аахтыбыт. Айылҕаны киһи хоһоонунан
даҕаны, көннөрү даҕаны хоһуйбут бэйэтэ. Аныгы үөрэхтээх
киһи хоһоонунан да хоһуйуон соп эбит диэн санааҕа кэл180

либит уонна ону биһирээтибит дии. Уонна оссо ким киэниттэн билиһиннэриэххитин баҕараҕыт?
Прокопий Петрович киэнин ааҕан иһитиннэриим эрэ:
«Аан ийэ дойдуга айыллыбыт иэспин ахтар-саныыр курдук,
алыптаах уус тылынан айылҕам дьикти кэрэтин аахпыт ба
рыта кэрэхсиир алгыстаах тылын суруйдарбыан! Айыыһыппын кытта аргыстаһан аламай күнү сирдьит оноетон, аатырар номоҕун айдарбыан! Сологойдоох үтүокэн тьш сүмэтин
кыайан туттубат, былыргы обүгэлэрбит үгэстэрин быраҕан кэбиспит алҕаспыт, олонхону утары охсор илиилэрин
уунан турар дьоммут үөрэхтэрин-билиилэрин үтүктэн, сүһэн
ыламмыт уус тылбыт үтүөтүн умуруорбут ИТЭҔЭСТЭЭХ эбиппит. Кытыаран-кыттыһыннаран, Зверев-Кыыл Уолун кур
дук оһуокай, тойук туойан онолуйбут киһи баар ини!» Орто
аан ийэ дойдум оһуорун, симэҕин, эриэккэһин хоһуйарга холонон бүттэҕим сити. Алгыстаах тылы сааһылыыры
сатаабат, абабын-сатабын кытта айбыт киһи Борокуоппай
хааллым.
Соп, дьэ, бу олох саха суруйар, ойуулуур хоһоонунан то
йук. Урукку бастакы суруйааччыларбыт айар хоһооннорунан. Чэ, дьонно син билиһиннэрдибит. Ханныгы ордук
сөбүлээтибит диэн. Аны билигин миэстэлэрин этэн кэбиһиэҕин. Миэстэтин таһаарбыт дьон олоробут. Онон, Уй
баан Дьөгүерэбис, дьэ, билиһиннэр эрэ.
И.Е, Биһиги бу сорудахтары толорбут дьон үлэлэрин
астыммыппытын биллэрэбит уонна махталбытын биллэрэбит. Маннык үлэлэри өссө күүтэбит. Маннык биһиги араадьыйанан даҕаны бу тыл күрэхтэһиитигэр кыттар түгэннэри оссо даҕаны тэрийэр буолуохпут. Бу сырыыга ордук
толорутук, ордук ылыннарыылаахтык бары сорудахтары
толорбутунан Татьяна Иннокентьевна Филиппова үлэтин
биһиги бастакы миэстэ буолар диэн сыаналаатыбыт. Ик
кис миэстэҕэ, барыбыт санаабытынан, Маарыйа Никола
евна Солотуураба таҕыста. Кини бу хоһоонноро даҕаны,
быһаарыылара даҕаны, сорудаҕа даҕаны сонуннар. Үһүс
миэстэҕэ Прокопий Петрович бу кырдьаҕас киһи тылы
билэрэ, тылы таптыыра, төрөөбүт норуотун үгэстэригэр
сүгүрүйэрэ биһигини сохтордо. Оннук ис хоһоонноох C O 181

рудахтары барыларын толорбутунан кинини үһүс миэстэҕэ
таһаарабыт.
Д. Дьэ, манна, биһиги бастакы, иккис, үһүс диирин
диибит буолан баран, онтон ким даҕаны кыбыстыбат суола. Холобура, манна элбэх да эбиттэрэ буоллар, ситигирдик
миэстэлээтэхпитинэ, «Оо, дьэ бу мин иккис буолбуппун,
үһүс буолбуппун» диэн кыбыстыа суохтаах. Бу бочуоттаах
миэстэлэр, хаһан баҕарар. Ити аныгы сиэринэн, биһиги
ити миэстэлиибит. Дьининэн, дьэ, бу бэркэ суруйбуттар
диэн барыларыгар махтанан кэбиһиэхпитин соп этэ. Дьэ,
билигин, доҕоттоор, биһиги саамай ыараханыгар киирэбит.
Эҕэрдэлиибит барыларын. Инникитин даҕаны биһиэхэ
кытта туруохтара, биһиэхэ көмөлөһө туруохтара, аны атын
да дьон кыттыаҕа, оссо да тэрийиэхпит. Дьэ билигин саамай
ыарахана диэн тугуй? Биһиги бирииһэ суох олороммут бу
күрэхтэһиини тэрийдибит. Онон ити кыһыл тылбытынан
эҕэрдэлээтибит. Бу гынан бараммыт син тугу эрэ, хаһан
эрэ салгыахпыт дии саныыбыт. Бу үлэ саҥа саҕаланна, куо
ракка. Онон тэрилтэлэрбит да дьонноро сана муста сата
ан эрэллэр. Ону ким сана кинигэ таһаартарда дуу, хайдах
дуу, ону билэн-корон кордоһо сылдьыахпыт буоллаҕа дии.
Онно бу биэриибитин истибит дьон бэйэлэрэ эмиэ кэлэннэр этиэхтэрин соп. «Биһирэм тылы» биһиги истэбит, онон
комолөһөбүт, мин маннык кинигэбин биэрэбин диэн. Он
нук буолбат дуо? Ону суохха дьону эрэйдии сылдьар дии
санааман. Онон бу кэммит, үйэбит уратытын аахсанныт
сэмээр кэтэһэ сыдцьыҥ!
Уонна саманан ситимнээн биһиги бары санаабыт биир,
бу курдугу кордоһөбүт. Дьон бу үбэ-аһа суох даҕаны оло
рор кэмнэригэр тылбыт диэн, торообут култуурабыт диэн
кыһананнар, араадьыйаны истэннэр, күрэхтэһиигэ кыттаннар, дьону сэргэхситэллэр, тылы билэллэрин кордороллор,
онно үөрэтэллэр, коҕүтэллэр. Инньэ гынан бу кинилэр
атын күрэхтэһииттэн туох даҕаны итэҕэһэ суох улахан су
олталаах үлэни үлэлииллэр. Итини сыаналаан, дьон ой
доон, бу биһиги күрэхтэһиибитигэр кыайар дьону ытыктыыр буола үөрэниэхтээхтэр. Олорор да сирдэригэр, Саха
сирин да үрдүнэн. Ол ытыктабылларын бэлиэтин ити атын
күрэхтэһиилэргэ бириис энин биэрэллэрин курдук бэйэлэ182

рэ эмиэ мин манныгы биэрэбин диэн этэ үөрэниэхтээхтэр
дии саныыбын мин. Дьэ онно тугуй? Билигин ол бары тиэхиньикэни, ону-маны, баҕар, биэрбэтиннэр. Биһиги дьом
мут бу бары сааһырбыт дьон, холобура, билигин ити бартер
ол-бу диэн баарынан ким туох кыахтааҕынан биэриэхтэрин
соп. Сорох, баҕар, эт да биэрдин, арыы да биэрдин, ол,
холобура, Прокопий Петровичка да хаалбат суол буолуох
таах. Оттон Татьяна Иннокентьевнаҕа улуу үорүүлээх суол
буолуохтаах, Маарыйа Ньукулаайабынаҕа даҕаны. Аны ту
ран, билин ни кэмнэ куорат да дьонугар, тыаҕа да олорооччуларга улахан боппуруостара от-мас буоллаҕа дии. Арай
сымыйа, туох харсай бу, чахчы собүлүүр дьаһалта баһылыга
дуу, туох эрэ тэрилтэ салайааччыта дуу, эбэтэр кэлэктиибэ дуу, аны туран көннөрү кыанар да киһи, хас да кыанар уоллаах энин киһи биир массыына маһы бу дьонтон
биирдэригэр эбэтэр барыларыгар да сир-сиртэн аҕалан
кутан биэрдиннэр. Төһөлөөх үорүү буолуо этэй? Бу олох
Саха сирин үрдүнэн аатырдар суол буолуо этэ бу киһини.
Бу чахчы үтүө майгылаах былыргылыы сыһыаннаах киһи
эбит диэн. Былыр оннооҕор билбэт дьонноругар анаан
кэһии аҕалан биэрэллэр этэ диэн буолар ээ. Ол туох эмэ
түбэлтэҕэ эбэтэр бу киһи кырдьан буорайан олорорун ис
тэн, бу урут үчүгэй киһи сурахтааҕа ол маннык буолбут
диэннэр, анаан маанылыы, хоно-орүү, сэһэргэһэ кэлэллэр этэ диэн. Туох эрэ кэһиилээх. Бу үгэспитин биһиги
соргүтүохпүтүн соп быһыылаах. Онтон туох да куһаҕан тахсыа суоҕа, үчүгэй эрэ буолуоҕа. Маны, биһиги дьоммут,
умналааһын курдук корүмэҥ. Сир-сир аайы билигин, хан
на баҕарар көмөлөсүһүү баар буоллаҕына сатанар кыахтаах,
ону ойдүоххэ. Эһиги туох дии саныыгытый? Бары кэпсэтэн
турабыт.
И.Е. Саамай соп.
Д. Соп, онон, дьэ, субу биэриибитигэр сананы баҕалаах
энин тэрилтэлэр баар буоллаххытына, биһиэхэ, «Биһирэм
тылга», биллэрин эбэтэр быһа бу дьонно туох кыахтааххытынан бириистэ олохтооннут туттаран кэбиһин уонна
биһиэхэ биллэрин. Биһиги манныгы субу киһиэхэ туттардыбыт диэн. Бу биһиги эмиэ үрдүк үорүүбүт буолуоҕа.
И.Е. «Биһирэм тыл», бу күрэхтэһиилэри тэрийиитигэр,
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онно баетаабыт дьонно бириистэри олохтооһутга, биһиги
аҥардас биирдиилээн эрэ дьон кыаҕынан буолбакка, тэрилтэлэр эрэ кыахтарынан буолбакка, кэлэр өттүгэр биһиги
судаарыстыбаннай таһымҥа тахсарбыт буолуо диэн саныы
бын. Ол курдук биһиги бырабыыталыстыбабыт бу тыл сайдыытыгар оруолу уонна хамсааһыны онорор бу биэриини
биһирээн манна кыттар дьону уонна бу күрэхтэргэ бастыыр
дьонно хайаан эмэ болҕомтотун уурар кэмэ тиийэн кэлиэ
дии саныыбын.
Д. Дьэ бэрт буолуо этэ.
И.Е. Онон биһиги таһыммыт үрдээтэр үрдээн иһиэ
этэ. Бу кэнники кэмҥэ тыл сокуонун олоххо киллэриигэ
сана сонун хардыылар оҥоһуллуох курдук буолан эрэллэр.
Ол курдук бырабыытылыстыба иһинэн тиэримин, орфо
графия хамыыһыйата тэрилиннэ. Бу хамыыһыйа үлэтин
саҕалаата. Ол курдук быйылгы сыл иһинэн таба суруйуу
быраабылалара оноһуллан киирэллэринэн сибээстээн, ол
мунньахтарга биһиги эмиэ ити хамыыһыйаҕа бу «Биһирэм
тыл» үлэтин-хамнаһын туһунан эмиэ этэр кыахтанабыт.
Онон биһиги бырабыытылыстыба таһымыгар бу тыл со
куонун олоххо киллэрии боппуруостарынан дьарыкпыт
күүһүрдэр күүһүрэн иһэр. Онон бу биэриини истээччилэр,
бу Михаил Бөтүрүөбүс эппитин үчүгэйдик болҕойонҥут, бу
бүгүнну биллэрбит кыайыылаахтарбытыгар бириис диэн
анааһынҥытын аҥардас эһиги нэһилиэккит иһинээҕи,
улуускут иһинээҕи тэрээһин курдук корбокко, биһиги
ороспүүбүлүкэбит үрдүнэн ити биллэриллэр, бу араадьыйанан иһиллэринэн сибээстээн, хамсааһын курдук ойдоон,
бары оҥороргут буоллар диэн саныыбын. Togo диэтэххэ, бу
«Биһирэм тыл» сүүс тоҕус уон тоҕус биэриитэ, икки сүүс
биэриитэ, үс сүүс, түорт сүүс биэриитэ буола туруохта
ра. Ол ахсын биһиги сайдан иһиэхпит, сайыннар-сайдан.
бу биэрии үүннэр-үүнэн иһиэҕэ, түмэр ыччата, түмэр
дьоно, түмэр кэлэктиибэ бөдөнөөтөр бөдоноон иһиэҕэ,
Быһаарар суола, оҥорор дьыалата улааттар улаатан иһиэҕэ,
онон биһиги бу кэпсэтиибит кэскиллээх боппуруостары
быһаарыыга туһаайыы курдук буолар.
Д. Соп, дьэ, истиэххэ кэрэ үчүгэй. Ити, кырдьык, бы
рабыытылыстыба таһымынан, өрөспүүбүлүкэ таһымынан
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сыаналанар кэм кэлэрэ буоллар, олус үчүгэй буолуо этэ.
Биһиги хардыыбытын кэҥэтиэ этэ, сайдыыбытын урдэтиэ
этэ, билиибитин-өйбүтүн байытыа этэ. Онон, кырдьыга
даҕаны, бу биһиги биллэрэр кохпүт өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн
буоллаҕа, ол биир улуус дьыалата буолбатах. Холобур, Чурапчы эрэ улууһун дьыалата буолбатах. Онон ол чурапчылар бэйэлэрэ Чурапчы киһитигэр комолөһөр буоллахта
рына, үөһээ бүлүүлэр бэйэлэрэ Үоһээ Бүлүү киһитигэр
комолоһөр буоллахтарына, дьэ, Дьокуускайы этэр уустук.
Дьокуускай мээрийэтэ бу биһиги Татьяна Иннокентьевнабытытар комолөспөтө чахчы. Оттон биир эмэ тэрилтэ, куорат киһитэ диэн куоратын киһитигэр комолөһор
буоллаҕына, бу син биир ороспүүбүлүкэ дьыалатыгар, саха
бүттүүнүн туһугар дьыалаҕа кыттыы курдук корүллүохтээх.
Ити саамай сөпкө эттин, Уйбаан Дьөгүөрэбис, мин хай
дах эрэ итигирдик табыгаһа суох буолуох курдугуттан эппэппин. Дьиҥинэн, ити санаа саамай соптоох. Субу биһиги дьоммут дьонтон туох даҕаны итэҕэһэ суохтар, өрөспүүбүлүкэ күрэхтэһиилэриттэн туох да итэҕэһэ суох күрэхтэһиигэ кытталлар. Биһиги умнан эрэбит, умуннубут
даҕаны диэххэ сөп култуурабытын, тылбытын-өспүтүн.
Кинилэр элбэҕи аахпыт, билбит, элбэҕи көрбүт-истибит
буоланнар күндүлэр. Бэйэлэригэр сонөрдөн илдьэ сылдьар
баайдарын бар дьонно таһааран көрдөрөллөр. Ол онон ки
нилэр үрдүк култууралара, таһымнара биһиэхэ, истээччилэргэ барыбытыгар, үөрэтэр суолталаах. Инньэ гынан, дьэ,
кырдьык, бу өрөспүүбүлүкэ дьыалатыгар кыттабыт диэн
санаан олорон эһиги көмөлөһүөхтээххит. Баҕар, атын улу
ус киһитигэр субу Дьокуускай эргинтэн, киин улуустартан,
арай биир массыына оту, бу быйылгы кыһалҕалаах дьылга,
Боотулууга Бүлүү түгэҕэр илдьэн туггаран кэлэр киһи баа
ра эбитэ буоллар, бу хайдахтаах улуу дьыала буолуо этэй!
Олох хаһан даҕаны, баҕар, үйэҕэ буолбатах түбэлтэ буолуо
эбитэ буолуо. Дьэ, ол оннукка холонор, оннукка тиийэр эр
сүрэхтээх киһи баар дуо? Мин оннук киһи баар буолуон
соп диэн эрэнкэдийэ саныыбын. Бүгүннү биэриибитин
манан бүтэрэбит, истээччилэрбитигэр бука барыгытыгар
махталбытын тириэрдэбит уонна үтүонү баҕарабыт.
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3-с кууруһун устудьуоннара Уля Плотникова, К атя Горохова

Д. «Маайалаах Өлүөнэ ханна баран хааллахтарай, сана
дьонунан солбуйбут» дии санааман. Маайалаах кэлиэхтэрэ.
Билигин быраактыкалана сылдьаллар. Ааҕаннар, кинигэни
энин хасыһан, тылы-өһү булан, биһиэхэ көмөлөһүөхтэрэ.
Биэриим бастакы түһүмэҕэ — солун.
Дьэ, ааспыт биэриигэ «Намна тахсабын, ол солуммун
кэпсиэҕим» диэбитим. Онно «Биһирэм тылга» аналлаах
көрсүһүү буолбата, чэбдик олох туһунан сүбэ мунньах
буолла. Саха Өрөспүүбүлүкэтин генофондатын харыстыыр
дэпэртээмэн дириэктэрэ В.И. Кириллина, ити дэпэртээмэн
салаатын начаанньыга Т.П. Карпова, араадьыйа литератур
най биэриитин тутаах эрэдээктэрэ А.А. Тарабукина буолан
сырыттыбыт. Дьэ итиннэ 22 киһи тыл эттэ. Инньэ гынан
икки аҥаартан биэс чааска диэри биир тыынынан, биир
олоруунан мунньахтаан итиччэ элбэх киһи тыл этэр. Нам
дьонун биир уратыта — быһа бааччы кэпсэтиилээх буолар
эбит. «Отчуоттуу, кэпсэтэ турума», «Билэбит, Эн туох этиилээххиний?» — диэн быспыт мүнүүтэлэрин тутуһуннарар
дьон буолан биэрдилэр.
Киһи тылтан үөрэнэр, тылынан салайар, кулгааҕынан
истэн, хараҕынан көрөн билбэтин билэр. «Кыра эрдэҕиттэн
үрүүмкэни охсуһуннара үөрэппит оҕолоро арыгыһыт буолаллар» диэн этиини иһиттим. Ол Түбэ нэһилиэгин баһылыга Р.Е. Лукина инньэ диэтэ. «Салайааччыта иһэр тэрилтэ
дьоно иһэр», — диэтэ Г.Г. Алексеев Намтан. Аны туран:
«Милииһийэ биллэриитигэр куһаҕаны тэнинэн үчүгэйи
эмиэ даҕааһыннара биэрэр ол дьон санаатын ордук үчүгэйгэ
иитиэх этэ», — диэтэ II Хомустаах нэһилиэгин баһылыга
К.Н. Тихонов. «Тэрилтэ ыһыаҕын, оскуола үбүлүөйүн
аҕыйатыах баар этэ. Дьиҥинэн, ыһыахха киһи арыгылаабат
сирэ», — диэтэ эмиэ кини. «Бу ийэ быраабын быһыа суохха. Быһар иэдээн, оҕо сыстар сирэ суох буолар. Арыгыһыт
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ийэҕэ босуобуйатьш биэриэ суохха, эмиэ ол босуобуйатын
ылан иһэ сыппатын. Ол оннугар иккис интэринээт аһан,
онно олордуохха» — диэн эттэ Л.П. Черноградская. Оҕо
туһугар кыһанарынан киһини уйадытар этии диибин. Намнарга этиллибит солун санаа, бэлиэ тыл ити эрэ буолуо
дуо, баар бөҕө. Ону мин кылгаттым. Дьэ ити кылгас-кылгас
этииттэн биһиги өйбүтүн уһугуннаран биэриэхиитин con.
Дьэ билигин биэриибит иккис түһүмэҕэр тылбыт күрэхтэһиитин үс сорудаҕын биэрэбит. Ону Евгения Дмитриевна
Хамарова биэриэҕэ.
Е.Х. Соп, күрэхтэһиибит сорудахтара манныктар:
а) Togo дьол икки хараҕа суох дииллэрий?
б) «Бүтүн оноруулаах киһи» дииллэрэ хаһан, ханна?
в) «Сахана «оҥоһуу, толко, дьылҕа» диэн туох уратылаах
тылларый?
г) «Соргу» уонна «саргы» диэн тыллар туох уратылаахтарый?
д) Тоҕо «сор хаанын сордоо» диэн этэллэрий?
Д. Биэриибит үһүс түһүмэҕэр сурук ырытабыт. Аҕыйах
хонуктааҕыта миэхэ литературнай биэрии эрэдээксийэтэ
сурук туттарда. Ол сурук бу курдук диэн киириилээх: «Алек
сееву М.П. Сомоҕотто түлүпүөнүнэн кэпсэттэ. Олунньу 2
күнэ» диэн. Бу маны «Выпуск» диэн бырагыраама оҥорор
болох баар. Олортон ким эрэ, Сомоҕотто түлүппүоннээн эппитин суруйан ылан баран, литературнай биэрии эрэдээксийэтигэр биэрбит. Ону эрэдээксийэ туһааннаах киһитигэр
миэхэ туттарда.
Сомоҕотто — этнограф. Кэлинни сылларга тыл култууратыгар, тиэримини онорууга саналыы сыһыан үескээри
гынар. Сомоҕотто онуоха сорунуулаахтык орооһор, бобор
даҕаны, хайыыр даҕаҥы, Элбэх ыстатыйа суруйар. «Түүр
тыла буолбатахпыт, сымыйанан дьаабыланаҕыт», — диир.
Иккис суруга: «Литературнай тылга дьону үөрэтэр араадьыйа
үлэһиттэрэ һ-нан санараллар, онон мунан хааллым» диэн ис
хоһоонноох. Ол аата сыыһа сан арар киһи баар эбит. Аны:
«Бу дьонтон атын, баҕалаах дьону аҕалан кэпсэтгэриэххэ», —
диир. Ол ону туох дии саныыгытый? Чэ, оҕолор, этшг.
Е.Д. Оттон, ол аата тугуй? Эн оннугар атын киһини

ДУУ?
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Д. Оннук быһыылаах.
Е.Д. Дьиҥинэн, бу бэйэҥ улэлии сылдьар биэриин
буоллаҕа дии.
Д. Араадьыйаҕа да, тэлэбидьиэнньэҕэ да ааптар биэриитэ
диэн баар. Элбэх эрэдээктэр, элбэх суруналыыс анал биэриилээх. Бэйэтэ, суол солоон тахсан, оннук биэриини биэрэр
быраап ылар. Биэрии биэрэр бырааптанар. Ону сыҕайан.
атын киһи, көтөн түһээт, мин биэрэр, илдьэ иһэр биэриибин сатаан да, кыайан дарн ы биэриэ дии санаабаппын.
Бэйэм, ер сыллаах айымньылаах үлэм түмүгэр, ситэн-хотон,
санаа эргимтэтэ гынан, кыһалҕа оностон, булбут булумньубун санаам хоту бэйэм эрэ салгыыр, бар дьоммор тириэрдэр
кыахтаахпын. Анал биэриилээх ким барыта оннук.
У.П. Кыттыан баҕалаах дьон сурук суруйан бэйэлэрэ кэ
лэн, эрдэттэн этэн, биллэрэн, кыттыахтарын сөп буоллаҕа.
Д. Кытталлар! Бу суруйа тураллар. Мин ити эһиэхэ хастыы да суругу туттардым. Бу дьон бары кыттааччыларбыт
буолаллар. Субу биэриигэ, атын улуустан кэлэн, кытта оло
рор дьоннор ити. Кинилэр суруктарын биһиги ырытабыт.
Санаа үллэстэбит.
У.П. Онон соҕотоҕун эрэ үлэлиир диир, мин санаабар,
сыыһа.
Д. Чопчу маннык диэн ирдиир, үөрэтэр сыыһа диир
Сомоҕотто. Суругун маннайгы анаара итигирдик. Дьэ эрэ,
Евгения Дмитриевна, саха тылын үөрэҕин бүтэрбит киһи
олороҕун, үлэлии сылдьаҕын. Туох диэн үөрэтэллэрий саха
тылын үөрэхтээхтэрэ? Бу оруйуоннарбыт тылларынан тустуһунан саҥара сылдьыаҕын дииллэр дуу, бары биирдик —
саха бүттүүн тылынан, бу маннык литэрэтииринэйдик,
санарын дииллэр дуу?..
Е.Д. Итиннэ мин бу курдук этиэхпин баҕарабын. Бүттүүн
саха тыла диэн баар буолуохтаах. Арай олох үөрэҕэ суох киһи
маннык суруйуон сөп этэ. Оттон Сомоҕотто курдук киһи бугурдук түөлбэ тыллаахпыт, онон бүттүүн саха тылын үөрэтэ
сатыыр наадата суох диирэ, эбэтэр сахалыы литературнай
нуорма диэни билиммэтэ табыллыбат буоллаҕа дии.
Д. Аны бугурдук этэр, бигэргэтэр, дакаастыыр: «Үөһээ
Бүлүү Боотулуутун дьонун санарар тыла дьин саха тыла
буолбатах». Ол аата мин, Боотулуу киһитэ, саха тылын
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култууратын туһунан биэрии биэрэрим табыллыбат эбит.
Хайа омуктуу' сан арарбын эһиги, истээччилэрим уонна бу
биэриигэ кытта олорооччулар, быһаарар күҥҥүт кэлбит
быһыьшаах...
У.П. Холобура, ханнык да улуус буоллун, ханнык да
нэһилиэк буоллун, онтон сылдьар киһи тьшы бэйэтэ
кыһаллан үорэтэ сатыыр. Кини буруйа буолбатах, ханнык
да улуустан сылдьара.
Д. Сомоҕотто ол быыһыгар аны «Биэрии сахалыы сопко
санарарга, тьшы тупсарыыга улахан комо буолуохтаах» диэн
эмиэ үһүс иууннаах. Дьэ, пууннаабыттар, бэйэтэ пууннаан
биэрбитэ буолуо. Биһиги оттон этэр этиибитин, үлэлиир
үлэбитин бу кэисии олоробут. Сибилигин ол «Саха тьша
диэн суох, ону үөрэтэ сатыыр табыллыбат» диэн баран,
аны «Сопко санарарга, тылы тупсарарга улахан комо буо
луохтаах» диэн этэр. Бу «Эһиги дьон санатыгар көмөлөһөр
кыаххыт суох, атын киһи биэрии биэрдэҕинэ, комолөһүо
этэ» дии санаабыт санаата быһыылаах. Чэ, ону алыс таабырыннаабакка Сомоҕотто бэйэтэ эбии быһааран суруйарын
кэтэһэбит.
Соп, аны туран, миэхэ Үөһээ Бүлүү Кэнтигиттэн оннооҕу
мусуой дириэктэрэ Мачахов А.П. сурук ыыппыт. Кини
Үоһээ Бүлүүгэ сырыттахпына, «Чап уустара» диэн бэйэтэ
суруйбут кинигэтин бэлэхтээн турар. Ыраах олорор буолан,
кинигэтэ тахсарыгар кэрэктиирэтин корботох. Инньэ гы
нан элбэх алҕастаах буолбут. Дьэ, бу ону коннорон ыып
пыт. Бу сүрэҕин-бэлэһин, бу култууратын соҕон кэбиһин!
Билигин сороҕор кинигэ алҕастаах тахсар. Онно эккээрбэт,
үөрэммэт. Ол саха киһитин ис култуурата буолар диибин.
Инньэ гынан, Афанасий Поликарповичка махталбын тириэрдэбин, субу билинни дьон майгыта кубулуйда диир кэммитигэр Эн майгыгын, киһилии быһыыгын кубулуппакка
сылдьар эбиккин. Дьэ, Эн көннөрүүгүнэн ааҕыаҕым, Эн
кинигэҕин.
Аны гуран, Сомоҕотто таайым сурахтааҕа, биирдэ оссо
дьоммун кытары миигин дьиэтигэр ыныран ыалдьыттаппыта. Урут хоһоонун маннайгы кинигэтин үчүгэйи баҕаран
бэлэхтээбиттээх. «Кыыскын учуонай оҥоруом», — диэбит189

тээх. Билигин тоҕо сөбүлээбэтэ, абааһы көрдө, саҥардымыан
да баҕарда!
Мачаахап туран, үйэтин тухары учуутал киһи, сөбүлүүрүн
биллэрдэ: «Биһирэм тылыҥ» биһирэнэ турдун, түүрдүү
төрүт тылбыт туругуран истин!» — диэн алҕаабыт суругун
бүтүүтүгэр.
К ырыымпа

Д. Билигин сана кэлбит оҕолорум бэйэлэрин билиһиннэриэхтэрэ. Ол иннинэ эттэхпинэ, ити биһиги кэпсэтиибитигэр кыттан, чобуотук санаран-иҥэрэн барбыт кыыс Уля
Плотникова диэн.
У.П. Мин Уля Плотникова диэммин. Мэнэ Ханалас Хорообутуттан сылдьабын. Оскуоланы 1992 с. бүтэрэн баран,
Бүлүүтээҕи педучилищеҕа киирбитим. Быйыл СГУ-га 3-с
кууруска быһалыы үорэнэ киирдибит, дьүөгэбинээн Катялыын.
Д. Соп. Эн бырааттардааххын энин дуу?
У.П. Бииргэ төрөөбүт тоҕуспут.
Д. Оо, элбэх эбиккит! Дьэ, олор тоһо үөрэхтээх дьон
буоллулар? Саха тыла үөрэхтээх баар дуо, биир эмэ?
У.П. Саха тыла үөрэхтээх мин соҕотохпун. Ол гынан ба
ран убайдарым ырыаны, хоһоону сүрдээҕин сөбүлүүллэр,
сэргииллэр. Улахан убайым Роман Плотников Майаҕа быраастыыр. Кини хоһоон айар уонна мелодия эмиэ айар.
Эдьиийим Галина Романовна бэйэтэ ис-иһиттэн тардыһан
саха тылын үөрэтэр, оһуокайдыырын сөбүлүүр. Эдьии
йим Варвара Романовна эмиэ ыһыахха оһуокайдыырын
собүлүүр.
К. Г. Мин Катя Горохова диэммин. Уус Алдан Чэриктэйиттэн сылдьабын. Бииргэ төрөөбүт иккибит, балтым 5-с
кылаас.
Д. Дьэ соп. Иккиэн билэр дьонҥутутар, оҕолоргутугар,
учууталларгытыгар эҕэрдэ ыытыаххытын соп.
У.П. Мин үөрэппиг учууталларым Герасимова Светлана
Александровна уонна Кузьмин Афанасий Афанасьевич Хо
рообут оскуолатыгар үлэлии-хамсыы сыддьаллар. Бүлүүгэ
үөрэппит учууталларбар барыларыгар эҕэрдэ уонна махтал
тылларын этиэхпин баҕарабын.
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Д. Дьэ билигин маннык. Ньурбаттан саха тылын кырдьаҕас учуутала Баһылай Кириилэбис Ксенофонтов «Биһирэм тылы» сөбүлүүрүн бэлиэтигэр биһиэхэ бэйэтэ су
руйбут хоһоонунан кинигэтин бэлэх ыыппыттаах. Ол кинигэтиттэн бу оҕолор хоһоон ааҕыахтара. Чэ, Уля!
Хомус тыаһа
Хомус тыаһын истиим да,
Хонууларга, маардарга
Күлүм күнүм анныгар
Күөрэгэйдэр ыллыыллар.
Хомус тыаһын истиим да,
Хатыҥ мастар чараҥҥа
Сиккиэр тыалтан хамсааннар
Суугунаһан бараллар.
Хомус тыаһын истиим да,
Хаарыс солко сайыҥҥа,
Д ьоллоох түгэх санаабар
Дьоһун ыһыах долгуйар
Айм ах дьонум мустаннар
Ача оттоох кырдалга
Отгуун-мастыын ыллаһар
Оһуокайын тардаллар.
Сибэккилиин сипсиһэр,
Сирдээх халлаан сэн ээрэр
Сиэдэрэйкээн кэрэ кэм
Сириэдийэр, сэгэрдээр.

Д. Дьэ, бу Баһылай Кириилэбис П.Н. Тобуруокапка
анаабыт хоһооно.
Күндү-мааны ыалдьыт тэҥэ
Кэрэ сайын бэлэхтэрин
Кэккэлэтэн, чөкөтөн,
Күммүт көмүс килбиэннэрин
Кэрии тыаҕа түһэрэн,
Күндү мааны ыалдьыт тэн э
Күһүн кэллэ биһиэхэ.
Кус-хаас хойуу үөрүн
Итии сиргэ атаартаан,
Хабдьы куобах бороҥ өҥүн
Хаары кытта ханыылаан,
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Күндү-мааны ыалдьыт тэҥэ
Күһүн кэллэ биһиэхэ.
Ыраас, сырдык оскуолаҕа
Ыччат дьону ын ыран,
Үүнэр, сайдар үтүө суолга
Үөрэнэргэ угуйан,
Күндү мааны ыалдьыт тэн э
Күһүн кэллэ биһиэхэ.
Сырдык хаары үҥкүүлэтэн,
Сирбит ньуурун бүрүйэ
Тииҥ, киис, саһыл бултаах сиргэ
Тыаһьптары тиэтэтэ,
Күндү мааны ыалдьыт тэҥэ
Күһүн кэллэ биһиэхэ.

Д. Дьэ, бу Баһылай Сэмэнэбис Дьаакыбылапка-Далан ҥа анаабыт хоһооно. Баһылай Кириилэбискэ махтанабыт.
Эн кинигэлэргин биһиги күрэхтэһиибитигэр туттаары ууруна сытабыт. Туһаныахпыг дии саныыбыт. Уһун үйэни, чэгиэн доруобуйаны, үлэҕэр-хамнаскар ситиһиилэри, олоххор
дьолу баҕарабыг. Баһылай Кириилэбис, «Күөрэгэй» диэн
кинигэҕин бэйэҥ дьаһайбытыҥ курдук, оҕолорбор туттартаатым.
Кырыымпа

Дьэ, биһиги биэриибит бүтэрэ чугаһаан иһэр. Бүлүүтээҕи
педучилище учууталларыгар бу оҕолору биһиэхэ бэлэн
нээн, үөрэтэн, иитэн таһаарбыккытыгар махтанабыт, Аныгыскы биэриибитигэр сорудаҕы хатылыахпыт суоҕа, муус
устар ортотутар, кэпсэппиппит курдук, күрэхтэһиибитин
түмүктүөхпүт. Онон эһиги сыыйа-сыппайа бүтэрэнҥит
ыыта турун. Сурук, сибилигин суруйдаххытына, кэлиэҕэ,
айыылатан уустук сорудах суох. Киһи кинигэни хаһыспакка
да булан, суруйан, эппиэттээн ыытар суруктара. Эһиэхэ
ситиһиини баҕарабыт, үөрэ-көтө түмсүүлээхтик үлэлии
сатыаҕын!
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ИНЬЭ КУППАР ИҤЭРИНЭН
Б Т 169. 9 7 .0 3 .2 3

Режиссер К. Артемьев.
Биэриигэ к ы т т а р : Алена Прокопьева
Кумааҕыга түһэрдэ: Мила Полятинская, СС-95-1

Д. Алена икки суругу ырытыаҕа. Алена, дьэ, хайа улуустартан кимнээх диэн суруктара баарый? Туох туһунан суруйбуттарый? Дьэ, сэһэргээ эрэ.
А.П. Бу Флегонтов Прокопий Петрович Чурапчы Дирин иттэн суруйар. Уонна Сунтаар Аллынатыттан Кузьми
на Мария Васильевна суруга баар.
Д. Со-оп. Ити Прокопий Петрович диэн бу өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр бэтэрээн киһи буолуохтаах. Ол кини буо
луо, арааһа. Бэйэтэ суруксут, айымньыны да суруйар кыахтаах киһи. «Хотугу сулуска», «Чолбонно» сэрии саҕанааҕы
олоҕу суруйбута элбэх киһини долгуппут буолуохтаах. Онон
улахан ытыктабыллаах бэтэрээн, дьэ, тугу суруйар эбитий,
бу «Биһирэм тылга» сыһыаннаан? Биһиги үлэбитигэрхамнаспытыгар туту бэлиэтиир эбитий?
А.П. Бастатан туран, бу сурук суруйбут дьонно махтал бытын тириэрдэбит. Прокопий Петрович, Эйиэхэ. «Михаил
Петрович, биэриини олус ситиһиилээхтик ыытарын' иһин
махтанабын» диэн суруйар. Суруктан быһа тардан ааҕыам:
«Олус туһалаах, боччумнаах, ис сүрэхтэн кыһаллан, тугу эмэ
ту Һал аата рб ын диэн биэрии. Санарар саҥан сымнаҕаһа,
чуолкайа, истэргэ да, сыаналаан-тойонноон толкуйдуурга
да дьоһун үчүгэй», — диир. Уонна, дьэ, бэйэтин санаатын
этэр Прокопий Петрович.
Д. Эн «бэйэтин» диэмэ, «санаатын этэр», «манныкманнык санаатын» диэн буолар.
А.П. Маннык санаатын этэр. Сергей Афанасьевич Зверев-Кыыл Уолун «Сассын-сассын сарсыарда» диэн ырыатын «Биһирэм тыл» биэриигэ ыытарын олус үчүгэй диэн
этэр. Уонна суруктан эмиэ быһа тардан ааҕарым дуу?
«Оҕонньор сологой куолаһын истэр — бу саха киһитин
дьоло. «Сассын-сассын сарсыарда» Кыыл Уола барахсан
бэлэхтээбит киминэн да сатаан көннөрүллүбэт, хатыламмат
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улуу айымньыта. Ону салҕан дуу, абааһы көрөн дуу, истибэт
буолуу аньыыга-буруйга да тэҥнэһиэн сөп».
Д. Дьэ олус да сөпкө эппит! Дьэ үчүгэй. Мин олох
итинтэн санаам көтөҕүллэр. Бу киһи ытыктыыр, итэҕэйэр
киһитэ итигирдик этэн кэбиспитэ тирэх буолар.
А.П. Мин бэйэм эмиэ «бу айымньыны иһиттэхпннэ,
киһини уоскутар, инникигэ эрэллиир ис күүстээх» диэн
ылынабын. Хайдаҕый?
Д. Эн «сэниэтэ суох баҕайы, кырдьаҕас баҕайы киһи,
дьэ, олох бу ыалдьан-сүтэн олорон ыллыыр» дии санаабаккын дуо?
А.П. Суох. Оттон инньэ диэччилэр бааллар дии. Ол гы
нан баран бу олох ханнык да айымньытааҕар ордук үчүгэй
айымньы дии.
Д. Сө-өп.
А.П. Уонна бу иккиһинэн диэн бэлиэтээн, Татьяна Ин
нокентьевна «Алаас» профилакторийга сынньаммыт дьон 
но биэрбит сорудаҕар эппиэттиир.
Д. Били сынньаммыт дьонно биэрэр, биһиэхэ буолба
тах.
А.П. Онно бэйэтин этэр, онно балачча ааттаталаабыт,
ол эрээри бу «суон оһоҕос» уонна «күлүк» диэн тыллары
хайдах эрэ атыҥырыы көрдүм бу сурукка.
Д. Ээ, били, биирдик саҕаланар, бүтэр тылларга киирбэт
диэҥҥин? Сөп.
А.П. Оттон бу «күлүк» диэн тыл..
Д. Ээ, ол «күлүк» диэн киһи уоргана буолбатах. Онон
киһиэхэ бэйэтигэр суох.
А.П. Уоргана ис тутул буолбатах диэн санаатым. Про
копий Петрович, өссө төгүл суругуҥ иһин улаханнык
махтанабын, махтанабыт диэн буоллаҕа. Өссө бу Сунтаар
Аллынатыттан Кузьмина Мария Васильевна суруйар диэбиппит дии. Кини бу оскуолаҕа, университекка сахалыы
бэйэбит тылбытынан үөрэтиэххэ, тыа оҕото нууччалыы таба
суруйбутун да иһин, тылы баһылааһына быстар мөлтөх буо
лар диир. Кырдьык да оннук дии. Табан, сатаан үөрэттэххэ,
нууччалыы ыраастык, сыыһата-халтыта суох суруйуохпутун
соп диэн этэр кини бэйэтэ. Уонна бу иккис этиитигэр Ма
рия Васильевна «нус-хас, ыйдан а, манньаҕас, хойуостанан»
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диэн тыллары нууччалар элбэхтик тоҕуоруһан олорор сирдэригэр санараллара буолуо диэн этэр.
Д. «Нус-хас» диэни дуо?
А.П. «Нус-хас, ыйдана, манньаҕас, хойуостанан» диэн.
Кини кыра эрдэҕинэ бу «нус-нас, ыйдана, манньаҕас» диэн
этэллэр эбит.
Д. Онон ити, нуучча тыла сабыдыаллаабыта буолуо диир
дуо оччоҕо?
А.П. Aha, инньэ диэн этэр. Уонна оттон кини сүрүн санаата оҕолорбутун сахалыы үөрэтиэххэ диэн. Бэйэтэ ахсыс
кылааска диэри олох сахалыы үөрэммит эбит, онтон тохсус,
онус кылаастарга нууччалыы үөрэппиттэр. (Оскуолаҕа он
нук программа ирдэннэҕэ дии). Онон биһиги нуучча тылын
кыайбаккабыт ситэри үорэммэккэ, салгыы үөрэнэ барбатахпыт диэн этэр. Онон билигин саха тылынан үөрэтиэххэ
баар диэн санаатын этэр.
Д. Ол гынан баран?
А.П. Ол гынан баран, эмиэ даҕаны: «Биһиги оҕолорбутун
«подопытнай кролик» гыммаккабыт, бу университет преподавателлэрэ саха тылын дьиннээхтик ойүүр буолбуттарын
билэн эрэ баран, сахалыы үөрэтиэххэ баар», — диэн этэр.
Д. Соп. Дьэ, ити санааны Эн туох дии саныыгыный?
А.П. Мин ити тиэримини тылбаастыыр билигин ыара
хан баҕайы курдук диибин. Ол эрээри Татьяна Иннокен
тьевна: «Хайдах баҕарар үчүгэйдик тылбаастыахха соп», —
диэн этэр дии. Ону хаһыакка да суруйан турар.
Д. Соп. Итини, Алена, мин бу курдук диэн этиим эрэ.
«Биһиги оҕону оскуолаҕа сахалыы үөрэтэрбит сибилигин
кэскилэ суох» диэн ойдоон олорон суруйбут быһыылаах.
Ол кэскилэ суоҕа диэн — «Университекка оҕону син биир
нууччалыы үөрэтэн барыахтара» диэн дьиксинэр. Сахалыы
үорэммит оҕону нууччалыы үорэтэн бардахтарына, биһиги
оҕолорбут үөрэхтэригэр молтоөн биэриэхтэрэ диэн нуучча
лыы аанньа билбэккэ баран бараннар диэн кини өйдүүр.
Ол төрөппүт итиирдик саныыра соп. Куттанар буоллаҕа,
сэрэнэр. Ону биһиги чахчы иннин билэн бараммыт, кэскилин корон баран, үөрэтэрбит үчүгэй буолуо этэ диир.
Ол аата үөһээ өттүн биһиги тирэҕин онорон бараммыт
үөрэтиэхтээхпит диэн. Ити санааны кини хайдах даҕаны
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сыыһа диирэ табыллыбат. Кырдьыга оннук, барыта тэҥҥэ
оҥоһуллубут буолуохтаах биһиги бырагырааммабыт, Нассынаанай оскуола кэнсиэпсийэтэ. Онно сорохтор оскуолаҕа
оҕону тохсус кылааска диэри сахалыы үөрэтиэххэ дииллэр.
Сахалыы үөрэтии диэн биридимиэттэри сахалыы үөрэтии.
Саха тылын эрэ сахалыы үөрэтэр буоллаххына, ол — биридимиэт быһыытынан үөрэтии. Ол урут да баар этэ — саха
тылын ахсыс кылааска диэри биридимиэт быһыытынан
үөрэтии. Ол гынан баран атын биридимиэттэри сахалыы
үөрэтии суох этэ. Ону, дьэ, билигин бу Нассынаанай оскуо
ла кэнсиэпсийэтэ оҕону сахалыы үөрэтэн, өйүн-санаатын
кэнэтэн, тугу билбитин, тугу өйдөөбүтүн, тугу көрбүтүн са
халыы сатаан кэпсиир, санаатын сайа этэр буоллун диэн ити
үөрэтэр. Холобура, оскуола сахалыы үчүгэйдик үөрэппэтэх
буоллун, эн бэйэн сөбүлээн үорэммэтэх буол — санааҕын,
тугу эрэ нууччалыы аахпыккын сахалыы кэпсиир кыаҕын
суох. Билиин', үорүйэҕин тиийбэт. Саха тылын ойдоон
үорэттэххинэ эрэ билэҕин. Ол грамматикатын, оннооҕор
лиэксикэтин даҕаны киһи үорэттэҕинэ эрэ билэр. Бу тыл
маннык суолталаах диэн оҕоҕо ойдотор буоллаххына. От
тон, ону ойдоппот буоллаххына, оҕо билбэт. Дьэ, онон
билигин, ньүбэрсиэккэ киирии эксээмэни сахалыы тутар
куолу олохсуйан эрэр диэн баар. Оннук баар дуо факультеттарга?
А.П. Сахалыы диэн дуо? Баар.
Д. Эксээмэни сахалыы туталлар, оҕо баҕалаах буоллаҕына.
Ogo бэйэтэ: «Мин сахалыы туттарыахпын баҕарабын», —
диэтэҕинэ, сахалыы туттарыахтаах. Ол ону оннооҕор биир
бэрэпиэссэр кириитикэлээн турар дии. «Университекка
киирии эксээмэни сахалыы тутар буолан эрэллэр, онон
университеттан нуучча тылын үтэйэн эрэллэр» диэн. Аны
бэлэмнээх, билиилээх-көрүүлээх, кыахтаах учууталлар уус
тук да биридимиэттэрин сахалыы үорэтэллэр. Холобур,
урут Доруобуйа харыстабылын миниистирэ П.А. Петров,
миэдьик устудьуоннарга лиэксийэ ааҕа туран, тиэриминнэрин сахалыы быһааран биэрэр дииллэрэ. Билигин Виктор
Данилович Михайлов, болүһүок, матырыйаалын сахалыы
ойдотөн үорэтэр диэн баар. Итигирдик эмиэ атын биридимиэттэргэ көҥүл үөрэтиэхтэрин соп. Устуоруктарбыт,
196

сайдыылаах, таһымнаах буоллахтарына, төрөөбүт тылларын билэр, таптыыр, оҕо дьылҕатыгар, норуот дьылҕатыгар
кыһаллар буоллахтарына, сахалыы кэпсиир кыахтаахтар.
Оттон ону таһымнара суох, ычалара кыра, сахалыы кыахтара тиийбэт буоллаҕына, баҕа да хантан кэлиэй? Ол иһин,
дьэ, онон-манан сылтана-сылтана, сахалыы үорэтэр сатамматын туһунан энин-энин түорүйэни түорүйэлии-түорүйэлии, кырдьык-хордьук куолулуу-куолулуу нууччалыы
үөрэтэ һылдьыахтара үйэлэрин тухары.
А.П. Уонна сахалыы ой, сахалыы санаа, толкуй да диэн
баар дии.
Д. Тыый, сахалыы ой диэн баар! Дьэ, сахалыы толкуй
диэн баар. Кырдьык, инньэ дииллэр. Ол онтун тыла һуох
хайдах тобуллуоҕай, сайдыаҕай? Сахалыы толкуйдаатаххына, сахалыы санаатаххына, өйдөөтөххүнэ эрэ сахалыы
санарар кыахтааххын. Ол курдук, сахалыы санардаххына,
бэйэн бэйэҕиттэн эбиллэннин, ойүн-санаан кэнээн, сайдан иһиэхтээх. Тьш, ой диэн биир ситимнээхтэр. Хайдах
даҕаны ону араартаан кэбиспэккин. Ойдоох буолан баран,
сатаан санарбат диэн, дьэ, дэннэ баара дуу, суоҕа дуу?..
Санара үорэммэтэх эрэ буолан, элбэхтик санарбат буолуох
таах. Дьининэн, барыта баар буолуохтаах киниэхэ, иһигэр.
Соп, онон, дьэ, ким диэтибит суруксуппутун?
А.П. Мария Васильевна.
Д. Мария Васильевнаҕа онон түмүктээх, бүтэһиктээх
хоруйбут диэн туох диэн буолла? «Оҕону оскуолаҕа саха
лыы үорэтэртэн куттаныма» диэн. Атын да дьон куттамматыннар. Ол онтон оҕо ордук киэн сайдыылаах киһи буо
лар. Үрдүк үорэҕи ылан баран, сатаан сахалыы санарбат,
нууччалыы да санарбыта, сахалыы да санарбыта биллибэт
киһибит элбэҕэ бэрт билигин. Олох дьин сахалыыны нууч
чалыы эргитэн, нууччалыы ойдоон баран, сахалыы туруору
тылбаастаан санараллар — тиэрэ, саха тылыгар суоҕунан.
Ол куһаҕана диэн — саха тыла нуучча тылыгар симэлийиитэ чугаһыыр, ой-санаа нууччатыйыыта күүһүрэр. «Санаабын сахалыы этэрбэр сахам тыла татымсыйар, нууччалыы
мин билэр буоламмын эрэ санаабын этэбин» диэн торообут
тылы билбэти оннор курдук быһыыланыы билинни кэмнэ
да баар.
197

А.ГТ. Мин биир алҕастаах эбиппин.
Д. Бэй, дьэ, ол тугуй?
А.П. Прокопий Петрович өссө биир сонунун кэпсээбэтэх эбиппин. Кини биир этиилээх: «Ый аайы бүтэһик
нэдиэлэҕэ бириэмэ чорботон, С.Зверев ырыатын бүтүннүү
биэрэр наада», — диир. Ону Эн туох дии саныыгыный?
Д. Дьэ ити үчүгэй. Мин биэриибиттэн көрөммүн, сороҕор анаан чорботоммун, толору биэрээччибин. Ол гынан
баран нэдиэлэ аайы биэрэрим кыаллыбат этэ. Ону оттон
холонон көрүөххэ. Нэдиэлэ ахсын буолбатаҕына, ый бүтэһик нэдиэлэтигэр дуу, хайдах дуу. Уонна оттон быһаарыы
кэриэтэ эттэххэ, туохтан эрэ көтөҕүллэммит биһиги бэйэ
бит манна үөрэр-көтөр кэммитигэр, бырааһынньык курдук
дуу, наҕараада курдук дуу толору ыллатабыт ээ.
А.П. Оннук, ыллатааччыбыт дии.
Д. Соп. Дьэ, онон, биһиги аны атын кэрчикпитигэр
көһүөххэ... Саха тыла. Саха тыла диэн биһиги өбүгэбититтэн
ылбыт кэриэс баайбыт. Өйбүт-санаабыт сааһыланан, иэйиибит чопчуланан тыган тахсар айыы сыдьаай сарданата куппутун бөҕөргөтөр, сүрбүтүн күүһүрдэр, кирбитин ыраас тыыр, дьайтан арчылыыр. Айыылары кытта ситимниир.
Эньигин омугуҥ быстыспат сорҕото онорор! Саха тыл
лаах буоланнын, бу оһоллоох-моһоллоох орто туруу дойдуга чороҥ соҕотох, туураҕас бэйэҥ эрэ курдук санаммаккын. Сирдээх-дойдулаах, дьонноох-сэргэлээх дьоһун омук
киһитин курдук бөҕөхтүк сананар хайдахтаах курдук улуу
дьол тиксибитин саныы-саныы үөрэбин. Саныы-саныы,
улуу убайдарбытыгар муҥура суох махтанабын, кинилэр
быстыбыт олохторун, ахсым айаннарын салгыахпын баҕарабын. Биһиги саха тыла тубустун, дьон сахалыы сатаан
санарар буоллуннар диэн кыһаллабыт. Саха тыла — урамньы (ускуустуба) диэн өйдүүбүт. Урамньыга курдук кэрэтик, ыраастык сыһыаннаһыахтаахпыт. Дьэ, бу манна,
«Саха тыла диэн тугуй, төрөөбүт тылбыт тугуй?» диэн киһиттэн ыйытар эбит буоллахпытына, бэйэ-бэйэбититтэн
да ыйытыстахпытына, билигин энин-энинник этиэхпит
Эн биһикки. Саха тыла диэн маннык диэн, мин бу курдук
өйдүүбүн диэн эбэтэр төрөөбүт тылым диэн, дьэ, бугурдук
диэн. Тугу этэн таһаарарбыт биллибэт. Ону, оссо бу биһиги
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оҕолорбут, оскуола оҕолоро саамай үрдүк таһымынан, уусураннык уһанан-уһанан, кэрэтик, бу көннөрү саҥара сыл
дьар тылбытыттан кубулутан ойдоон этэн таһаараллар эбит,
хоһоонунан. Хоһоон диэн бу киһи уустук санаатын этэринэн дьикти. Маны чопчу санаатын булуох тустааххын,
уобараһын булуох тустааххын. Онтон ол тылгын-оскүн, дьэ,
сопко наардаан таһаарыахтааххын. Онон бу төрөөбүт тыл
туһунан уус-ураннык этэр олус уустук. Бу маны бу оскуола
оҕолоро хаһыс кылаастарын суруйбатахтар. Хаһыс кылаас
оҕото суруйбутун суруйбуттара буоллар, олус үчүгэй буолуо
эбит. Чэ, ол да буоллар, туох буолуой. Аныгыскыга, баҕар,
хантан эмэ биллэхпитинэ, эбэтэр бэйэлэрэ биллэрдэхтэринэ, биһиги эбии биллэриэхпит, бу маннык кылаас оҕолоро
эбит диэн.
Дьэ, билигин биһиги бу хоһоону ситэри ааҕыахтаахпыт.
Мин ааспыт биэриигэ оннук сэрэппитим, Бу хоһооннору
оссо биһиги, арааһа, толору ааҕан биэрииһибит. Ааспыт
биэриигэ били Туйаара Николаева «Сахам тыла барах
сан» диэн хоһоонун ааҕан иһитиннэрбиппит. Биһиги,
биллэн турар, артыыс буолбатахпыт. Онон бу хоһоону ис
хоһоонноон, үчүгэй баҕайытык, уус-ураннык аахпаппыт.
Көннөрү тылын иһитиннэрэр, тириэрдэр курдук ааҕа сатыахтаахпыт. Ол онон, Алена, ити Сардаана Мохначевская
хоһоонун аах эрэ.
Сардаана Мохначевская

Ийэ үүтүнүүн иҥэринэн
Ыраах Саха сиригэр
Ытык балаҕан иһигэр оҕо ытыыр,
«Ийээ» диирдии хаһыытыыр.
Ол да иһин этэллэр —
Оҕо бастакы тыла ийэ диэн,
Ийэ үүтүнэн эмсэхтэнэр
Ити ийэ тылын инэринэр диэн.
Ийэбит үүтүнүүн инэриммит
Ийэ тылбыт, 00 , кэрэ, иинэҕэс,
Хатыҥыр бэйэбит тыллабыт
Аар хатын- кэриэтэ.
Ыарыйдахха эмп курдук ыраастыыр
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Хара дьайтан.
Сылайдахха кымыс курдук,
Сэниэ биэрэр, күүс угар.
Мунар-тэнэр күннэргэ
Муударай бигэ сирдьит,
Өлөр-тиллэр күннэргэ, түгэннэргэ —
Өрүһүйэр үтүө эмчит.
Ийэ тылым, барҕа баайым —
Илбис угар итии хааным,
Сайдар үүнэр кынатым,
Саха буолбут улуу дьолум!

Д. Тыый. Дьэ, Эн бу хоһоону туох дии санаатыҥ?
А.П. Мин оҕо, оскуола оҕото диэтэххэ, олус үчүгэйдик
суруйар эбит диэтим. Хоһоон бэйэтэ туспа ис поэтикалаах
курдук санаатым. Тыла-өһө, этиитин тутула даҕаны сонун. Аны бу мээнэ «Сахам тылын таптыыбын» диэн курдук
күүстээх тьшларынан эрэ этитэлээбэтэх, ис-иһиттэн тахсыбыт диэн санаатым.
Д. Сөп. Дьэ, гылын биһиги кэлин ырытыһыахпыт. Уопсайынан, коннөрү түмэн эттэхпитинэ, дьэ, итигирдик. Бу ол
гынан баран ити Эн этиигэр мин бугурдугу бэлиэтиим. «Бу
оскуола оҕото диэтэххэ» диэн, ол аата Эн искэр син астыммакка мыынан олорор эбиккин. Мин мыыммаппын. Субу
улахан да дьон, бэйээттэр да суруйууларыгар саманныгы
киһи бэрт дэҥҥэ көрсүөн сөп дии саныыбын. Биһиэхэ саха
тылын туһунан олох бэлиэ айымньыны аҕыйах бэйээт су
руйан хаалларбыт буолуохтаах. Бары кэриэтэ суруйбуттара
буолуо, саха тылын туһунан. Ол гынан баран дьон өйдүүсаныы сылдьар гына, чахчы ону бырааһынньык аайы, хан
на баҕарар үордэххинэ-көттөххүнэ ааҕарын' курдук суруй
бут киһи, бука, ахсааннаах буолуо. Дьэ, ону, биһиги, баҕар.
кэлишги биэриилэргэ хаһан эмэ син ахтыһыахпытын соп.
Дьэ, аны биир хоһоонно аах эрэ. Чэ, бу Настя Кардашевская хоһоонун.
Минньигэс дьэдьэн курдук
Мин төрөөбүт сахам тыла
Минньигэс дьэдьэн курдук,
Дууһабын сайа тыына
Кутуллар ырыа курдук,
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Ийэ куппар инэринэн,
Илдьэ сылдьыам, ахтыам-суохтуом,
Иэйии кыымын сирэлитэн,
Илгэлээх кутаа оттуом.
Хоту сирбэр тэлгэнэ
Хойуутук да дьэдьэн үүнэр.
Тылым баайа ол тэн э
Кустук буолан дьэргэйэр.

Д. Бүттэ дуу?
А.П. Бүттэ. Настя Кардашевская «Минньигэс дьэдьэн
курдук» диэн.
Д. Дьэ, бу оҕолорбут сайдан иһэллэр эбит. Барахсаттар, бу төрөөбүт тыл туһунан хоһоон суруйаллар. Онтуларын бу биһиги кэрэхсээммит, бар дьоммутугар ааҕан
иһитиннэрэбит. Бар дьоммут маны истэннэр, онтон
үөрэнэннэр оҕолорун эмиэ: «Дьэ, кытаатын , оҕолор, эһиги
курдук оҕолор бу төрөөбүт тыл туһунан хоһоон суруйал
лар эбит. Эһиги эмиэ холонон көрүн эрэ», — диэн самантан тардыһан, сир аайы суруйан барыахтарын сөп. Ол —
иньэ тыл туһунан, саха тылын туһунан, аны саха норуотун туһунан, биһиги олохпут-дьаһахпыт туһунан. Чэ, туох
туһунан киһи суруйбатаҕа баарай, туту барытын суруйуохтарын сои. Роза Михайлова диэн оҕо суруйбут «Барыта уу
сахалыы» диэн.
Барыта уу сахалыы
Сахалыы санарабын,
Сахалыы саныыбын,
Түһүүбүн түүн сахалыы,
Үөрэрим кытта сахалыы.
Ийэм, аҕам сахалар,
Эбэм, эһэм сахалар.
Сахаттан ууһууллар сахалар,
Хаан уруум барыта — сахалар.
Киэн тутун өбүгэҥ аатынан!
Гербэлээх буойун атынан.
Хотугу кыраайы баһылаата
Хоһуун үс сахам удьуора.
Сахам сирэ киэҥ да киэн",
Сахам тыла баай да баай.
Сайдар-үүнэр кэскиллээх.
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Сарсыҥҥыта эрэллээх.
Сахалыы саҥарабын,
Сахалыы саныыбын,
Түһүүбүн кэрэтик сахалыы,
Үөрэрим кытта сахалыы.

Д. Дьэ бу үчүгэй! Ону биһиги тылын ырытарбытыгар
сэһэргэһиэхпит, ис хоһоонун эмиэ.
Биһиги мөккүһэбит дии. Сорохтор: «Саха тыла сайдыа
еуоҕа, өлүө-кэхтиэ», — дииллэр. Сорохтор: «Саха тыла олбүтүн иһин норуот баар буолуо. Тыл өлүөхтээх, өлбөт тыл
суох. Оннооҕор буолуох халын’ омуктар тыллара өлөн-сүтэн
тураллар. Тыл өлөрүттэн тоҕо куттанаҕытый?!» — диэн «уоскуталлар». «Саха тыла мунутаан сайдан турар. Билиннитин
курдук сайдан турара ханна да суох», — дииллэр. Аны,
төрдүс курдук: «Тыл олбот. Хайдах өлүөҕэй, бу биһиги баарбыт, санара сылдьабыт дии. Биир саха баарын тухары саха
тыла баар буолуо», — диэн «үөрдэллэр». Аны: «Саха тыла
билигин мөлтөх, ол гынан баран сайдар кэскиллээх», —
диир сорох. Онон мөккүөрдээх санаа баар. Дьэ, онон:
Женя Тумусов
Сайда тур, сахам тыла!
Төрөппүт ИЙЭҔЭ ТЭН'НЭЭХ
Төреөбүт тыллаах эбиппин,
Таайтарбат элбэх кистэлэҥнээх
Тапталы киниттэн билбиппин.
Ийэм курдук сылыыс-сылаас
Иэйиинэн миигин кууһар.
Күөрэгэй буолан күөх алаас
Үрдүнэн дьырылыы дайар
Сахам сан ата барахсан
Сааскы ньургуһун кэриэтэ.
Тон' буору тобулан тахсан.
Сир үрдүн симээтэ, киэргэттэ.
Таптыыбын оҕо куппунан
Төрөөбүт ийэ тылбын.
Баҕарабын дууһабынан
Барҕара сайда гуруон.

Д. Дьэ, бу хоһоон бүттэ. Бу, эмиэ үчүгэй хоһоон диибин.
Баарыын аахпыт хоһооҥнун били ырытаары гыммытын
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дии, эт эрэ, туох диэни ордук биһирээтиҥ, туту арыый
сөбүлээбэтиҥ?
А. Мин Сардаана Мохначевская киэнин «Ийэ үүтүнүүн
инэринэн» диэн бастакы хоһоону сөбүлээтим. Настя Кардашевская киэнэ эмиэ үчүгэй. Манна бу Настя киэнигэр
«Дууһабын сайа тыына» диэн ордук үчүгэй, чуолкайдык
этиллибит, үс тылынан барытын этэн кэбиспит диэн санаатым.
Д. Сөп. Дьэ?
А.П. Уонна Сардаана Мохначевская киэнигэр бу, кыр
дьык, «Ийэ тыла суох хайдах да сатаан сылдьыбаппыт» диэн
санаатын «тыллыбыт аар хатыҥ кэриэтэ», «бэйэбит ийэ
тылбытын иҥэринэммит, өссө үчүгэйдик сайдабыт» диэн
санаатын себүлээтим. Бэйэтин «иинэҕэс хатыныр бэйэбит»
диэн этинэр. Бу ордук үчүгэй, табыллыбыт устуруока диэн
ааттыыбын мин бэйэм.
Д. Барытын эттин дуо?
А.П. Барытын.
Д. Дьэ эрэ, Алена, Эн «ийэ» диир эбиккин. Ити «ийэ»
диэн буолбатах. Суруллуута, кырдьык, ити ийэ диэн. Ол
иһин, дьэ, бу эһиги манныкка үөрэнэн хааллаххыт, сурулларын курдук санара. Дьининэн, «иньэ» диэн, мурун
й-нан санарылларын курдук суруллуохтаах. Ону баара, му
рун й-ын бэлиэтиир буукуба алпаабыппытыгар суох. Онон
алпаабыт итэҕэһин көннөрөн, ким хайдах сатыырынан
суруйар: нь-нан эбэтэр j -нан. Киһи үксэ нь-нан суруйар.
«Иньэ үүтүнүүн инэринэн» диэн суруйуох, мурун й-нан
санарыах тустаахиыт. «Иньэ үүтүнүүн инэринэн». Эн онон
мурун й-нан санарар, «иньэ» диэн суруйар буол. «Куньуур,
куньах, туньах» энин диэн курдук. Туйах энин диир астыга,
иччитэ суох. Атын омук тылынан санарар курдук олуонатык иһиллэр. Ол иһин иньэ дорҕооммутун аһыйабыт. й-нан
суруйтарыы саха тылын алдьатта, дьадатта, сорох тылбытын
сүтэрдэ. Онтон саха тылын таптааччылар, чөлүн харыстааччылар долгуйабыт, айманабыт. Ол иһин «Саха тылыгар
саха алпаабыта наада» диэн туруорсааччылар бааллар. Ону
биһиги өйүүбүт. Ол гынан баран бу хамсааһын сэниэтэ
суох. Норуоииут кыһаммат. Норуоппут улаханнык туруорсара буоллар, түмсүүлэринэн, тэрилтэнэн, нэһилиэгинэн,
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улууһунан турунан, мунньахтаан-хайаан, ол боротокуолун Бэрэсидьиэҥҥэ, Ил Түмэҥҥэ, бырабыыталыстыбаҕа
түһэрэ турара буоллар хамсатыах этибит.
Дьэ, аны мин маны ырытан көрүүм эрэ. Биһиги сиһилии
ырытааччылар курдук ырытар кыахпыт суох. Саманна олорон аахпыппытыгар санаабытын этэбит.
А.П, Ыһы.
Д. Дьэ эрэ, бу Сардаана Мохначевская «Ийэ үүтүнүүн
иҥэринэн» диэн хоһоонугар бу биир бүтэһик строфатын
мин ордук сөбүлээммин, маны бэлиэтээри гынабын. «Ийэ
тылым, барҕа баайым, илбис угар итии хааным». Дьэ, бу бу
лан эппитин! «Илбис угар итии хааным» диэн. Илбис. «Ил
бис» диэн ыарахан тыл, дьининэн. «Илбис имэн» диэн
тэн ордук күүстээх. Илбиһирии — илбис иҥэн, өйө-дьүүлэ
суох кыдьыгыран барыы. Былыр кыргыһыы иннинэ улахан
боотурга илбис инэрэллэр. Илбиһирии — киһи, мэктиэтигэр, ииримтийбит курдук турукка киириитэ. Онон «илбистээх энин» диэн ыарахан тыл этэ. Ол гынан баран, саманы
уус-уран дитэрэтиирэҕэ киллэрэннэр, сымнатаннар, киһи
тутурҕаммакка туттар тыла онорон тураллар. Ол ону «илбистээх тыл», «тыл илбиһэ» диэн Ойуунускай туттан энин, дьэ,
бу биһиги дьоммут билигин олох чэпчэки тыл курдук хото
тугтар буоллулар. Адьас да ыарырҕаппаттар. Онон бу оҕо
туатубутун биһиги сөпкө туттубут диибит. Бу «ийэ» диэннэ
тардыһыннаран, бу илин өттүлэрин дьүөрэлэтэлээн испит
дии. Ол иһин «ийэ тылым» диэннэ «илбис угар» диэн ханыылаабыт. Ити үчүгэй.
Соп. «Илбис угар итии хааным» диэн... Иньэ тылын итии
хаанна холуур. Онон ол хаана, тыла бэйэ-бэйэлэриттэн
тус-туспа сылдьыбаттар. Тыла санаран кэбистэххэ, дорҕоон
буолан туспа арахсан хаалар курдук буолбатах эбит. Кини
өйдүүрүнэн, тьша хааныгар сылдьар. Хааныгар суураллан,
олох этэ-хаана буолан хаалбыт. Дьэ бу үчүгэйин!
«Сайдар-үүнэр кынатым, Саха буолбут улуу дьолум».
Дьэ, бу «сайдар-үүнэр кынатым» диэнэ хал буолбут этии
курдук. Ол гынан баран «сайдар-үүнэр кынатым» диэнэ ол
тугуй?.. Ол хайдах кынаккынан үүнүөххүнүй?.. Сайдыыны даҕаны кынаккынан сайдыбаккын. Онон «көтөр кына
тым» энин диэн баар буоллаҕа дии. Хоһооҥҥо да оннук
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киириэхтээх. Онон «сайдар-үүнэр кырыһым» дуу, туох дуу
диэн этиэн сөп эбит. Эбэтэр «кыаҕым» дуу диэн. Ону ин
ньэ диэбэтэх. Онон бу биир устуруоканы-истииҕи кини са
таан дьүөрэлээбэтэх, саманнык күүстээх улахан булумньулаах строфатыгар. «Саха буолбут улуу дьолум» диэбитэ баар
күндү булумньута. Дьэ, бу күүстээх этии! Оҕо саха буолбутун улуу дьолум дии саныыр! Хата, отгон сорохтор саха
буолбуттарын «бу куһаҕан эбит» диэннэр, онтон кыбыстар
курдуктар диэн, дьэ, ити биһиэхэ суруйаллар дии.
А.П. Суруйан.
Д. Суруйаллар. Биир хоһооҥно, манна кэлин ааҕыахпыт,
улахан дьон хоһоонугар. Ол онно эмиэ «саха буоларбытыттан урут кыбыстар этибит» диэн баар. Сибилигин да кыбыстааччылар бааллар. Ол иһин, сахалыы билэр аата, са
халыы сан арбат буоллахтара дии, сахалыы тылбыт куһаҕан
диэн. Кырдьык, сорохтор тыллара к у һ а ҕ а н буолуо, сатаан
санарбат буоланнар. Барыта нууччалыы-сахалыы буккаас,
буккуур тыл туох үчүгэйдээх буолуой? Онтукаларын син,
баҕар, билинэллэрэ буолуо.
Сои. Ити үөрэхтээхтэри этэбин мин, улахан үөрэхтээхтэри. Оттон кыра үөрэхтээх ол туга эрэ табыллыбакка,
тулаайах, дьаданы буолан дуу, иньэтэ-аҕата ыарытыйаннар дуу, үөрэххэ кыайан киириминэ — араас төрүөтүнэн
эрдэ үлэҕэ, олох кыһалҕатыгар баттатан, үөрэммэтэх энин
диэн — ол ту'Ьа туспа. Ону киһи туох да диэн баалыан да
табыллыбат, ким баҕарар оннук буолуон сөп. Олоҕо табыллыбатах буоллаҕына, үөрэнэр кыаҕа суох буоллаҕына, хан
тан үөрэниэҕэй? Киһи барыта улуу дьоҕурдаах, талааннаах
буолбат. Сорох ол талааннаахтар, хайдахтаах да бэйэлээх
ыарахан олоххо сылдъаннар, син биир хантан эмэ ааҕанхайаан, эбинэн-сабынан үөрэнэн, хата, киһиттэн ордук билиилээх, киһиттэн ордук сайдыылаах буолаллар. Ньаамаҕай
оҕо, кэҕэн киһи тыл үйэлээх үгэһин иньэтин үүтүн кытта
инэринэн тахсар. Ыраас, сөптөөх тыл диэн киниэнэ буолуо.
Үөрэхтээх, быраабыланы үөрэтэн, билэрин кини, норуот
тылыгар сөп түбэһэн, сөпкө санарыа. Дьэ, Настя Кардашевская били «Минньигэс дьэдьэн курдук» диэн хоһоонун
көрүөххэ. Эн хайҕаатыҥ «дууһабын сайа тыына кутуллар
ырыа курдук» диэни.
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А.П. Ээх.
Д. «Дууһаны сайа тыына» кутуллар эбит, бу ырыа кур
дук, төрөебүт сахатын тыла! «Тыла сайа тыынар дууһатын».
Ону, дьиҥинэн, «дууһата» тугу эрэ «сайа тыыныан» сөп
этэ буоллаҕа дии. Дууһата! Тыл кини дууһатын сайа тыыммат. Онон төттөрү этиллибит диэн өйдүүбүн. Отгон ити
күдээринэ истэргэ «дууһабын сайа тыына» дэммитэ сорох
киһи кулгааҕын имэрийэн киириэн сөп.
«Дууһа сайа тыынара, дууһаны сайа тыыныы» диэннэри быһаарыы, сөбүн-сыыһатын тойоннооһун истилиистикэ диэннэ сыһыаннаах. Этиитэ тыл өйдөбүлүнэн уон
на кырамаатыка сокуонунан ситимнэһэр. Тыллар оннук
алтыһан, ситимнэһэн, дьүөрэлэһэн, соп дуу, сыыһа дуу,
төһө тупсаҕай дуу, букатын сатамньыта суох дуу өйдөбүлү
үөскэппиттэрин, — дьэ, ол ону истилиистикэ быһаарар.
Маны ырытан-ырытан быһаараҕын. Эн биирдэ ьшла-ылаат,
ааҕан баран өйдөөбөтүҥ сөп, ситэ өйдөммөт. Маны киһи
хаста да аахтаҕына, «Бэйи, бу туох өйдөбүлү биэрэрий?»
диэн эргиллэн кэлэ-кэлэ ону ырыттаҕына, киһи дьиннээх
өйдөбүлүн булар. Сөптөөх сыанабылын биэрэр. Ол онон
Эн итини итэҕэһим дии санаама. Эн бу биирдэ ыллын
даҕаны аахтын. Уустук уобараһы ааҕа түһээт, хайдах тута
өйдүөххүнүй? Хоһоон тыла уустук буоллаҕа. Кырамаатыката сөп.
Сөп. Дьэ, «Ийэ куппар иҥэринэн илдьэ сылдьыам, ахтыам, суохтуом». Дьэ бу үчүгэйин!.. «Ийэ куппар инэринэн
илдьэ сылдьыам, ахтыам, суохтуом». Сибилиҥҥиттэн кини
ейдүүр, билэр бу сахатын тыла хайдах курдук суолталааҕын.
Ханна да барбакка, дойдутугар олорон! Былааһыга суох
чыыкыр (кырылас) саха дьонун ортотугар олорон! Саха
оҕолорун кытта саха оскуолатыгар сахалыы үөрэнэ сылдьан!.. Бу киһи ейүнэн быһааран билэрэ диэн, киһи иннин курдаттыы көрүнүүтэ диэн, дьэ, бу буолар. Кэлин бу
оҕо ханна-ханна тиийиэ биллибэт, кимнээҕи кытта олоруо биллибэт. Ол онно, бука, бу сахатын тылын, кырдьык,
дойдутуттан, дьонуттан быстан-ойдон ыраах сырыттаҕына,
ахтыа-суохтуо буоллаҕа. Төһө да кини омук тьшын биллин,
төһө да нууччалыы үчүгэйдик биллин, туора сиргэ төһө да
син тэһийэр курдук буоллун, төһө да үчүгэй үлэлээх буол206

лун, дьон кинини туораппат буоллуннар — син биир кини
бу иньэ тылын ахтыахтаах-суохтуохтаах. Кырдьык, кини
дьиннээх саха киһитэ буоллаҕына.
«Иэйии кыымын сирэлитэн, /Илгэлээх кутаа оттуом»
диэн. Дьэ, бу строфатыгар, дьининэн, бу «Иэйии кыымын
сирэлитэн, /Илгэлээх кутаа оттуом» диэнэ инники сылдьыбыта буоллар ордук буолуо эбит. Этэр санаата, инэрэр
иэйиитэ ордук күүстээх буолуо этэ. Ити итинтэн бу «Иэйии
кыымын сирэлитэн, /Илгэлээх кутаа оттуом» диэннэ тирэнэн, мин санаабар, оссо күүстээх устуруока тахсан тиийэн
кэлиэхтээх этэ — бу «Ийэ куппар инэринэн илдьэ сылдьыам, ахтыам-суохтуом» диэн түмүктүүр соҕус курдук.
А.Г1. Түмүгэр, бүтэһигэр.
Д. Строфа түмүгэ. Строфа түмүгэ — ол ордук күүстээх
буолуохтаах этэ. Ону бу сааһылааһына кыаллыбатах. Итини
биһиги эмиэ истилиистикэтинэн, этиитин ис хоһоонунан
быһаардыбыт.
Аны «Хоту сирбэр тэлгэнэ хойуутук да дьэдьэн үүнэр».
Бу эмиэ мэнээк соҕус — тылы киэргэтээри эрэ киирэн кэл
лэ дии саныыбын. «Хоту сирбэр тэлгэнэ хойуутук да дьэ
дьэн үүнэр» диэн. «Да» диэннээх эниннээх. Онтуката били
сүһүөҕүн эрэ тэннээри, биир сүһүөхтээҕин аанньа туттуллубут. Ааҕыллыытыгар дьүдэтэр. Аны буоллаҕына, дьэдьэммит тэлгэнэ үүнэр курдук буолан хаалла. Дьэдьэн хайдах
сибэкки курдук тэлгэниэҕэй, кэм уһун уктаах эниннээх.
Ол ону олус үөһэттэн корор дуу, хайдах дуу? Оччоҕо, кый
үрдүктэн эбэтэр ыраахтан корор буоллаҕына, кырдьык,
тэлгэнэ сытыа буоллаҕа. Оттон, киһи курдук, сиринэн сылдьан, чугастан корбүт дьүһүлгэнэ киһини барытын итэҕэтэр,
сөхтөрөр гына атыннык этиллиэх этэ. Эн туох дии саныыгыный? «Дьэдьэн тэлгэнэ үүнэр» диэххэ соп дуо?
А.П. Сыылан үүнэр, «тэлгэнэ» диэн буоллаҕына.
Д. Дьэ, бу дьүһүйэригэр бэйээт бэйэтэ хайдах өйдеебүтэ биллибэт. Кор, итинник уобараһы хасыһыы тылы ырытыыга тиийэн хаалар. Эн суруйан кэбиһэҕин, ону аны дьон
ааҕар, сыаналыыр, сирэр-талар, мөккүһэр. Онон суруйаач
чы дьонно хайдах тиийиэй диэн санаалаах — кэтэҕэр мэлдьи ону «кэтээн көрөөччүлээх» буолар буолуохтаах. Ол
аата туора киһи маны туох диэҕин онорон коро олорон
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ааҕыахтаах, киһи бэйэтэ суруйбутун. Үөрэхтээхтэр эмиэ
оннук үөрэтэллэр. Ону, хаһыакка да үлэлээн сылдьан, биллэххэ — оннук. Киһи бэйэтэ суруйбутун бэйэтэ «туораттан»
көрүммэт, сыаналаммат буоллаҕына, ол суруйуута ааптарын
кыбыстыыга киллэрэр итэҕэстээх да буолан хааллаҕына
көнүлэ. Сөп, дьэ, биһиги Роза Михайлова хоһоонугар кыа
йан тиийбэтибит. Биэриибит бүтэн барда. Аныгыскы биэ
риигэ эмиэ маны санатыһарбытыгар тиийдибит. Онон, дьэ,
Алена, бүгүннү биэриибитин туох диэн түмүктүүбүтүй?
А.П, Барыгытыгар, күндү истээччилэрбит, биһиги үтүонү баҕара хаалабыт диэн.
Д. Күндү төрөөбүт тылбыт туһунан оҕолорбут барахсаттар үчүгэй хоһооннорун ааҕаммыт, биһиги үордүбүт. «Бу
биһиги тылбыт кэскиллээх эбит» диэн санааны ыһыктыа
суохтаахпыт. Оҕо тыл туһунан бэл хоһоон онорон, ман
нык үчүгэйдик суруйар эбит буоллаҕына, биһиги тыл
быт тоҕо дьадайыахтааҕый, тоҕо алдьаныахтааҕый? Сай
дан иһиэхтээх. Онон сибилигин бу биһиги сүһүөх дьон
куһаҕаннык санаран дьүдэтэ сылдьар эбит буоллахпытына, ити сүһүөх оҕолор тахсаннар, өрө көтөҕөннөр, сайыннаран илдьэ барыахтаахтар. Дьэ, онон ол суоллара моһолу
көрсүбэтин! Аныгыскы биэриигэ диэри!..
А.П. Аныгыскы биэриигэ диэри!..

ИЛ ТҮМЭН
БТ 119. 96.04.07
Режиссер К. Артыамыйап.
Биэриигэ кытталлар: Е. Хаамараба,
А. Борокуоппайаба, Маайыс Баһылайаба.
Кумааҕыга түһэрдэ: Саргы Попова, СС-95-2

Д. Дьэ, биһиги Ньурбаттан уонна Мииринэйтэн һурук
тутан олоробут. Ол кэлбиттэрэ ер буолла. Ити һуруктары
ырытыахпыт. Билигин Ньурбаттан кэлбит һуругу Эпкиэньийэ Хаамараба ырьггыаҕа.
Е.Х. Бу Прокопий Еремеев «Өлбүттээх, олбүтү харайбыт уонна ыалдьыбыт киһи ыалга сылдьыа суохтаах. Оннук
киһи кирдээх буолар. Кирдээх киһи муҥхаҕа сырыттаҕына,
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балык кирммргиир, ол аата муҥхаҕа үүрүллэн киирбэг, ханнан хаалар. Ити кирг/мргиир диир соп дуу, кириргиир диир
дуу?» диэн ыйытар.
Д. Ити: «Хайата һөбүй?» — диэн ыйытар. Дьэ эрэ, эһиги
туох диэн һаныыгыт итини? Туох диэччилэрий эһиги дойдуларга? Холобур, бу Бүлүүгэ туох дииллэрий? Кирмргиир
дуу, кириг/ргиир дуу?
А.П. Кирммргиир.
Д. Ити икки араастаан санарыы, чахчыта, баар. Ол
биһиги түөлбэнэн арахсан, уратылаһар санабыт костүүтэ.
Тордө биир — «кир» диэн. Ону кири илдьэ һылдьар (кир
дээх) киһиттэн сиргэнэн, Эбэ иччитэ балыгын сиэппэт.
Инньэ диэн өйдүүллэр. Уонна оттон дьон эмиэ «кириргииллэр». Өлбүттээх киһи ыалга һылдьыа һуохтаах диэн харыстанар үгэс баар. Ити итэҕэлбит буолар, төрүт итэҕэлбит.
Ол итэҕэл быһыытынан, дьэ, ити кириргиири уонна ол кирммргиири улахан на уураллар.
Үөһээ Бүлүүгэ эмиэ кирг/нргиир диэччибит биһиги. Киримргиир. Онон ити бу Бүлүү өттө кириг/ргиир диир эбит
буоллаҕа. Уонна Ханаласка эмиэ инньэ дииллэрэ чахчы.
Атын да һирдэргэ уһун ии-нэн һанарааччылар эмиэ баар
буолуохтаахтар. Ол гынан баран литературнай тыл нуорбата биир и-нэн олохсуйан турар. Үөһээ бүлүүлэр да кылгас
и-нэн эмиэ санараллар
Сө-өп. Оттон ити балык «ха«нар» уонна «ханнар» диэни
быһаарыы эмиэ һитигирдик. Мин «ханнар» диэн һанарабын
икки н-нан, оттон ол һорох нэһилиэккэ, һорох һиргэ (Үөһээ
Бүлүүгэ даҕаны), /г//-нан «ха/гнар» диэн һанарааччылар баар
буолуохтара. Ситигирдик үйэ саас олохсуйбут, үгэс буолбут
араастаан санарыыны литературнай нуорба олохсуйуута
эрэ биир көрүннэ киллэриэн сөп.
Е.Х. Маны таһынан, кини өссө «Ил Түмэн» диэн тылы
сирэр. Сирэр эбит.
Д. Сирээччилэр, утарааччылар бааллар. Сана тылы
атынырыы көрсөр майгынан сирээччи да баар, киһи үөйбэтэҕинэн киирэн, эгэлгэ олуонаны өйдөөн, сиилээччисирээччи да баар. Үксүгэр: «Оннук тыл суох, киһи билбэт
тылын киллэрэн, дьону булкуйаллар», — диэн сирэллэр.
Оттон тыл үөрэҕэ, тыл номууката һайдан иһиэхтээх, тыл14 За ка ? № 5 0
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быт, саҥа тиэриминнэринэн байан, үрдүкү кэрдиискэ тахсыахтаах. Оччоҕо номуука тыла кытта буолуохтаах. Ол аата
сахалыы тиэримин саха тылын тыынын уһатар, симэлийэн
сүтэрин уталытар. Саха омугун сайдыы үрдүк кэрдииһигэр
дабатар. Үорэх, номуука тиэриминэ һайдыбатаҕына,
биһиги тылбыт көннөрү кэпсэтии тыла, дьиэ иһинээҕи эрэ
тьш буолан, аллараа таһымынан хаалыа. Сайдыылаах тыл
буолан, атын бэртэри кытта тэннэ хаамсар дьолтон матыа.
Ол куруһа бэрт. Онон сахабыт тылын ис кыаҕын сайыннаран, саҥарар саҥабыт иһиллэринэн кэрэ, ойдөбүлүнэн, ис
хоһоонунан үчүгэй буоларын ситиһэргэ дьулуһуохтаахпыт.
Дьэ, холобур, онно ол Ил Түмэн диэн илгэ (эйэҕэ) түмэр
үчүгэй ис хоһоонноох, иһиллиитэ да мааны. «Ил» диэн
тылы билбэт киһи диэн һуох билигин. Былыргытын ыллахха, өссө судаарыстыба өйдөбүлэ баар. Ону Далан «Тыгын
Дархан» диэн арамааныгар өлбөт-сүппэт үйэлээбитэ.
Е.Х. Оннук ээ.
Д. «Ил Түмэн» диэн тыл хаһан үоскээбитэй? Сэбиэс
кэй кэннинээҕи бу уопсастыбаҕа хайдыһыы, утарыта турсуу
бөҕө, өйдоһө сатаабат быһыы, өһүргэнсии, этиһии үгэннээн
турар кэмигэр үоскээбитэ. «Саха сирин хайытан, биһиги,
мииринэйдэр, Арассыыйа атын уобалаһыгар барабыт» диэн
үтүө үлүгэр этэ. Бырамыысыланнастаах улахан куораттарбыт дьокутааттара бэйэлэринэн итинник буоллахтары
на, уопсастыбабыт ыһыллан хаалыыһы. Дьокутааттарбыт
түһүлгэлэрэ өрөспүүбүлүкэ норуотун түмэр, сомоҕолуур
оннугар хайдыһыыны күортүүр айдаан, охсуһуу тэрилтэтэ
буолууһу! Госдуумаҕа оннооҕор охсуһаллар-ыыстаһаллар,
баттахтаһаллар, ууннан ысыһаллар эҥин. Итинник буолуо
һуохтаах. Киһи барыта иллээх-эйэлээх буола һатыахтаах.
Бачча кыра һиргэ, чөкө баҕайы һиргэ биир ыал оҕотун кур
дук иллээхтик-эйэлээхтик үлэлээн, түмэр тэрилтэ буолуох
таах диэн ити «ил» уонна «тум» диэн тылтан холбоон, сана
тыл айбытым. «Илгэ түмсүҥ, илгэ түмүн, биир санаанан
үлэлээҥ» диэн алҕаатаҕым буоллаҕа...
«От мунньан кэллим» диибит буолбат дуо? «Дьиэ тутан
кэллим, мае мастаан кэллим» диибит. Ол курдук, «Ил Түмэн,
олохпутун тупсарыахпыт» диэххэ соп. Ил Түмэҥҥэ талар
дьоммут Или, Эйэни бөҕорготон, бар дьону биир һүрүҥҥэ
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киллэрэн, өрөспүүбүлүкэ һудаарыстыбаннаһын туругурдар
өйдөөх дьоннор буолуох тустаахтар. Онуоха үрдүкү бы
лаас уоргана һудаарыстыбаннаһы төрүттээбит наассыйа
тылынан ааттаммыта сиэрдээх, төрүт омуктарга чугаһатар,
ыксалаһыннарар. Онон, бука диэн, биһиги истээччилэрбит,
бары итини өйдөөҥнүт, утарсыман. Ити үчүгэйгэ ыҥырар
тыл буолар. Баартыйаларга, бөлөхтөргө хайдыһан, тустуспа бөлөх интэриэһигэр ырыта тыытыһан, этиһэ-охсуһа
һыддьар оннугар биир тылга киирэ һатыахтаахпыт. Биир
тылга. Араас санааны этэн туран, илгэ түмсэрбитин куоппаипыт, бу сири сириэдитэр, бэйэбит чэчириир баҕалаах
буоллахпытына! Уопсастыбаннай тэрилтэлэр, эҥин-эҥин
бөлөхтор, һалаалар, биэдэмэстибэлэр, министиэристибэлэр, тоһө даҕаны тус-туспа дьокутааттаах буолтарын иһин,
бары биир өйгө-һанааҕа киириэхтээхтэр, дойдуларын һаха
Өрөспүүбүлүкэтин һайыннарар, ону барҕардар һоруктаах
буолуохтаахтар. Онон, Борукуоппай һөдүотэбис, дьэ, һахалыы өйдоох-санаалаах киһи сыта-тура һыаналааннын ити
һанаабытын өйдөөн көрөөр. Уонна, мин һанаабар, чэ, ылыныаххын сөп этэ, Аны иккис сурукпутугар киириэххэ.
Е.Х. Иккис сурук эмиэ Ньурбаттан кэлбит. Бу Тиитээһэ Оччугуй уола Бүөтүр диэн киһи суруйбут. Кини толору
аатын һуруйбатах. Маннык диэн һуруйар: «Билигин суолталара сүппүт тыллары сөргүтэ сатаан үлүһүйэллэр. Холо
бура, «Ил Түмэн» диир. Итини эмиэ быһаардыбыт. Уонна
эппит: «Биһиги бу гиэрбэбитигэр хайа да омута биллибэт
аттаах киһини онорбуттар», — диир,
Д. Ити дуоҕа (гиэрбэ) туһунан кэпсэтии мөккүөргэ турбат билигин. Ылыллан, быһаарыллан бүгэн турар уонна
дьон өйүн-һанаатын түмтэ. һитигирдик. Ис өйдөбүлүгэр
киирдэххэ, былыргыттан төрүттээх, силистээх-мутуктаах
судаарыстыбаннастаах дьоммут диэн киэн туттуулаах өйгөһанааҕа иитэр ити. Утарсан, тосту иэҕэн, күлэн этэ-суруйа
сылдьыбыттара буолан баран, дуоҕаны көмүскээччилэр
синньэ олорон биэрбэтэхтэрэ, үчүгэй баҕай ытык быһаарбыттара. Ол иһигэр Багдарыын Сүлбэ.
Е.Х. Уонна мин бу биир санаатын кытта олох һөпсөспоппүн. Кини эппит: «Бу саха дьонун күн сирин оҕолоро»
14*
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диэн ааттыьитлар. Оччоҕуна атын омуктар абааһы оҕолоро
дуо?» — диэн кини суруйбут.
Д. Ити һанааны эһиги туох дии саныыгытый? Сахалар бэйэлэрин ааттаналларьш ити киһи туох диэн һирбит эбитий?
Е.Х. Мин, холобура, бэйэм киэн туттуох курдукпун.
«Кун сирин оҕолоро» диэни.
Д. Оттон бары, киһи барыта кун анныгар олордоҕо дии.
Күн анныгар һылдьар үчүгэй диэн саныыллар. «Үрүн
күн баҕалаах» диэн, «Үрүн күн сырдыга баҕалаах» диэн
этэллэр этэ, былыр. Олох ыалдьан өлөөрү даҕаны олорор
оҕонньор, эмээхсин, кырдьан буорайбыт да киһи, дьэ, «бу
өллөрбүн» диэбэт, «күн сырдыга баҕалаах» диэн, «киһи
өлүөн, орто дойдуттан барыан баҕарбат» диэн тыллаах буо
лара. Ол-бу эндиэлээх түбэлтэҕэ быстахтан тыынын харыстанара. Ону этэр тыла «тыыммар өһүм суох!» диэн. Олоххо тардыһыылаах ааттаһар тыллара: «күн-ый буол», «үрүн
күнтэн сүтэримэ» эбэтэр «үрүн күн сырдыгыттан матарыма», «үрүн күҥнэ өртөө», «күн-ый быатыттан туттар»
диэн буолар этэ. «Үрүҥ күннэ өртөөбүт», «Күн-ый быатын (эбэтэр күн өркөнүн) туттарбыт», «Күн-ый буолбут,
Күнү кердорбүт барахсаным» диэн махтаналлара. «Күн-ый
быатыттан тутус», «Күн оттүгүн биэримэ» диэн санааны
күүһүрдэллэрэ. Былаҕайга былдьанан эрээччи «күнэ хараарар», «хараҕа харанарар», ууга түһэн олон эрээччи «күнэ
үстэ кытарар». Олор ыксалга киирбит «Күн туллара, күһэнэ
быстара буолла» диир. Оннооҕор өлөрүөхсүт «Күҥҥун үстэ
кор» диэн өлөн эрээччигэ көнүл биэрэ түһэр (аныгылыынан бырастыылаһыннарар, тыынын уһата түһэн, кэриэһин
этитэр уонна ону толорор!). Киһи сааһа элбээн эбэтэр ыал
дьан, үйэтэ кылгаабытын «Күнэ арҕаалаабыт эбэтэр күнэ
киэһэрбит, күнэ киирэн эрэр киһи» дииллэр. Өрөгөйүгэр
сылдьар киһи «Күнэ тахсар». Былыргы киһи олоххо тардыһыыта күүстээх. Хайа баҕарар омук күнү абааһы көрбүтэ
диэн һуох. Киһи барыта күнү һөбүлээн, күнү сэргээн, күнү
көрөн, күнү уруйдаан-айхаллаан, күннэ үнэн тахсар этэ
буоллар дии. Күн — олох төрдө. Күн баар буоллаҕына,
айылҕабыт тыыннаах турар, от-мас үүнэр. кыыл-харамай,
туох барыта, үөн-көньүүр үөскүүр, һалгын баар буолан,
киһи, балык, ол-бу харамай бүтүннүүтэ тыынар, тыыннаах
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буолар эйгэтэ үоскүүр буоллаҕа. Онон олоҕу, олох кэрэтин, умсулҕанын күнү кытта ситимнээн ойдүүллэр, Саха
эрэ буолбатах, атын да омуктар күн анныгар оҕо курдук
сананаллар. Ити, холобура, Дьобуруопа дьоно уонна от
тон нууччалар даҕаны айылҕаны киһи баһылыыр диэн
санана сылдьыбыттара. һэбиэскэй былаас былаах туттубута. Лиэнньин сирин дьонноро айылҕаны баһылыыбыт,
кыайабыт диэн. Ол аата, киһи — айылҕа хаһаайына диэн,
айылҕа муҥур баһылыга диэн. Онон айылҕа үрдүнэн тура
һатыыр, киһи. Ол онтукайын хайдах да һатаммат, кыаллыбат, куһаҕан, аддьатыылаах! Ол аддьатыытын туох даҕаны
оһорбот. Ол сэтин туох да, ким да уйбат.
Дьэ, ити балысхантан балысханы сырсыы (гигантомания)
диэн ааттыыр костүүлэрэ үөскээбит эбит биһиэхэ Тугу ба
рытын улаханы, һүдүнү туталлар, суох он ороллор, күн сириттэн сүтэрэллэр. Муораны хаһаллар, хайаны һуох кынар,
орүстэри таннары һүүрдэр былааннары былаанныыллар!
Туох да аан дойдуну бүтүннүү олох оннуттан уларытар кур
дук ойдоох-һанаалаах үөрэхтээхтэр, акадьыамыктар кытта
баар буоллулар. Ити олох киһи айылгытын алдьатар, айыы
киһитин айылгытын утары. Киһи сир, аан дойду, айылҕа
хаһаайына буолбатах. Киһи — айылҕа торүоҕэ, оҕото.
Ураанхай саха бэйэтин айылҕа оҕотун курдук һананан,
айылҕаҕа утары туруоруммат, айылҕа өстөөҕө оҥостуммат.
Киһи айылҕаҕа өстөөх буолбатах, айылҕа киһиэхэ өстөөх
буолбатах диэн, айылҕалыын тапсан, айылҕатын таптаан,
көрөн-харайан, харааннаан — айылҕаттан собүнэн корон
ылан, аһаан-таннан, киһилии олоруохтаах. Оҕо хайдах
иньэтин-аҕатын, эбэтин-эһэтин корорүн курдук айылҕатын
корүохтээх диэн ойдүүр. Омук-омук һин биирдини ойдоохһанаалаах буолан баран, оннооҕор сүрүн-сүрүн санаалара
уратылаах буолар.
Ону ойдоотоххо, айыы киһитэ диэн, күн сирин ытыктаан,
ону харыстаан олорор киһи буоллаҕа. Айыы киһитэ диэн
айыы айбыт дьонобут диэн, ол аата үоһэттэн айдарыылаах, айбыттаах дьоммут диэн һананан олорооччу. Бэйэбит,
үгэһи, сиэри тутуһар огтүбүт, айылҕа отун-маһын, кыылынсүолүн мэнээк алдьаппаппыт, олорбөппүт. Сири-уоту, уунутыаны быртахтаабаипыт, киртиппэппит. Үрүн Айыы То
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йон айан, сири, халлааны, ууну, кыылы-һүөлү, харамайы
бүттүүнүн айан, дьэ, бу һахалар баарбыт. Сахалары айан
түһэрэригэр, өрө тардан, өйүү һыдцьаары, арҕаспытыттан
тэһииннээбит, көхсүбүтүттэн көнтөстөөбүт. «Биһиги арҕаһыттан тэһииннээх, аһыныгас санаалаах айыы хаан аймаҕа,
көхсүттэн көнтөстөөх, көмүскэстээх санаалаах күн улууһун
дьонобут» диэн киэн тутта ааттанабыт. Дьиннээх, уһун
үйэлээх, үчүгэйдик һананар толору ааппыт һитиирдик. Ону
билигин өйбүт-санаабыт уларыйан, били менталитет диэн
ааттыыллар дии (киһи бэйэтин хайдаҕ Һананарын; өйүнһанаатын көрдөрөр тыл буоллаҕа), — ол онтубут уларыйан
хаалан, дьэ, билигин атыннык этинэллэр.
«Саха ньоҕой, оҕото өссө чоҕой» диэн. Һитиччэ
куһаҕаннык сананар буолан, һитинник куһаҕаннык ааттанар буоллахтара. Ол онтон биирдэм киһи эрэ буолбатах,
омук дьоһуна түһэр. Дьининэн, бары өһүргэниэхтээх тыл
быт, ону киэн туттар курдук дуу, бэйэбитин итигирдик этинэ һыддьабыт.
Е.Х. Этинэн. Саха ньоҕой, оҕото өссө ньоҕой.
Д. Дьэ ити!.. Бу куһаҕанын!.. Саха ньоҕой, оҕото өссө
чоҕой дииллэр эбээт өссө! һитигирдик бэйэни бэйэ үөҕүнэр
буоллаҕына, биһи хайдах омук, дьон, норуот, наассыйа
буолан чэчириэхпитий? Ону эмиэ һанаан көрүөхтээхпит.
Биһиги һаҥарар саҥабыд, санарар тылбыт барыта суолталаах, үчүгэйгэ тардыһыылаах буолуохтаах, үчүгэйгэ
иитиэхтээх. Куһаҕанҥа тардыһа һатыы һыддьар буоллах
пытына, бэйэбит бэйэбитин бохсунан, инники һайдар
кэскилбитин быһынан кэбиһэр турукка турабыт. Биһиги
өрө баран иһэр, оннук үчүгэй норуоппут диэн сайдар са
нааны ылынаммыт, кэскилбитин тэриниэхтээхпит. Оннук
үчүгэйдээхпит диэн ону чиҥэтэр мөккүөрдээх буолуохтаахпыт. Онтубут күүһүрүөхтээх. Ол ону ити абааһы көрөр
дьон ити атахтыыллар. «Кор эрэ да маны, сахалар күн си
рин оҕолоробут дэнэллэр, оччоҕо атыттар абааһьшар дуо?»
диэн. һититирдик баайсар, балыйсар дьон, биллэн турар,
саха туһун санаабаттар. Саха аан дойду норуоттарыттан
барыларыттан үрдүктүк турар курдук хаһан да һанаммат,
бэйэтин өбүгэтиттэн кэлбит өйдөбүлүн эрэ этэр. Атыттарга ити сыһыана суох. Атыттар, баҕар, эмиэ оннук са214

нанныннар «Күн сирин оҕолоробут» диэн. Саха ууһ-уран
айымньытыгар былыргыттан кэлбит өйбүтүн-санаабытын
утумнааһын баар буолааччы. Онон, дьэ, күндүтүк һаныыр
истээччилэрбит, сэнэниини, үөҕүнүүнү уонна киһини
хомотууну-хоргутуннарыыны, бука диэн, олох ылыныман,
оннугу конүллээмэҥ.
Уонна итинэн бүттэ дуо?
Е.Х. Э-эх, манан бүттэ суруга.
Д. Ол гынан баран икки һурук, сүнньүнэн, дьонно
баар ойү-һанааны, мунууну-тэниини көрдөрөр. Ол ону
бу биһиэхэ һуруйар дьон туруору эппиттэригэр кинилэргэ махтанабыт. Итинник санаа баар диэн билэр суолбутугар эмиэ биир бигэргэтиини ыллахпыт. Интэлигиэнсийэ
түмсүүлээх, инники тардыһыылаах өттүн ойө-һанаата һаха
һайыннын, һаха һудаарыстыбаннаһа күүһүрдүн диэн. Ону
эһиги бэчээттэн да билэҕит.
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Д. «Биһирэм тылы» истээччилэр, биһирээччилэр! Дьэ,
мин эһиэхэ сорудаҕым элбээн турар, ол онно бука, эппиэтхоруй кэлэрэ буолуо дии һаныыбын. Хас да һурук кэллэ
диэбиттэрэ. Суруктаах хос хатааһыннаах буолан, ылбатым.
Ыллахпына, аныгыскы биэриигэ ырытыһарбыт буолуо.
Бүгүн биэриибин саҕалыырбар солуннаахпын. Ол солунум
диэн, дьининэн, отчуотум да диэхпин сөп. Эһиги сорудаххытын үлэм быыһыгар толоро сылдьабын. Онон, күндүтүк
саныыр истээччилэрим, бэриниилээх көмөлөһөөччүлэрим,
эһиги сорудаххытынан үлэлээммин хас даҕаны суруйааччы,
хас даҕаны кинигэ тылын ырытан кэпсиир кыахтанным.
Инникитин, табылыннаҕына, сорох-сороҕун сөхсүтэн, хан
на эмэ суруйан бэлиэ хаалларар матырыйаалланным диэн
эһиэхэ иһитиннэрэбин бүгүн.
Ааспыт биэриигэ СГУ дассыана Бырдьахаанап Баһылай
Микиитистиин Реас Алексеевич Кулаковскай «Чолбон» сурунаалга тахсыбыт айымньытын тылын ырытан испитим.
Бүгүн ситэриэхтээхпин. Онтон салгыы эмиэ «Чолбонно»
бэчээттэммит Уйбаан Сэсэлээтин «Кыым» диэн айым
ньытын тылын туһунан эмиэ кыраны кэпсиэх тустаахпын.
Ыстапаан Хабырыллабыс Охулуокап «Толко түстэниитэ»
диэн айымньытын тылын туһунан эмиэ сэһэргиэм. Геор216

гий Евгеньевич Федоров-Дьэбдьиэн Уолун, Николай Ин
нокентьевич Иванов-Куола Учуутал, Киргиэлэй Дьаакыбьшабыс Уйбаныап биһиги былыргы олохпутун ойуулаан
көрдөрөр уу сахалыы тыллаах-өстөөх кэрэ бэлиэ кинигэлэрин тылын билсиһиннэрэн, хайаан да кэпсээтэхпинэ сатанар. Аны, Николай Слепцов-Абыйчанин «Выданнааҕыта»
диэн кинигэтин мин эһиэхэ урут ахтан турабын, тылынөһүн, ис хоһоонун бэркэ собулээбитим. Ол ону эмиэ анаан
сэһэргиир буоллахха, киһи сэһэргиирэ элбэх. Онон Абыйчанин даҕаны айымньытын гылын эмиэ сэһэргэһиэхпит.
Афанасий Яковлевич Уваровскай бар дьонно биллэр «Ахтыыларын» тылын туһунан эмиэ быһыта-орута сэһэргэһэн
турабыт. Ол онтубутун, баҕар, эмиэ арыый кэнэтэ түһэн
биэриэхпин сөп. Далан, Амма Аччыгыйын, Күннүк Уурас
тыырап, Суорун Омоллоон айымньыларын тылын-оһүн
көрдөрөн, санаа үллэстиэхпин эмиэ сөп. Биллэн турар, бу
һүдү һуруйааччылар бары айымньыларын тьшын түмэн
кордөрөр олус уустук үлэ биһиэхэ ылбычча кыайтарыа да
һуоҕа. Уһун кэмнээх үлэ, эдэриттэн саҕалаабыт киһи эрэ
кыайар үлэтэ буолуо дии саныыбын. Эбэтэр тэтг баайыылаах, тэн билиилээх-дьулуурдаах элбэх киһи кыттыһан
үлэлээн, бу дьоннор айымньыларын тылын-өһүн толору ырытан көрдөрүө этилэр. Оттон мин кинилэр биирдии
энин айымньыларын, эбэтэр биирдии-иккилии кинигэлэрин эрэ тылын ырытар кыахтаахпын. Ол даҕаны эл
бэх күммүн-дьылбын ыытан, бэрт элбэхтик үлэлээн, тугу
булбуппунан ырытан көрүөҕүм. Инэн-тонон, дьоһуннаан
ырытыы инники чинчийээччилэр соруктара буолуо. Бу
маны эдэр дьонн о, саха тылын учууталларыгар уонна учуонайдарга даданы туһаайаммын көрдөһүү быһыытынан да
этэбин. Өксөкүлээх, Алампа, Ньукулай Ньостуруойап
айымньыларын тьшын-өһүн дьиннээхтик ырытар, «тылларын баайа маннык эбит, тыллара маннык уратылаах эбит»
диэн ону көрдөрөр хайаан даданы наадалаах. Хайа мунун,
ырытар кэм-кэрдии кэлтэ буолуо. Урукку өттүгэр уобарастара, тиэмэлэрэ, сюжегтара, композициялара уонна, туохханнык иннинэ, идьиэйэлэрэ диэн ырытар буолар этилэр.
Уонна маннык үтүө өйдөөх этиилээх энин диэн суруйар
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буолаллар этэ. Онон, чэ, һитини инники сорук курдук туруоран кэбиһэбит.
Кырыымпа

Биэриим иккис кэрчигэр киирэбин. Мария Николаев
на Солотуураба «хорчуоппа» диэн тылы ыйытан турар. «Бу
«хорчуоппа» диэн икки «п»-нан еаҥарыллар, суруллар дуу,
эбэтэр «хорчуопка» диэн «пк»-нан саҥарабыт дуу?» — диэн
ыйытан турар. Уонна «Бу туохтан төрүттээх тылый?» диэн.
Дьэ бу дьикти тыл. Саха сирин бары өттүгэр туттуллубатах курдук. Баҕар, эрдэ умнуллубута буолуо. Ол да буол
лар, төһө да дьиктитин иһин, дьон кулгааҕа үөрэнэн эрэр
тыла дии саныыбын. Сунтаартан, Ньурбаттан төрүттэнэн,
арааһа, тарҕанна быһыылаах. Ыһыахха «хорчуоппа» диэн
баар диэннэр билэр буоллулар, оннооҕор манна Дьокуус
кай куорат ыһыаҕар эмиэ «хорчуоппа» диэн сэһэргэһэллэр.
Итини тылдьыттан да булбат тылгыт. Көннөрү бу тыыннаах,
кэпсэтэ һылдьар тылбытыгар ити Бүлүү умнаһын улуустарын тылларыгар эрэ баарын билэбит. Ол онтубут билигин,
туттуллара кэнээн, литературнай тыл буолар кыахтанна.
«Хорчуоппа» диэн атыы-тутуу тыла эбит. Бастакы, кыараҕас суолтата: «Харчыга кыһаллан, эт ириэнэҕэр сүоһү
өлөрөн атыылааһын». Баһаардаах сиргэ баһаарга, баһаара
суох сиргэ ларыакка эбэтэр дьиэҕэ атыылыыллара. «Саха
тылын диалектологическай тылдьытыгар» (1976) «баһаарга
атыылааһын» диэн алыс быһаччы этиллибит. Баһаарга, ла
рыакка атыылааһын хойукку, иккис, суолтата буолуон con.
Кэлин, ыһыах дьонун аһатаары, астаан аҕалан атыылааһын
«хорчуоппа» диэн аатырар. Бу үһүс суолта буолуон соп.
Субу тыл Пекарскай да тылдьытыгар суох, атын да тылдьыттарбытыгар суох. Түөлбэ тылын тылдьытыгар эрэ бэчээттэнэн турар. Ол онно «хорчуоппа» диэн икки «п»-нан
сылдьар уонна үөскээбит төрдүн «ону-маны атыыласпыты
уктар өрүү иһит (корзина)» диэн суолталаах нуучча «харчевка» диэн түөлбэ тылыттан кииртэ буолуо дуо» диэн мунаарбыттар. «Харчевка» диэн тыл үөскээбиг төрдүн В.И. Даль
даҕаны быһаарбатах. Арай М. Фасмер ордук эт аһылыкка
сыһыаннаан туттуллар түүрк уонна араап (араб) тылларын
ыйбыт. Онон ити «харч» уонна «харчы» диэн тылларбыт
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нуучча «харчевка» диэн иһитинээҕэр ол туурк уонна араап
тылларын суолталарыгар чугаһа костер. Онон кырдьаҕас тьш
буолара сэрэйиллэр. Ханна-ханна туттулларын ол түөлбэ
тыл тылдьытыгар ыйбыттар: Бүлүүгэ, Ньурбаҕа, Токоҕо,
Үөһээ Бүлүүгэ туттуллара бэлиэтэммит. Дьэ, ити Токону
Өлүөхүмэттэн араарбыттар түөлбэ тылы үөрэтээччилэр. Ол
аата Токо Өлүөхүмэттэн туспа тыллаах эбит. Оттон Сунтаарбыт көтөн хаалбыт, Сунтаарга туттар бөҕө буоллахтара
дии, ол гынан баран испилиисийэ (экспедиция) тьшы хомуйуутугар бэлиэтэммэтэх. Онон Сунтаар көтөн хаалбыт.
Ханнык да тылдьыкка, ол түөлбэ тыл тылдьытыгар даҕаҥы
тьш ханна туттуллара, туох диэн суолталааҕа барыта толору
көрдөрүллүбэт. Сороҕор суолтата сыыһа-халты да ыйыллар. Ол ону кэлиҥҥи чинчийээччилэр, эбии матырыйаал
хомуйсан, билэн, чуолкайдаһан, тупсаран иһиэхтээхтэр.
Онон ити кинигэ, төһө да туһалааҕын-наадалааҕын иһин,
сорох суруйуута, сорох тылы быһаарыыта чопчуланыахтаах
быһыьшаах. Холобур, субу да түбэлтэҕэ киһи Сунтаарга
суох эбит диэн өйдөөн кэбиһиэн сөп. Ол онтун дьиннээх
баартан атын буолан тахсар, сыыһа буолан тахсар.
«Хорчуоппа» диэн икки «п»-нан санарьшлара уонна суруллара, нууччалыытыттан тэйбит буолан, ордук сахалыы.
Онон икки аһаҕас дорҕоон ыккардыгар икки -п- буолбу
та да, саха тылын дорҕоонун сокуонунан. Мин кулгаахпар
уонна мин өйдөбүлбэр дьин сахалыы. «Хорчуояка» диэниҥ
нууччалыыга таттарыы. Онон Мария Николаевна ыйытыыгар хоруйум диэн итинник.
Кырыымпа

Ааспыт биэриигэ В.Н. Протодьяконовтыын, Таатта түөлбэ тьшынан санарар киһини кытта, бу айымньы тьшын
ырытыһыахпыт дии санаабытым, ол онтубун ситэ бүтэрбэтэхпит. Дьининэн, ити түөлбэ тылын тьш оҥосто һыддьар киһини кытта кэпсэтиһэр ордук үчүгэй буолуох
таах этэ. Суруйааччы тылыгар түөлбэ тыла баар буолуох
таах даҕаны. Субу тиэмэҕэ биһиги инникитин да сэһэргэстэхпитинэ сатанара буолуо. Үчүгэй, тьшга сыһыаннаах,
литературовед киһини булан, бу уоппуска эҥин бүгтэҕинэ,
нам-нум буоллахтарына, аҕалан, сэһэргэһэ һыддьыахпын
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баҕарабын. Онуоха диэри бу бэйэм тугу билэрбинэн сэһэргээн көрүүм.
Биһиги историческай лиэксикэбитии эмиэ үөрэтиэхтээхпит. Иҥэн-тоҥон чинчийиэхтээхиит, билиэхтээхиит
элбэх. Сибилинтги олох сиэринэн буоллаҕына, баай, орто,
сэниэ ыал, дьаданы ыал, быстар дьадаҥы ыал эҥин диэн,
хаамаайы диэн араналар баар буолаллара буолуо, бука.
Олох оннукка тиэрдэр, киһи барыта биэнсийэлээх да буо
луо суоҕа, биэнсийэлээҕиҥ барыта кыанан олоруо суоҕа,
оччоҕуна олох быстар дьаданы киһи диэн баар буолара
чахчы, Онон, дьэ, бу урукку тылбытыгар-өспүтүгэр эмиэ
суолта биэрэммит ырытыһар буолуохтаахпыт быһыылаах.
Онуоха сылтах курдук бу, хата, Реас Алексеевич айымньытыгар киирбит тыллары коруоххэ. Нууччалыы тиэриминнэри сахалар ханна да бэркэ да сахатытар эбиттэр. Маны
гылбаас диэн ааттаммат, сахалыы дорҕоонун булан санаран
кэбиһэллэр. Холобура, «середняк» диэни Тааттаҕа «чэрэнээк» диир буоллахтарына, биһиги диэки «сириннээх»
диэн ааттыыр сурахтаахтара. «Сириннээх». «Середняк»
диэни итинник курдук истэр буоллахтара дии. Бэйэлэрэ
саҥаран кэбисиит тыллара буолан, оччотооҕу сахаларбыт:
«Хайдаҕый, арай ынах сириннээх буолар, киһи хайдах си
риннээх буолуоҕай?!» — диэн эттэрин ыт сиэбэт буолуор
эрэ диэри мөккүспэтэхтэр. Иһиллиитинэн атын тылга
маарыннаабыт тьшы абааһы корботтор эбит. Ол истэллэрин быһыытынан, тыллара өҕүллэринэн Үоһээ Бүлүүгэ
мин тороөбүт түөлбэбэр Боотулуу, Оноҕоччут, Сургуулук
инин диэкки «сириннээх» дии һыддьыбыттар. Оттон атын
нэһилиэктэргэ маны атыннык да санараллара эбитэ буо
луо. Тааттаҕа барытыгар эбитэ дуу, чопчу нэһилиэккэ эби
тэ дуу, «середняк» диэни «чэрэнээк» дииллэр эбит. «Мало
мощный середняк» диэни «синньигэс чэрэнээк» диэбиттэр.
«Чэрэнээк» да, «сириннээх» да диэннэр «середняк» диэннэ
иһиллиитинэн чугастар.
Лаппа кыанар орто хаһаайыстыбаны таатталар «суон
чэрэнээк» дииллэр эбит. «Суон чэрэнээк». Оттон Үөһээ
Бүлүү унуоругар (баҕар, сороҕор буолуо) көннөрү «суон»
эрэ диэбиттэр. Хос эһэм Киһилээх Киргиэлэйэ суон, кини
уола эһэм Киһилээх Өндүрэйэ сириннээх буолбуттар.
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Дьиҥинэн, иккиэн дьадаҥылар, 5— 6 -лыы эрэ сүөһүлээхтэр.
«Суон» диэн тылбаас буолбатах, бу — сахалыы өйдөбүлүнэн
этиллибит. Сахалар баайы «суон буруолаах» диэн ойуулаан этэллэринэн. Санаан да көрдөххө, баай ыал мастараотторо дэлэй, куруук элбэх ыалдьыттаах-хоноһолоох, үгүөрү үчүгэй күостээх буолан, оһохторо куруук оттуллан,
уоттара-күостэрэ сандааран олорор. Баай ыал буруолара да
хойуу. Онон «суон буруолаах» аатыраллар. Оттон кыаммат
ыал эрэйдээх буруота барбах тыккырыыр, убадас буоллада
дии
көстер-көстүбэт; сороҕор тахсар, copogop тахсыбат.
Үксүн киһи санаата көтөҕүллүбэт уота-күөһэ буолар. Дьэ,
онон «чэрэнээк» уонна «сириннээх» диэн биир тылы биһиги
энин-энин сиргэ энин-энинник истэммит энин-энинник
санарбыппыт. Ол одуута суох. Оннооҕор биир дьиэ иһигэр
ким хайдах сатыырынан санарар. Литэрэтиирэҕэ түөлбэтүолбэ дьон ол бэйэлэрин түөлбэлэрин тылынан былыргыны кэпсииллэр. Ол сөитөөх-сиэрдээд үгэс. Бүлүү, Үөһээ
Бүлүү өттө ол диэкки хайдах санаралларынан ол «сирин
нээх» да диэбиттэрэ туох да туората суох. Хата, билиибитин эрэ кэнэтэр. Аны Тааттаҕа «мощные крестьяне» диэ
ни, ол аата кыахтаах, кулаах аннынан киһи буоллада, ону
«муостаах» дииллэр эбит. «Муостаах» дииллэр. Togo «муостаммыта» эмиэ судургу. «Мощь» сахалыы иһиллиитэ, тьш
өдүллэринэн санарыллыыта — «муос». «Мощный» тылбааһа — «муостаах». Манна үөрэхтээхтэр комөлөспүгтэр:
-ный сыһыарыыны - т а а х диэн тьшбаастаан биэртэр. Үөрэдэ
суох дьон, ис хоһоонун билбэт буолан, истибиттэринэн
саҥаран, «муоһунай» диэх этилэр. Итиннэ киһи туора истэрэ, дьининэн, туох да суох. «Мощь» диэн муос, «мощным»
диэн муос т а а х диэн буолбуттар. Аны мин билэр сирбэр,
ол Боотулуубар, Онодоччуппар, Сургуулукиар туга да суох
буор дьаданы киһи «батараак», ол үрдэ — «миннээх» («бед
няк» диэммит илэ бэйэтинэн сылдьар). «Бедняк син төһе да
дьаданы буоллар, минэ барар киһи» диэн өйдүүллэрэ буолуо
уонна оттон көннөрү кулгаахтара истэринэн ол «беднягы»
«миннээх» диэн ааттаабытгар. «Сириннээх» урдэ — «суон»,
«суон» үрдэ — «кулаак». Биир уобалас дьоно буолан барам
мыт, тиэримиммит сүрүннэммэтэх, энин-энин сиргэ туох
дьон салайан-хамнаан сылдьыбытгарынан, онтон тутулук221

танан, араастаан саҥарылла-туттулла сьщцьыбыттар, аҥыаҥытык киирэн хаалбьптар. Син өйдөһө сылдьыбытгар.
Ити саҕана ТСОЗ, ТСОЗ-тар диэннэр бааллар этэ. Бу
маны литэрэтиирэҕэ наар ити аббревиатура быһыытынан
маҥнайгы буукубаларынан эрэ суруйаллар этэ. Ону Тааттаҕа
«чучуос» диэн саҥараллар эбит. Дьэ бу бэрт дии. «Чучуос».
Атыттарга туох дииллэрэ биллибэт, сэрэйиэххэ эрэ соп.
Ол барыйаанын биһи сэрэйэ барбакка бу айымньыга хай
дах киирбитинэн «чучуос» дэммит диэн кэбиһэбит. Уонна
бууккубанан кылгатыыны хайдах сатанарынан саҥарар соп
диэн өйдүүбүт.
Аны Реас Алексеевич «ийэ мэйиитинэн» диэн тылы туттубут. «Ийэ мэйиитинэн». Ити, дьиҥинэн, «иньэ ой» диэн
баар, «иньэ ойдоох киһи» диэн. Оттон мэньиигэ сыһыаран,
«эт мэньии», «эт мэньиитинэн» диэн баар.
«Онон сиэһилээн» диэн тыл баар эбит. Бу «сиэһи» диэн
тылы Тааттаҕа тутталлара эбитэ дуу, Ууһ-Аллаҥҥа эбитэ
дуу? Бу түолбэ тыла киэнник туттуллар «сиэннээн», «онон
сиэннээн» диэн тылбыт суолтатыгар соп түбэһэр.
«Сырыта» диэн тыл баар, ону кэлин «сырыта билбитим»
диэн. «Сырыта билбитим». Ити «сыыйа-баайа» диэн тыл
ханыыта сылдьар. Биир өйдөбүллээхтэр. «Кус баһа хараас
гына түстэ» диэн бу «хараарыс гына түстэ» диэни кини саҥарылларынан суруйбут быһыылаах. Саҥарыыга итинник
кылгатыы баар, онон түөлбэ тыла буолбат. Сороҕо Реас
Алексеевич бэйэтин тылын уратыта буолуон соп быһыылаах. Холобур, «удумур» диэн тыл эмиэ баар. Литератур
най тылбытыгар «удамыр» диэн. «Удумур» диэн эмиэ этэл
лэр дуу? Ону төрүт олохтоох дьон элбэх киһи уруккуттан
итиирдик туттар буоллахтарына, «удумур диэччибит» диэн
суруйуҥ. «Уу судараай» диэн туттубут. Биирдии буукубаны,
биирдии дорҕоону тоҕо тутуһаҕын диэтэххитинэ, итинтигит
улахан суолталаах. Таба суруйуу диэн, тыл сокуона диэн,
кырааматынас диэн, үчүгэйдик суруйар суруксут киһи диэн
ойдобуллэр бааллар. Онон биир бууккубаны сыыһа суру
йан кэбистэххинэ, сыыһа диэн буолар буоллаҕа. Ол ону ити
билигин мин, онно олохтоох дьон хайдах тутталларын бил
бэт буолан, туолбэ тылга иэҕэн сэһэргэһэбин. Түөлбэ тыл
буоллаҕына, ол сиргэ хайдах санарыллара — тойон. Ону
222

ким даҕаны, туох даҕаны диэн мөккүһэн-тутуһан абыраммат суола. Оннук этиллэ һыддьар буолла да, этиллэ һыдцьар
буоллаҕа дии. Чэ, маны «уу судураай» дииллэрэ. «Уу судураай». Хааһылара, били бурдуга аҕыйах буолан, уу судураай
буолар, убаҕас баҕайы.
«Ходу тардан» ылбыт диэн. Хотуурунан биир киһиттэн
икки харыстаах сири ходу тар дан ылбыт. Бу хады, куду т а р 
дан ылыыны эппит бэйэтин тылын уратыта дуу, хайдах дуу,
ону эмиэ быһааран биэрэргит буоллар. Эбэтэр Тааттаҕа
ходу т а р т диэн туспа тыллааххыт дуу эбэтэр киин улуустарга барытыгар дуу?
«Иҥнигэстэрдээхпин» диэни «иҥнэҕэстэрдээхпин» диэн
суруйбут. Бу бэйэтин тылын уратыта буолуон соп.
«Интикэбитин» диэн, бу поэзияҕа кылгатааччылар.
Ол Уурастыырапка да элбэх. Буруосаҕа итиирдик кылгаталлара бэрт сэдэх көстүү буолуохтаах. «Итинтикэбитин»
диэни «интикэбитин» диэбит. Интикэбитин. «Биир сылы
болдьохто биэрдэ» диэн, «болдьох биэрдэ» диэни «Т О Ҕ О эрэ
болдьохто биэрдэ» диэбит. Ити эрэдээксийэ алҕаһа эбитэ
дуу, дьиннээх суруллуутугар ити курдук эбитэ дуу?
Өртүкээннэр бу чөркөөкүнү «үлтүкээн, өктүкээн» эҥин
диэн, дьэ, хайдах баҕарар этиэхтэрин сөп (Уурастыырап
Лоокууттуун кэпсэтиитигэр «өндүкээн», Пекарскайга «өкдүкээн, өгдүкээн, өрдүкээн, үрдүкээн», Кулаковскайга —
«үрдүкээн». Литературнай тылбытыгар суох). Ити дорҕоонунан араастаһар түөлбэ тыла («Саха тылын диалектологическай тылдьытыгар» ити барыта бэлиэтэммит).
Ол өртүкээннэр түспүттэрин атын куһу тардыахтара диэн
көтүтэр. Ити өйдөбүл миэхэ дьикти. Мин өйдүүрбэр, «куһу
тардыахтара» диэн «куһу манчыыкка тардыахтара, саантатыахтара, түһэриэхтэрэ» диэн өйдөбүллээх. Оччоҕо тоҕо
ытан көтүтүөххэ сөбүй? Киһи өйдөөбөт. Ити түөлбэ тылы
гар итигирдик өйдөбүл баар дуо? «Атын куһу тардыахтара»
диэн «түһэриэхтэрэ суоҕа», «үргүтүөхтэрэ» диэн суолталаах
дуо? Ити мин өйдүүрбэр төттөрү.
«Аймаҕа-хаара суох киһи» диэн. Итини «аймаҕа-хаана
суох киһи» диэн буолуохтаах этэ саха тылын үйэлээҕ үгэһигэр, онно олоҕурбут литературнай тылга. Ону аймаҕахаара диэн бу түөлбэҕэ, баҕар, тутталлара буолуо. Уонна
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ити «той, хаар» диэннэри сыыһа-халты туттуу элбэх. Баҕар.
ол да көстүүтэ буолуон соп.
«Тыгаары гыммыт эриэн үөн» диэн. Бу чахчыта түөлбэ
тыла — «тыгаары» диэн. Саха бүттүүн тылыгар, тылбыт
үйэлээҕ үгэһигэр, литературнай тылбытыгар барытыгар
«тиши, тигиилээ, тигээйи, тигээр, тигээрдээ» дииллэр. Ол
аата «тик» диэнтэн таһаараллар. Аны тиктэрэллэригэр тии
йэн, түолбэҕэ «тыгар» дииллэр. Дьиҥинэн, «тигээри гым
мыт эриэн үөн» диэн буолуохтаах, эбэтэр «эриэн үен тиктэ» диэн, «тигээйи тиктэ» диэн.
«Тыын хорбох» диэн этии баар. Бу мин билбэт тылым, ити
туох диэн суолталааҕа эбитэ буолла? Ону итиирдик саҥарар
улуустартан суруйаргыт буоллар. Дьэ, күрүүрдэр аккаастаан
кэбистэхтэринэ, «тыын хорбох өлөөхтүүр хаарыан оҕо» диир
норуот эмчитэ оҕонньор. Өлло диэн аҕалбыт киһилэрин
корон баран, тыыннааҕын билэр уонна «Дьэ бу тыын хор
бох өлөөхтүүр хаарыан оҕо», — диир. Онон Реас Алексее
вич айымньытыгар түөлбэ тыл элбэх эбит диэн өйдөбүлү
ыллым. Ону эрэдээксийэ бэчээттиэ суохтаах, литэрэтииринэйинэн, киһи барыта билэр тылынан көннөрүөхтээх
диэн этиллибэт. Бу маны быһаарыылаан бэчээттиир үтүо
үгэс баар. Ол киһи айымньытыгар сыһыан, үлэ култууратын үтүо костүүтэ буолар. Түолбэ тыл, сэдэхтик туттуллар,
элбэх киһи билбэт тыла суолтата быҺаарылл ыбата ааптарга
хоромньулаах: айымньыта ситэ ойдоммокко хаалар.
Кырыымпа

Билиҥҥи тылбыт дьон-сэргэ бары араҥатыгар куһаҕан,
сыыһалаах диэн куруук кэпсэтэбит. Бэл киэн туттар, чулуу
дьоммут, үөрэхтээхтэрбит, идэлээхтэрбит тылларын харыстаабаттар, кыһамматтар. Саха тылын оннугар нуучча ты
лын хаба тардан тутталлар. Нууччалыы үчүгэйдик билбэт да
дьон тылларын быһаҕаһа нууччалыы буолар. Дьон эрэ ба
рыта нууччалыыттан туруору тылбаастаан саҥараллар. Онон
дьиҥнээх саха тылынан саҥарар оннугар киһи билбэк кына
кубулуйбут буккаас тылынан саҥараллар. Дьэ бу улахан
итэҕэспит буолар. һаха дьоно һахабыт дии һанаабат курдуктар. Мин сахабын диир киһи һахалыы һаҥара һатыахтаах,
бу сахалыыта тугуй диэн ону билэ-өйдүү һатыахтаах. Ки224

нигэни да көрөн ылыахтаах, тылдьыттары да өҥөйүөхтээх.
Үөрэхтээхтэн, билэр киһиттэн ыйыталаһыахтаах. Нуучча
тылын син билэ һатыыллар дии, нуучча тылын сыыспакка
һанара һатыыллар. Туох баар охсуулары, туох баар ити «муж
ской, женский род» диэннэрин барытын тутуһан саҥарарга
кыһаналлар. Биһиги тылбыт ол дьахтара, эр киһитэ диэннэ
арахсыбат, ол онон өссө һудургу'. Бэйэбит тылбытын билэрбититэр, дьининэн, кыах баар. Ол гынан баран, дьэ,
ити тэлэбисиэргэ, араадьыйаҕа һанарар саналара киһи хомойуон курдук. Үчүгэй баҕайы саха дьонун көрдөреллөр.
Сүөһү-ас, дьиэ-уот, оҕо-уруу бөҕө. Күөх торҕо хонууга ор
дук ситэн-тупсан көстөр дьэрэкээн таҥастаах-симэхтээх
саха дьахталларын көрдөрөллор. Дьиннээх сахабыт диэн,
алаас хотунабыт диэн сананан, таннан-симэнэн олорон
санараллар. Оонньууллар-көрүлүүллэр, ыллыыллар-туойаллар, аһыыллар-сииллэр. Туох эрэ олус суолталаахха
улуус-улуустан мустан, кэпсэтиһэллэр-сэһэргэһэллэр, быһаарсаллар. Дьэ ол тыллара улахан аҥаара буолбатаҕына,
чэ, быһа баттаабыт анаара нууччалыы буолар. Чэ, ол нуучча
тылын ырааһынан кыбытан санарыы өссө ыарыыбыт кыра
өттө дии саныыбын. Сахабыт тьшын аддьатар гына этиибитин, санабыт дорҕоонун нууччалыы таттаран, уу сахалыыны
нууччалыынан эргитэн инин дьэ санара һыдцьаахтыыбыт.
Ол баар — улахан ыарыыбыт уонна, һаха өйдөбүлүн аахсыбакка, һаха маннык өйдүүр диэн санаабакка нуучча буола
һатыыбыт наар. «Свободнай времяҕа семьянан сьшдьан»
диэн. Бу тэлэбисиэргэ атырдьах ыйын 7 күнүгэр «Алаас хотуна» диэн биэрии буолбута. Ити түмсүүгэ һыддьыбыттар,
бука диэн, өһүргэнимэн. Мин эһигини сөбүлээн бөҕө, бу
үчүгэй үлэни үлэлии һыдцьаллар эбит, сананы саҕшшыллар
эбит диэн барытын өйөөн тураммын, аҥаардас тылгытыгарөскүтүгэр тохтуубун. Бу үлүгэрдээх, дьэ, кырдьык, үп-ас
тиийбэт диир кэммитигэр эһиги энин-энин улуустан бу
наадалаах диэҥҥит, хайдах эрэ үбүлэнэн кэлэннит сырыттыгыт. Ол гынан баран кэпсэтэр тылгытын тоҕо кичэйбэккитий? Эһиги тыа сиригэр, тыа дьонун ортотугар олороҕут,
үлэлиигит, куоракка буолбатах! Куоракка, кырдьык, оҕо
барахсаны уу сахалыы саҥардар уустук. Чэ, ити төрүетэ эл
бэх. Оттон тыаҕа оскуолаҥ сахалыы, учууталларын сахалар,
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эйгэҥ барыта сахалыы. Оҕоҥ сааһын туолла даҕаны, биэрэн
кэбиһэҕин. Туох да эрэй суох. Көмүс күөрэгэйгитин саха
лыы, бэйэтин төрөөбүт тылынан үөрэтэн иддьэ бара турал
лар. Онон иньэттэн түстэ даҕаны саха ортотугар сылдьыбык киһи, сааһырбык киһи, мин санаабар, сахатын тылын
билиэхтээх этэ. Үйэтин тухары төрөөбүт эйгэтиттэн арахсыбатах киһи куорат дьонунааҕар аһара табыллан сыддьар
курдук сананар дуо? Кини «семьянан сылдьабыт, семьянан
үлэлиибит» эҥин дииригэр туох кыһалҕа-төрүөт баарый?
«Биһиги ыалынан (дьиэнэн) сыддьабыт» эҥин диэн этэр
үгэспит ханна бараҥ хааларый? Уйбаныаптаах, Баһылайаптаах, Сэмиэнэптэр, Доҕоороптор диирбит дии, ол онтукабытын тоҕо эрэ хаһыакка, кинигэҕэ һуруйбаттар. Бэккэ
гыннаҕына, «Уйбаныаптар дьиэ кэргэттэрэ» диэн барыта
тиэримининэн, кэнсэлээрийэ тьшынан саҥаран тахсабыт.
«Сайылык хаһаайката» диэн. Дьэ, хаһаайка буолан, сайылыкка бүтүннүүтүгэр хотун. Дьахталларбыт хаһаайка эрэ
диэннэрин сөбүлүүллэр. Оттон маны туох диэн сахалыы
этиэххэ сөбүй диэн маннам бу «Сайылык хаһаайката» буолуох иннинэ ыараҥнатан, сүбэлэһэн көрүөххэ баар эбит дии
саныыгын. Былыр алаас хотуттара диэн, кырдьык, бааллар
эбит. Алаас ыалыттан эмээхсиннэрэ ордук чорбойон биллэр, сураҕырар. Кэпсэтиһиитэ-тыыныһыыта, өйө-мэйэ,
сүбэтэ-амата, тыла-өһө олохтооҕо, күндүтэ-мааныта бар
дьону астыннарара оччо. «Аана эмээхсин туох диирэ эбитэ
буолла?..» — диэн буолар. «Эмээхсин» диэн тылбыт суол
тата үрдүк этэ, кэрэ этэ. «Эмээхсин» диэн олох да туттул
лубат буолла. Бары үөрэхтээх, Гертруда Геннадиевна эҥин
диэн, кырдьаҕас буолан көстүөхтэрин букатын баҕарбат,
эмээхсин диэнтэн өлөрдүү оһүргэнэр дьахталлар. Куһаҕан
диэн сэнээбит кырдьаҕастарын эрэ эмээхсин дииллэрэ буо
луо, арааһа. Ол эрээри! Амма Аччыгыйын «Сааскы кэмин»
ааҕан корүҥ эрэ. Онно ити алаастарга олорор эмээхситтэри
хайдах курдук үчүгэйдик суруйарый? Дьэ, ол эмээхсин, бу
эмээхсин диэн. Үтүөкэннээх өйдөбүлү хаалларар улуу'-толуу
эмээхситтэр итилэр. Онон ол сайылык эмээхсинэ диэн
ыты к аат. Алаас хотуна онуоха тэҥнээҕ буолуохтаах.
«Алгыстаан эрдэҕим буоллун» диэн. Алгыстыыллар.
Алҕаабаттар олох. Алгыс да диэн тылы сатаан туттубат, ону
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да билбэт киһини алҕаппыттара диэхтээн. Онон кими алҕатары эмиэ билиэххэ! Төһө һөпкө санарар киһиний? Са
таан санарар дуу, һаҥарбак киһи дуу? Дьэ, итигирдиги
иһитиннэрии-көрдөрүү киһини кэлэтэр, куһаҕан. Алгыс таан эрдэҕим буоллун диэн. «Дьэ, оннук алгыстаатым»,
«Бу киһини алгыстаттым» энин диэн. Аны «Күн уотунан
күомчүлээтэҕим буоллун» диир алгысчыппыт. Күн уотунан
күөмчүлүүр — сүрдээхтик да һананар киһи эбит. Танара
дуу, кини туоҕ дуу?
Күн уотунан күөмчүлүүр. «Күөмчүлүүр» диэн тылы
мин хаста да быһаардым. Күөмчүлүүр диэн «баттыгастаах,
киһини күлүккэ анньар, киһи үтүөтүн бэйэтигэр ааҕынар»
диэн буоллаҕа. Ону бу ол күн уотунан тугу, кими багтыырый, дойду иччитин атаҕастыыр дуу? Куһаҕана бэт дии!
Аньыылаах тыллары тыллаһан барар. Онон тылын баһын
билэн санарбат киһини алгысчыт оностор диэн аньыы
буолуохтаах. Алгыс тьша диэн улахан сэггээх-сэлээннээх.
Чахчы билэр, сахалыы өйдеөх-тыллаах, култууралааҕ киһи
алгысчып буолар.
Чэ, эмиэ мөхтө диэмэн. Мин ити олус улахан суолталааҕы олус куһаҕаннык саҕалыыртан, олус куһаҕаннык
үлэлииртэн инникитин туттунун, сэрэнин диэммин ити
сэрэтэбин. Дьэ, онон бүгүн биэриим манан түмүктэнэр.
Аныгыскы биэриигэ диэри! Эһиэхэ һанааҕыт хоту үчүгэйиүтүөнү баҕарабын, бу кыстык кыһалҕата һуох үчүгэй кыстык буолуохтун!

АЙЫЫ ҺАНАА'
(Эпииргэ быһа тахсыы)

БТ 145. 96.10.06
Режиссер Л. Потапова.
Биэриигэ к ы т т а л л а р : Алена Прокопьева, Майя Васильева

Д. Эһиэхэ сэһэргэһэр дьону аҕалан олоробун, миигин
1 Бу биэриини һахалыы һаҥ а һокуонугар чугаһатан, сурукка түһэрш ш ннэ.

(Ааптар.)
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кытта сэһэргэһэннэр биэриини һэргэхситиэхтээхтэр. Сэһэргэһэр эдэр дьонум урут бу биэриини оччо-бачча истибэтэҕ дьом буолуохтаахтар. Ол үөрэҕ оҕолоро, саха тылын
3-с кууруһун устудьуоннара. Билигим бэйэлэрэ билсиһиннэриэхтэрэ, ким диэн дьом буолалларын, хантаҥ хааннаахтарын. Чэ эрэ.
М.В. Мин Васильева Майя диэммин, Хаҥалас улууһун
Тиит Арыы нэһилиэгиттэн төрүттээхпин. Саха государственнай университетын саха тылын 3-с куурсун устудьуонабын.
А.П. Үтүө күнүнэн, араадьыйанан истээччилэр! Мин
Прокопьева Алена диэммин, Бүлүү Хампатыттан торүттээх
оҕо олоробун! Бүлүү педучилищетын бүтэрэн баран, бу
быһа СГУ-га 3-с кууруска киирэммин, манна кэлэн оло
робун.
Д. Со-о-оп. Дьэ, бу быйыл миэхэ «Саха тылын истилиистикэтэ, култууратын төрүтэ» диэн биридимиэккэ үөрэниэхтээх оҕолор. Үорэтэ диэн баара-һуоҕа иккитэ киирэн
таҕыстым, онон кинилэри туохха да үөрэтэ иликпин. Дьэ
үөрэтиэм дии һаныыбын. Онон бу эһигиттэн сибилиҥҥи
балаһыанньалара туоҕ да ордуга һуох, өссө, аҕыйахтыг истибиттэринэн, билиилэрэ эһиэнигэр тиийбэп буолуон con.
Ол да буоллар субу оҕолор баҕалара улахан. Онон тылбайоспой буоланнар миэхэ комолөһүохтээхтэр. Кинилэр сыыһа да һаҥардахтарына, туһата улахан. Ол эһиги мим быһаарарбын ойдүүргүтүгэр көмолөһүоҕэ. Соб да, сыыһа да
һаҥалара — барыта туһа. Кинилэр бэйэлэрэ хайдах ойдүүллэрин этиэхтээхтэр. Маны ким даҕаны бу оҕолор
сыыһа һаҥардылар диэн сириэ һуохтаах. Мин тугу кэпсиирим, ыйытарым кинилэргэ эмиэ истэ илик суоллара. Мин
кэпсиир кэпсэлбин, ырытар тылбын соруйан кинилэргэ
эрдэ билсиһиннэрбэппин. Итини итинниг быһааран, кэпсэгиибитин саҕалыаҕыҥ дуу? Мин ити «оччо-бачча истэ
или г оҕолор» диэн этиим соб дуу, кыратыг балыйдым дуу?
М.В. Дьэ, кыратык балыйдыҥ быһыылаах, мин бу биэ
риини олох сайыны быһа иһиттим уонна ийэм бэйэтэ саха
тылын учуутала буолан, ордук биһи сэргээн истэбит.
Д. Дьэ үчүгэй.
А.П. Мин эмиэ дөрүн-дөрүн истээччибин ээ.
Д. Дьэ үчүгэй. Ол аата син туоҕ эрэ һалааһыннаах дьом
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буолам биэрдигит. Мин иккис солунум диэн — «Саха түөлбэ
тылын тылдьыта» (тадыста диэн урут биллэрэн турабын),
дьэ, аннан-бохтон айаннаан, бу Дьокуускай буорун булбута
икки ый кэринэ буолла быһыылаах. Орпотох буоллаҕына.
Ол гынан баран сородор үн суох буолаҥ хаалан, сороҕор
ону баасаттан таһаарар таһаҕас массыыната һуох буолан,
тардыллан-тардыллан, Куманьытаарынай чинчийии үнүстүүтүн субу, һабыч-чаҥа булла. Дьэ, һаҥа булаат, хата,
баартааҕым баартаах, улахан кэмпириэнсийэни көрбүтүнэн
тиийэн кэлбит. Ити кэмпириэнсийэни эһиги хаһыаттан, тэлэбисиэртэн, араадьыйаттан билэҕит. «Саха сирэ XXI үйэҕэ»
диэн ааттаах сүүнэ улахан, бэрд элбэд киһилээх тэрээһин
буолан ааста. Дьэ, бу улуу түһүлгэҕэ икки күнү тэбинэн ту
ран атыылаатылар. Ол атыылааһыҥҥа «Саха тылын научнай
грамматиката» диэн сүүнэ улахаҥ кинигэ кэлэн атыыланна.
«Дьэ, төһөлүү кинигэни ылбыттара буолуой бу бэрт киэн
билиилээх, дириҥ далай өйдөөҕ, үөрэхтээх дьон?» диэн мин
ыйытаары гынабын эһигиттэн. Төһө элбэх кинигэни ыл
быттара буолуой икки күн? «Научнай грамматиканы» биир
да киһи атыыласпатах (ити атыылаабыт оҕоттон биһиги
Михаил Испирдиэнэбис Боруоҥкуннуун анаан ыйыппыппыт, ону «биир да киһи ьшбата» диэбитэ). Сөп, икки күнү
быһа бу биһиги грамматикабыт кимиэхэ даданы наадалааҕа
көстүбэтэх. 40 тыһыынча һолкуобай сыаналаах эбит «Науч
най грамматика» (оттон билигин кинигэ сыаналаах буо
луохтаах уонна улахан суолталаах даданы кинигэ. Онон
ол түөрдүөн тыһыынчаттан итэҕэс сыаналамматах). «Аны
биһиги кинигэбит төһө-хачча сыаналаах буолуой?» диэн.
Биһиги кинигэбит 30 тыһ. солк. сыаналаах эбит. Дьэ онон
эбитэ дуу, баҕар, эмиэ ылар киһи, наадыйар киһи һуоҕ буо
лан эбитэ дуу, икки күн устатыгар 6 эрэ киһи ылбыт. Дьэ,
бу кинигэбид бэйэтэ да аҕыйаҕ этэ, баара-суоҕа 1300 ахсаанынан тахсыбыт. Ол онтон Саха һиригэр тыһыынча кэлбит.
«Бу 1000 кинигэбит, итинник буолладына, батар дуу, баппат
дуу?» диэн санаа биһигини үүйэ-хаайа тутууһу быһыылаах.
Ол гынам баран, эмиэ даа «батар эни» диэм бөҕөхпүт. Наа
дыйар дьом, билэр дьоҥнутунан, оҕолоргутунан ыллараргыд
буоллар, туһалаад буолуод этэ. Бу «Түөлбэ тылын тылдьыта»
диэн — улууһ-улууһ аайы тус-туһунан санарар санабытын
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хомуйан ылан таһаарыы. Ол сахалыы быһаарыылаах, быһаарыыта нууччалыы тылбаастаах. Ол кэнниттэн холобур
бэриллэр, субу курдук диэн тутталлар маннык этиигэ диэн.
Онон киһиэхэ барытыгар даҕаны туһалааҕ буолуоҕ этэ.
Үорэнэр 0 5 0 лооҕ дьоҥҥо оҕолоро атын түөлбэлэр тылларын
билэллэригэр, бэйэ түөлбэтин тылын араарам билэллэригэр, учууталларын салалтатынан үөрэтэҥ көрөллөрүгэр көмө
кинигэ. Онон, дьэ, мин ити кинигэни булан ыларгытыгар,
ыллараргытыгар сүбэлиибин. Куманьытаарынай чинчийии
үнүстүүтүгэр аллараа мэндиэмэҥҥэ 101 нүөмэрдээх хоско
атыылыыллар.
Дьэ һөп. Онон ити иккис солунум итинник. Аны би
лигин тута толорор сорудах. Урут туга толорор сорудаҕы
биэрэр этибит, кэлиҥҥи биэриилэргэ онтубут тохтообута,
Бүгүм биэрэбит. Эһиги эмиэ, Майялаах Алена, һурунаҕыт.
«Билии күнүн» бэлиэтээһин ыытылынна. Бу араадьыйа
тыла, балаҕан ыйын 2 күнүнээҕи биэрииттэн сурунан ылбытым. «Билии күнүн» бэлиэтээһин ыытылынна. Ити уу
һахалыы этии дуу, хайда ҕ дуу? Ыйытыым итинник. Уу
һахалыыта туоҕ диэний?
Иккис этии. Түөһүн иһигэр түһэҥэ тааһы уган кэбиспиттэринии ыар баттык хам баттаата. Итинтэн эһиги «түһэҥэ
таас» диэни ылан суруннаххытына, һөб буолар. «Түөһүн
иһигэр түһэҥэ тааһы уган кэбиспиттэринии ыар баттык
хам баттаата» диэн. Бу Сиэйээнэ диэн ааитар «Чолбоҥҥо»
бэчээттэммит «Күннэй» диэн айымньытыттан ылыллыбыд
этии. Дьэ һоп, «түһэҥэ таас» диэннээхпит. Ол тугуй?
Аны «баттаҕын күлтэччи кырыттарбыт» диэн. Эбэтэр «эр
дьоннор баттахтарын күлтэччи кырыйаллара» диэн. Итин
тэн эһиги «күлтэччи кырыйыы» диэни ылаҕыт. Итиирдик
литературнай тыллаахпыт дуо? Саха бүттүүнүн тылыгар
итинник этэбит дуо? «Күлтэччи кырыйтар» диэн, «күлтэччи
кырыттарбыт» диэн, «күлтэччи кырыйаллар» диэн. Бу икки
киһи айымньытыгар баар, Ыстапаан Хабырыллабыс Охулуокапка уонна Егор Владимиров «Чолбоҥҥо» тахсыбыт
«Хоргуйуу» диэн айымньытыгар.
Сө-ө-п, онон ити түөлбэ тыл буолар дуу эбэтэр ааптардар
бэйэлэрин тыллара дуу? Ону биһиги быһаарыахтаах этибит.
Аны араадьыйаҕа «норуот билгэтэ» диэн биэрэн тураллар.
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Ол, хайа норуотун арааран эппэтэхтэрэ буолам баран, мин
сэрэйдэхпинэ, apaaha, нуучча норуотун билгэтэ эбитэ буо
луо. Сө-ө-п. «Балаҕан ыйын хайа эрэ күнүгэр туруйалар
соҕуруу көттөхтөрүнэ, оннук буолар» диэн. Мантан эһиги
ылаҕыт «туруйалар соҕуруу көттөхтөрүнэ» диэни. Ити туту
эппиттэрий ~ «туруйалар соҕуруу көттөхтөрүнэ» диэн? Ити
араадьыйаҕа атырдьаҕ ыйын 31 күнүгэр биэрбиттэрэ.
Бүтэһик сорудаҕым. «Оҕо санатынан чункуйан турбут
оскуолалар дьэ чугдаара түстүлэр» диэн. Бу тэлэбисиэргэ
балаҕан ыйын 4 күнүгэр биэрбиттэрэ. Дьэ эрэ, субу сорудахиын толорбуд дьон, урукку курдук, түлүппүөннүүгүт.
Билигин сана кэччиккэ киирэбит. (Оҕолорбор туһаайан).
Эһиги эмиэ сорудаҕы толоро олороҕут уонна биэриибин истэ
олороҕут. Дьоһун олоҕу олорбут Ыстапаан Хабырыллабыс
Охулуокап «Толко түстэниитэ» диэн кинигэтин аахтым. Олус
себүлээн аахгым, атын да дьон бэркэ сөбүлээбип буолуох
таахтар. Миигиттэн Попов Иннокентий Куприянович диэн
университекка бииргэ үөрэммит атаһым, доҕорум, уларсан
ылан, ааҕам баран, олус сөбүлээбит, «киһи уйадыйар кинигэтэ» диэтэ. Уонна Ууһ-Аллантан сыддьар атыыһыт дьахтар эмиэ
һөбүлээбит. Дьахтар диэтэ диэн кыыһырбатын, баалаабатын.
Кыыс да, эмээхсин да буолбатах. Ону итинниг ааттыыллар.
Ол эмиэ бэккэ һөбүлээбит: «Үчүгэй даҕаны айымньы эбит,
үчүгэйдик суруйбуд», — диир. Бу кинигэҕэ Ыстапаан Хабы
рыллабыс кыра оҕо сааһыттан сааһырыар диэри кэми хабан су
руйар. Онон хайдаҕ киһи-хара буолан тахсыбыта тобус-толору
костер. Киниэхэ ыарахан' күнүгэр күн-ый буолбуд дьом бары
умнуллубак хартыына буолан ойууланан хаалбытгар.
Итиннэ Бүүтэнньэ эмээхситтэрэ олус да кэрэ, үтүе да
санаалааҕ эмээхситтэр, күн айыы һанаалаах эмээхсиггэр.
«Айыыһык хотун бэйэтинэн түһэн олорорун- курдуг эмээх
син» диэн итинниктэри этэн эрдэхтэрэ. «Үллэр Баанка,
Буутуйбаҕ Ньукулай» диэн аймахтара хайдаҕ курдуг үтүөкэн
дьонноруй, олуһ үчүгэй дьоннор. Үтүө һанаалааҕ, көмөлөһө
һыддьаллар. Олоҕ үөрэхтэн хааларыгар тиийбид оҕону Буутуйбаҕ Ньукулай, албаһыран, үөрэттэрэр. Бу элбэҕ киһи
һүппэп мөссүөнүн ойуулаабыд улахан айымньы буолар.
Дьоно барыта ала бэлиэ, уратылааҕ, кэрэ дьон, биир да
киһи куһаҕаныан диир киһитэ суоҕ курдук. Оннооҕор ити
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Бүүтэнньэнэн айаннаан сыдцьыбыт оҕонньотторун олох
куһаҕан дьон диэн ааттаабат. Оччотооҕу кэм оттон оннуг
оҥороҥ кэбистэҕэ диэн этэн аһарар. Дьэ, дьону, олоҕу
киэҥник хабар айымньы. Манна үлэ дьоно, учуонайдар,
суруйааччылар, баартыйа тойотторо, үөрэнээччилэр, устудьуоннар бааллара бары уратылааҕ олохтоохтор, үлэлээхтэр-хамнастаахтар, тыллаахтар-өстөөхтөр. Сэмэн Сахаарабыс Барыыһап, Уйбаан Бетүрүөбүс Абдьыайап опкуом
сэкирэтээрдэрэ. Биирдэрэ — бастакы сэкирэтээр. Алек
сандра Яковлевна Овчинникова. Оччотооҕу Үрдүкү Сэбиэп Бүрүсүдьүүмүн бэристээтэлэ, Хабырыыл Уоһукабыс
Чирээйэп, опкуом бастакы сэкирэтээрэ, аны Ыстапаан
Хабырыллабыс улахан доҕоро, кини олоҕор уһулуччу бэлиэ өйдөбүлү, суолу хаалларбыд Ыстапаан Ньукулаайабыс
Былатыанап. Ыстапаан Хабырыллабыс Суоттуга мусуой си
рин талан-булан, Омоллооҥҥо өҥөлөспүтүн кэннэ, үбүнэн
көмөлөһөн, мусуойу төрүттүүр кыаҕы биэрбит Мэхэйиил
Дьэкиинэбис Ньукулаайап, Сиидэр Охонооһойобус Билиикэп буоланнар үтүөлэрэ һүрдээҕ улахан эбит.
Аны туран, биэд-үнүстүүккэ үөрэнэ һырыттаҕына,
Өссүөнтэй Дьөгүөрэбис Муордьунабы дьүүллээн үс күнү
быһа эрэйдээбиттэрин суруйар. Сэһэҥҥэ Өссүөнтэй Дьөгүорэбис Муордьунап, Дьогүор Борукуоппайабыс Баһаарын, Уйбаан Мэхээлэйэбис Арамаанап ааттара элбэхтик
ааттанар, сылаас тылынан ахтыллар. Кинилэргэ утары Сэ
мэн Сахаарабыс Барыыһап, Болодьумар Ньукулаайабыс
Дьэримиэйэп, Марыйаана Өлөксүөйэбинэ Чудуунаба, оччотооҕу боркуом сэкирэтээрэ Эҥиэттэй Хабырыллабыс
Боппуок, Миитэрэй Миитэрэйэбис Испиэкэп учуонай,
кини кэргэнэ Аапкыста Өлөксүөйэбинэ Испиэкэбэ буолан
нар уонна эмиэ «омугумсуйууну» кыайан-хотон, уоттаахтөлөннөөх тылы эппит, Муордьунабы буруйдаабыд устудьуоннар ааттара ахтыллар. Аны кинини көмүскээччилэр;
Корсунуоб диэн нуучча киһитэ, учуутал, Болодьумар Баһылайабыс Биниигин диэн устудьуон, билигин бары бэккэ билэр учуонайгыт. Аны туран, дьом барыта ытыктаабыд үтүо-мааны киһитэ, мин кытта көрбүк киһим, биһиги
һаҕана дьэкээннээн сыдцьан өлбүк киһи Бүөтүр Маппыайабыс Хараньыылаб үтүо-һылаас тылынан ахтыллаллар.
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Онон билэр да, билбэд да дьоннун олох субу көрөн олорор
курдук суруйбут. Хомсомуол, ыччад сирдьиттэрэ, бастатан
туран, Дьөгүөр Кыычыкын Иккис уо.д.а. бары ахтыллаллар. Үчүгэй баҕайытык ойууланаллар. Ыстапаан Хабырыл
лабыс Охулуокап сэһэргиир. Сэһэргиир кини. Аадааччыга
һыҥалаан суруйбат. Анаан, адала һатаан итэҕэтэ, тугу эрэ
дакаастыы һатаабат. Ханныг да һанааны һоннообот, тугу
сэһэргээбитигэр түмүк онорбот, эн кини һанаатынан
гүмүгү оҥороргор тирэтэн кэбиспэт. Онон кимиэхэ да өһө,
хом санаата hyog буолан, кими да кытта туоҕ да боппуруоска мөккүспэт, идьиэйэ тардыаласпат, хотуулаах хаала һатаабат, өй-билии быддьаспат. Бу мантан кини кэрэ
һэбэрэтэ ойууланан тахсар, бэйэтин киэнэ. Төһөлеөҕ ыара
хан олоду олорбута буолуой, төһелөөҕ элбэҕ дьону кытта
бииргэ үлэлээбитэ буолуой? Онно тапсар да, тапсыбат да,
мөккүһэр да, мөккүспэд да дьом баар буолуохтаахтар. Ол
олору барытын үчүгэй бадайытык көрдөрөр. Онон кэтэх
санаата hyog кэрэ киһи кэрэ айымньыта эбит. Бэттээхэй
сэһэн диэн санаатым уонна аадын диэн сүбэлиибин. Ахсаана баара эрэ икки эрэ тыһыынча. Онон бу адыйах ахсааннааҕ кинигэни уларсыһа һыдцьанҥыд булан ааҕыҥ, биһиги
кэммитигэр хайдаҕ курдуг үчүгэй киһи, үчүгэй санаалааҕ
киһи, олорорун өйдүөххүт, элбэҕи билиэххит.
Тойук

Д. «Ньирэй этэриитэ» диэн этии баар. Эһиги туод диигитий?
М.В. Ынах этэриитэ.
Д. Майя, Хаҥалас киһигэ, «ынах этэриитэ» диэтэ. Эн,
Бүлүү киһитэ, туоҕ диигин?
А.П. Мин эмиэ инньэ диибин буоллада.
Д. Инньэ диигин. Со-о-п. Ынад иэтэр, иэппэт. Иэппэт ынады этэрэдин! Иэппитин кэннинээди үүтэ — этэтин
үүтэ. Бу кинигэдэ «ньирэй этэриитэ» диэн сыддьар. Ити
Ууһ-Аллаҥҥа итинниг этэллэрэ эбитэ дуу, бу Ыстапаан
Хабырыллабыс бэйэтэ алдас туттан кэбиспитэ эбитэ дуу?
Итини мим билбэтим. Аны «сэппэрээтэр эрийиитэ» диир.
Эһиги туод диигитий?
М а а й ы с таа х А лен а иккиэн тэҥинэн. Үүт эрийиитэ.
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Д. Ээ-э, икки сиргэ: Хаҥаласка да, Бүлүүгэ да. Мин билэрбинэн, Үөһээ Бүлүүгэ эмиэ «үүд эрийиитэ» диэн. Онон
итиирдик тылбьщ аҥы-аҥы. Эһиги, оҕолор, үчүгэйдик ойдөөҥ кэбиһиҥ итини.
Аны һубугурдук. «Чөчүөк» диэн тыл баар, эһиги билбэт
тылгыт.
М а а й ы с , А л е н а . Суох, истибэтэхпит.
Д. Ити уруд, Саха һиригэр бурдуг үүннэрэр эрдэхтэринэ, холкуостар бурдук кутар маҥхааһайдаах (ампаардааҕ) буолаллар этэ. Ол маҥхааһайдарыгар бурдук кутар
«күкүрдээхтэрэ». Нууччалыыта, «сусек». Ол онтуларын,
били нууччалыы «сусек» диэни, сахалар сорох сиргэ «чочүөк» дииллэр эбит. Оттон сорох сиргэ «сусуок», «сосуок», «сөһүөк», «сүһүөх» дииллэр. Билигин литературнайын булуохпуд иһин, арпагырааипыйабыт тыддьытыгар
бу тыл оннуттан суох. «Түолбэ тыл тылдьытыгар» сүрүн
тыл — сусуок. Дьэ, билигин Саха һирэ бурдуктаныа, ол
бурдуктаннаҕына, холбоһуктаах, кыттыгас хаһаайыстыбалар
диэннэр баар буолуохтара. Эмиэ чөчүөктэниэхтэрэ дуу, сусуоктаныахтара дуу, сосуоктаныахтара дуу? Оном бу тыл
быт эмиэ нуорбаланнаҕына табыллар. Сүтэ Һыддьам баран,
үөскээн тиийэҥ кэлиэхтээх, күөрэйэҥ кэлиэхтээх. Онон
ити эргэрбит тьш, олох хаамыытыттаҥ корон, сороҕор
санатыгар түһэҥ кэлэр. Со-о-п, онон бу тылбыд олох
сабыч-чаҥалыы эмиэ туттуллан тиийэҥ кэлиэхтээх.
«Атахха киириэҕиттэн» диэн. Оҕо, кыра оҕо, атахха
киириэҕиттэн. Эһиги туоҕ диэн өйдүүгүт итини?
М.В. Хаамыаҕыттан. Хаамыаҕыттан, атахтаныаҕыттан.
Д. Со-о-п, субу маны төһө һиргэ «атахха киирбит» диэн
этэллэрэ буолуой? Итини эмиэ биһи билиэх тустаахпыт. Бу
биэриини истэр дьон, маннык сиргэ инньэ диибит, атахха
киириэҕиттэн диибит диэн этитэлээҥ кулуҥ.
Билигин биир этии. «Сибиэһэй мээккэ бурдугу» диэн.
Сибиэһэй мээккэ бурдугу. Чэ эрэ, туох буолуой? Эһиги
эмиэ билиэ һуоххутун соп. Тоҕо? Бу эһиги ол саҥа бурдуг
аһын элбэхтик сиэбэтэх дьом буоллаххып буолуо.
«Сана бурдук» диэм баар. «Сана бурдуг лэппиэскэтэ»
диэн, «сана бурдуг алаадьыта» диэн аатырдан кэпсэнэр.
Оном бу быйылгы үүннэрии бурдугу астаан, ону хатаран234

хайаан, дьэ, тарданнын лэппиэскэлиир, алаадьылыыр
буоллаххына, онтун сана бурдук лэппиэскэтэ, алаадьыта
диэм буоллаҕа ол. Онтуҥ минньигэс, онтун сурахтаах, онтуҥ кэпсэллээх. Онтун ахтылҕаннаах. Мээккэ бурдук диэн
тутталларын мин истибэккэ улааппытым. Биһиги диэки
тардыллыбып бурдуг, сана бурдуг тардыллыбыта, мэлии
бурдук, сана бурдугунан саламаат оҕуста диэм буолара. Ити
мээккэ бурдук, сибиэһэй бурдуг диэн лаппа нууччатыйан
туттар буолбут тылларбыт.
«Түннүк кыһыйыыта» диэн туттубут Ыстапаан Хабы
рыллабыс. Ол эрээри былыргы муус түннүгү «кыһый» диэбэттэр, «кырыатаа» дииллэр. Ону, оҕолор, хайатын да билбэккит буолуо.Түннүк кырыатын быһаҕынан кыһыйыы,
кыһыахтааһын таас түннүк муус түннүгү солбуйуоҕуттан
уурайан турар. Муус түннүк үйэтигэр «түннүк кырыатааһына» диэн кыра оҕо үлэтэ баар буолар этэ. Сассыарда турдаххына, түннүгүн кырыаран хаалбып буолар, элбэх
киһи тыыныгар. Ону кырыатаатаххына, түннүгүн дьэҥкэрэн, дьиэ иһэ сырдыы, сэргэхсийэ түһэр. Ол чэгиэн
мууһугар тиийэ кырыатын кыһыахтаан кэбиһэҕин. Онтун
түннүк кырыатааһына диэн ааттанар. Ону Ууһ-Алланна
«түннүк кыһыйыыта» диэн ааттыыллара эбитэ дуу, Ыста
паан Хабырыллабыс бэйэтин тыла эбитэ дуу? Мунаахсыйдым. Дьиҥнээҕэ саха бүттүүн тылыгар уонна литературнай
тылбытыгар түннүк кырыатааһына диэм буолар.
Со-о-п, дьэ, биһиги биэриибид сотору бүтүөҕэ. Онон бу
Ыстапаан Хабыраллабыс кинигэтигэр түөлбэ тыла баарын
эбэтэр биһиги тылбыд энин-энинник суолталанан тахсыытын аныгыскы биэриигэ мин ситэриэҕим. Оттон бүгүҥнү
тута толорор сорудахпытыгар... (быһынна).

иэйии
Нэдиэлэ устатыгар эпииргэ ахтыһан көрсүһэр, истиһэр
истээччилэрбит, «Биһирэм тылы» сөбүлээччилэр, саха ты
лын таптааччылар! Дьэ, сандал сааспыт кэрэ бырааһынньыга
кэллэ. Биһиги бүгүҥҥү биэриибитин бу кэмҥэ анаммыт
хоһоонунан саҕалыыбыт.
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Наталья Михалева
Кэрэ саас
Ы рыанан тилиннэ кэрэ саас,
Ырыанан айманна эдэр саас,
Алҕаата айаммын дьикти саас,
Сандаарда, саймаарда аптаах саас!
Мин ырыа сиккиэрин ситтэрбин,
Мин ырыа күүһүнэн көттөрбүн,
Күн аннын, сир үрдүн кэрэтин
Бу сааскы ырыабар эттэрбин...
Муус чопчу лыҥкыныы тоһунна,
Муус чопчу күлүмнүү умайда,
Санаабар сардаҥа саҕылла
Сүрэхпэр сан а күн тилиннэ!

Д. Үчүгэй хоһооҥҥо сүргэбитин көтохтөрон, биһиги
һолуммутуттан саҕалыаҕын. Охонооһой Миитэрэйэбис
Омуоһап Чурапчы Дириҥиттэн сорудахпытыгар хойутаан
һурук ыыппыта. Икки бастакы һорудаҕы истээт, тута толорон ыыппыт. Ол кэнниттэн үһүс сорудахпытын биэрбиппит. Охонооһой Миитэрэйэбис, ол һорудаҕы эмиэ толороҥнун ыыта һатаа. Аны Татьяна Иннокентьевна үһүс сору
дахха хойутаабыд суругун туттум. Бастакы икки һорудахха
хойутаабыд суругун тута иликпин. Бу уонтан тахса һурук
киирбид сураҕа баар да, ким ылан уура һытара биллибэт.
Ол ону буллахпытына, дьэ, көрүөхпүт-истиэхпит. Татьяна
Иннокентьевна һуруга, баҕар, онно буолуо. Ол уонтан тахса
һурук баар эбип буоллаҕына, арааһа, эмиэ күрэс быддьаһыы
һорудаҕар хойутаабып дьон буолуохтаахтар.
Бүгүҥҥү биэриибит күн сирин дьоно бары улаханнык
сөбүлүүр бырааһынньыктарыгар түбэстэ. Дьахталлар аан
дойдутааҕы күннэригэр. Киһи аймах киргиллээх кэрэмэс аҥаарын иэйэн эҕэрдэлиир үорүүлээх үтүө түгэммит
тоҕоосто. Дапсы, Евгения, Уля, Катя, Мотя буоламмыт
бары эһигини эҕэрдэлиибит!
Үолээннээхтэрбитин, дьүогэлэрбитин, учууталларбытын
эҕэрдэлиибит!
Иэйэхситтии эҕэрдэстэй, эркин курдук эрэллээх эбэлэри, ил-эйэ эҥэрдээх иньэлэри, амарах алгыстаах аҕастары,
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саҥастары, аймахтары эҕэрдэлиибит! Тонтон толлубакка,
ириэнэхтэн иҥнибэккэ эстибит былааска эмэр-эһэр үлэҕэ
икки хараҥаны ыпсаран элэ һэниэҕитин эһэн, элэйэ быһыытыйбыт иньэкээннэрбит, эдьиийдэрбит, эҕэрдэлиибит!
Ыараханы чэпчэтээри, олоҕу тупсараары, үөрэҕи үксэтээри, чөлбүтүн төннөрөөрү, салаа аайы мөхсөр дьон кыһалҕатын кыһалҕа оҥостон, күн-түүн түбүгүрэр чулуу диэйэтэллэрбитин, толомон хотуттарбытын эҕэрдэлиибит!
Дьиэҕэ да олорооччу, үлэ үөһүгэр да һыддьааччы түбүктэрэ бүппэт олохторо ыарахан. Барыгытыгар үтүөнү баҕарабыт! Чэгиэн буолуҥ, чөл буолуҥ! Үлэҕит, олоххут табьшыннын! Тулалыыр дьоннут ытыктабыла мөлтөөбөтүн,
эбии күүһүрдүн! Олоххо тардыһыыгыт улааттын! Дом!
Бүлүү улууһун үөрэҕин салалтата улууһ үорэнээччилэрин
айымнььшарыҥ хомуурунньугун тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһуон биэс сыллаахха «Комүс сүүмэхтэр» диэн аатгаан
таһаарбыт. Бу хомуурунньугу Иван Михайлович Гоголев алта уон биэс сааһыгар анаабыттар. Мантан биһиги икки хоһоону таламмыт эһиэхэ билиһиннэриэхпитин баҕарабыт.
Люда Семенова
Бүлүү, 6 кылаас
Мин киһи буоларбар
Мичээргин аныыгын,
Үөрэхтээх буоларбар
Үөрээхтиир киһигин.
Улаатан бараммын
Учуугш! идэтин
Убаастыыр буолуоҕум,
Уруйдуу туойуоҕум.
Эмиэ эн курдук
Элбэх да оҕону
И ллээх биир кэргэҥҥэ
Иитиэхпин баҕардым.
Эйэҕэс санаалаах
Эн баар буолаҥҥын,
Элбэҕи биэрэҕин,
Ийэкэм барахсан.
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Бу «Ийэбэр» диэн хоһоонун аахтыбыт, Аны Мичилиинэ
Гаврильева (Бүлүү, 9-с кылаас үөрэнээччитэ) хоһооно.
Күндү ийэм
Кыратык санаарҕаан ылларбын,
Ийэкээм, эйигин саныыбын.
Эйиэхэ соҕотох бэйэҕэр
Бу ырыам тылларын аныыбын.
Ыраатан бу сылдьар күннэрбэр,
Ийэкээм, эйигин ахтабын.
Сүрэхпин сымнатар суруккун
Куруутун долгуйа күүтэбин.
Ньургуһун сибэкки барахсан
Сандал саас кэлэрин кэтэһэр.
Бу нарын сибэкки кэриэтэ
Эйиэхэ барарбын күүтэбин.
Күн күбэй ийэкэм барахсан,
Эйигин мэлдьитин саныыбын.
Күн курдук сайаҕас тапталбын
Барытын эйиэхэ аныыбын.

Бастыҥ истээччилэрбитин, чулуу көмөлөһөөччүлэрбитин Маарыйа Ньукулаайыбына Солотуурабаны, Татыйаас
Эҥиэнтэйэбинэ Билиикэбэни эҕэрдэлиибит!
Томмок куоракка саха тылын, төрүт култуураны, Саха
һирин устуоруйатын оҕолорго дьаныһан үөрэтэр, биһиги
биэриибитин туһанар Маппыайаба Элбэртиинэ Тиитэбинэни, Бүлүү Хампатыгар эмиэ итинник үлэни сыралаһан
үлэлиир эмиэ «Биһирэм тылы» истэн туһанар Алексеева
Маргарита Николаевнаны, Куорунайтан Лукина Екатерина
Николаевнаны, Прокопьева Марфа Семеновнаны, Сунтаартан соргулаах айаным суолун тэлэйэр улуус баһьшыгын
бастакы солбуйааччы Валентина Николаевна Егорованы,
эҥсэр ыйытыыларынан аптаах күох холбуйатыгар аньахпын аһар айыы санаалаах, эргитиилээх мэньиилээх Ната
лья Владимировна Михалеваны, сырыы аайы алҕаан хаалар
күн айыы санаалаах Ксения Филипповна Игнатьеваны,
Елена Петровна Акимованы, Екатерина Григорьевна По238

пованы, Зинаида Николаевна Горохованы эҕэрдэлиибин!
Бу бары «Биһирэм тылга» тирэҕ буолар өйөбүллээҕ дьон.
Кинилэргэ барьитарыгар «Мэлдьи үөрүү аргыстанын!» диэн
үтүөнү баҕаран туран, норуоп бэйээтин Бүөтүр Тобуруокап
хоһооннорунан эҕэрдэлиибин!
Б. Тобуруокап

Үөр
Үөр Үрүн' күн, бүтэй түүнү
Үнтү тэбэн кэбиһээт,
Өрө көтөн тахсыыта.
Үөр —
Күргүөм чаҕыл күнүс
Күөх далбар сыһыыларга
Күөлэһийэ оонньуута.
Үөр —
Ньургуһун төбөтүн нуоҕатар,
Д олгуну окко утутар
Нуһараҥ чуумпу киэһэлэргэ.
Үөр кыраттан,
Үөр улахантан,
Үөр тыы ннаах сылдьаргыттан,
Үөр көҥүл тыынаргыттан,
Үөр өлүер буоларгыттан,
Үөр дьоннуун хаамсаргыттан,
Үөр үлэттэн,
Үөр эйэттэн,
Үөр туох баар
Бары үчүгэйтэн!
Үөр, оччоҕо өлүү
Өлөрдүү куттаныа эйигиттэн!

Бүөтүр Ньукулаайабыс хоһооно диэм муҥура һуох, ол
онтон биһиги аҕыйах хоһоону, ойо тардан ылан, ааҕабыт.
Кыргыттар уол туһун туойдуннар
Кыргыттар уол туһун туойдуннар,
Уолаттар кыталык кыысчааны,
Эдэрдэр эдэргэ айдыннар,
Тапталга уруйу-айхалы.
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Отгон мин сыл хонук кырыатын
Тараанан түһэрэ сатыыбын.
Тапталым салгыппат ырыатын
Т эннээхпэр кэргэммэр аныыбын,
Тыыммакка тыас аайы куттана
Тыа суолга хаамсыыбыт ырааппыт.
Кыраттан сылтаһан, кыыһырсан,
Куттаһар кулан саас арахпыт.
Уостарын чорботон, дьоһуннаан
Уруогун үөрэтэр оҕобут
Дьон-сэргэ сиэригэр ытыктаах
Туспа ыал, дьиэ кэргэн онорбут,
Ийэ-аҕа диэн буолбут кэрэтин
Иэйиитин чугасты к биллэххэ, —
Иккиэйэх бэйэбит эрдэххэ
Итэҕэс тапталлаах эбиппит.
Тиийбэккэ кулгаахтан тардыһан,
Убуруур оҕобут уостара
Маҥнайгы тапталбы т салҕанан
Сүрэҕи сылытар уоттара,
Бу курдук сибэкки нарынын
М инньигэс отоно солбуйар.
Терөөбүт лабаатын, умнаһын
Ситэрэн киэргэтэр, тупсарар.

Харачаан хараххыи хайҕааммын
Харачаан хараххын хайҕааммын
Х аран а түүммэр холуохпун —
Хабараан кытаанах критиктэр:
— Хайгыыр кыыһын хараҕа
Хараҥа түүн эбит буоллаҕына,
Хайдах мумматый? — диэхтэрэ.
Умайар обуйук уоскутган
Уураан ылыаҕым диэтэрбин, —
Уордаах критик убайдар:
— Улаата! Образ буолаахтаан!
Оччоҕо уоһугар уута кут!
Умуллуо!
— диэн күлүөх этилэр.
Тапталтан сүрэҕим уулла диэн
Таала-манньыйа туойуохпун
Талаантан маппыт критиктэр:
— Сүрүн да, сүрэҕэ сыа буолан!
Сөрүүҥҥэ сырыттын! — дэһэннэр,

Сүөргүлүөх муҥнара буоллаҕа...
Ол эрэн, уордаах критиктэр,
Олорпот, утуппат, тулуппат
Улахан тапталы көрсүөххүт,
Оччоҕо поэттар тылларын,
Оронтон турбакка сытаҥҥыт,
Оҕолуу үөрэтэ сатыаххыт!

Бүгүн бырааһынньык остуолугар олороҕут, Биһиги эһиги һанааҕытыҥ кетөҕө һатыыр тылбыд-өспүт эһиги сүрэххитигэр таба тиийдэр, хайдаҕ курдут үчүгэй буолуо этэй!
Бэйээттэр кыыһы, оҕону, дъахтары, эмээхсини араас тылы
нан хоһуйаллар, дьон ону ыллыыллар, Биһиги Тобуруокап
ырыа буолбут хоһооннорун тыыппатыбыт, кэрэ ырыаны
биһиги ыллыбыт даҕаны һатаан ааҕыахпыт да һуоҕа. Онон
эһиги Тобуруокап саамай-саамай бастыҥ хоһооннорун
аахпатылар диэн биһигини баалаамаҥ. Бэйээттэр кыыһы
кыталыкка, туллукка, ымыыга, татыйыкка ханыылыыллар.
Кыыс уоһа, тииһэ, хааһа, хараҕа, дьороҕор согото, уһун
суһуоҕа, нарын таһаата, умсугутар тэтэгэрэ, кынтаҕара,
имигэһэ, чэпчэкитик дугунара ырыаҕа хоһуллар. Сэмэйэ,
килбигэ, көрсүөтэ хайҕанар, кокуукка курдук, хартыына
курдук ойууланар.
Оттон дьахтары бэйээттэр хайдах хоһуйалларый? Былыр саха поэзиятыгар, тылынан ууһ-уран айымньытыгар
даҕаны дьахтар элбэхтик хоһоонно холбоспута. Тута айан
туойаллара, Дьахтарга анаммых хоһоон-ырыа баһаан. Үтүө
тыл-өс этиллэм бөҕө, дьахтар кэрэтин, үтүөтүн туойуу бөҕө.
Ол гынам баран үксүн табыллыбатах тапталы туойар киһи
хараҕынан көрөн, имэн, баҕарыы тылынан-өһүнэн бороҕой
соҕустук хоһуйаллар сорох бэйээттэр. Ол иһин кууһар,
ууруур, сыллыыр энин баҕа санааларын хото этэллэр. Дьах
тар тас кэрэтин сэргэ ис иэйиитин, өйүн-санаатын, долгуйуугун арыйан, үлэтин-хамнаһын хайҕаан, эмиэ һуруйаллар. Онон дьахтар туһунан поэзия ис хоһооно, тыла-өһө
баай.
Оттон эмээхсини төһө элбэх хоһооҥно холбообуттара буолуой? Кырдьаҕаһы, кыамматы былыр Өксөкүлээх
Өлөксөй хоһуйбутун бары билэбит. «Саха дьахталларын
сэттэ мэтириэтин» билигин даҕаны дьон ааҕар. Эмээхсин
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кэлиҥҥи кэмҥэ һоччо-бачча хоһуллубат буолла. Эбэлэрбитин, сааһырбыт иньэлэрбитин, аҕастарбытын, саҥастарбытын поэзия уобараһа гынан умсугуйан хоһуйуу урук
ку өттүгэр аҕыйах соҕус буолара. Инникитин, олоҕ ыараан,
дьон олоҕу, киһини сыаналыыр, дириҥник ырытан, кырдьыгынан анаарар буолам бардахтарына, бу хоһуйуу өттө
баһыйан, дириҥээҥ, кэрэтийэн, кэрэхсэбиллэнэн да барыан соп курдук оҥоробун. Киһи ордук махтанар, умсугуйар, кэрэтитэр дьоно, һаамай бэриниилээх, сыыйыллыбад
сындааһыннаах дьон иньэлэрбит, эбэлэрбит буоллахтара.
Эһиги, сааһырбьщ дьон, оскуола да оҕолоро, Амма Аччыгыйын «Ийэ» диэн хоһоонун бэккэ билэҕит. Амма Аччыгыйа бу хоһоонун уон тоҕус саастааҕар педагогическай
техникумҥа үорэнэ һыддьан, иньэтин ахтан, һуруйан турар.
Ону даҕаны эмискэ соһутан, «дьэ хоһоонно һуруйун » диэн
эппиттэригэр һуруйаҥ кэбиспит. Сүбүгүнгҥүгэ диэри иньэ
уобараһын арыйар, иньэҕэ киһилии сыһыаннаһар, иньэни таптыыр бастыҥ хоһоон быһыытынан сыдцьар. Мин
бу хоһоону уруд оскуолаҕа, атын оҕолор курдук, өйбүттэн
ааҕан, ханнык эрэ һыананы ылбып буолуохтаахпын даҕаны
билигин умнан кэбиһэммин, дьэ, ааҕа һатыыбын.
Н.

Мординов-Амма Аччыгыйа

Ийэ
Күн сирин көрдөрөн
Көмүскээн-харыһыйан ииппит,
Күүһүрдэн-улаатыпнаран
Көччөх гынан көгүппүт,
Көлеһүннээх дьүһүннээх,
Күкүр-икир таҥастаах
Көмүс күндү күкүллэхпин —
Күн ийэм эмээхсин эрэйдээҕи
Ы раатан-тэлэһийэн сылдьаммын
Эмиэ өйдөөн тиийэн кэллим,
Өйдөөт, үөһэ тыынан ыллым...
Ы чах кыра буоламмын,
Ы танньах муҥнаах эрдэхпинэ,
Ы тыы-ытыы эрэйдэнэрэ,
Ы ллаан-туойан саататара,
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Ырыган тобугар олордоро,
Ы ксары кууһан ылара...
Тымныыттан күрэтэн,
Тырыттыбыт ырбаахынан үллүйэрэ.
Итииттэн саһыаран,
И лбирийбит былаатынан бүрүйэрэ.
Этэр тылын минньигэһэ,
Итии тыынын эйэҕэһэ
Эккирэтэ сылдьан баар, —
Экчи умнуо суохпун!..
Ийэбин, күн-күбэй ийэбин,
Эмиэ ӨЙДӨӨН тиийэн кэллим,
Өйдөөт, өрүкүйэ аҕынным...
Утуйан-нухарыйан сыттахпына,
Оргууй, оргууй хаамара,
Сылаас, сылаас баҕайытык
Сыллаан, уураан ааһара.
Ыарытан ыксыыр куннэрбэр
Ыга кууһан сытара.
«Күөрэгэйим кеттөҕүнэ
Күнүм-ыйым сүттүн,
Күнүнэн көмүллүүм», — диэхтээн,
Көнө-күндү хараҕа
Күөл уунан туолара...
Күн ийэ диэнтэн
Күһэлтэни кербөтөх,
К үех окко күөлэһийэр
Көҥүл оҕо сааспар
Күлэ-үөрэ көрсөрүн,
Күллээх таҥаспын тэбиирин
Күндүтүк өйдүүбүн!
Ороммор уһуктан сыттахпына,
Уҥуох илиитинэн имэрийэрэ,
Араас тапталлаахтык саҥарара,
Ааспы т өттүн ахтара,
«Атаҕастабылтан арахсаар», — диирэ...
Алыс мэник уолчаан
Атастарбын кытары
Айаас сылгы буолан,
Алаас тыатын туораан,
Атаралаан сыддьаммын,

Алдьаппытым ааҕыллан,
Абырахпыт элбиирэ, —
Аттыбар куруук баар,
Адьас умнуо суохпун!..
Ийэм эрэйдээх, Эйиэхэ,
Эдэр сааспынан андаҕайан
Экчи тылбын этэбин:
Элбэх сааһын адаҕыйан,
И эгэйэ кырдьар кэмнэргэр,
Эрэйгин, ахтаргын билбэккэ,
Эйиэхэ эргиллэн кэлбэккэ,
Эйигин быраҕан бараммын,
И этэр-туотар буоллахпына, —
Эрэйдэнэн-буруйданан ииппиккин
Экчи ыттыы былдьаабыт,
Хааннаах хара көлөһүҥҥүн
Хара суордуу халаабьгг,
Ханныктан да харан а
Хара түөкүн буоламмын,
Халыҥ үйэм устатыгар
Харыаста-кэмсинэ сылдьыым,
Ханыыттан кыбыста кырдьыым...

1925 с.

Валерий Михайлович Иннокентьев «Сардаҥа ыһыаҕа»
диэн хомуурунньутун биһирээн аахтыбыт. Онтон «Чыычааҕым» диэн хоһоонун билиһиннэрэбит.
Күҥҥэ көстүбүт аналым кыыс оҕом,
Тырымныы дайар чыычааҕым,
Чуораанныы чутдаарар эн саҥаҥ.
Сүрэҕи үөрдэр чыычааҕым,
Салгынтан тайанан, сэгэйэ үөрэн,
Сэрэнэн хаамаҕын сэгэрим.
Аан маҥнай олоххо үктэнэн,
Олус да үөрэҕин, чыычааҕым,
Оҕолуу аһаҕас эрэллээх мичээриҥ
Хаһан да өспөтүн, чыычааҕыам,
Төрөөбүт дойдуҥ аартыга
Көҥүл эйиэхэ, чыычааҕыам!
Инники олоҕуҥ, кэскилиҥ —
Аһаҕас эйиэхэ, чыычааҕым.

Билигин ийэтигэр анаабыт «Ийэбэр» диэн хоһоонун
билиһиннэриэхпит. (Евгения ааҕар.)
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Ийэбэр
Таптыыр ийэм илиитэ,
Күн уота сиэбит харыта
М оонньубугтан кууһара,
Сылааһынан бигиирэ.
Кини сырдык мөссүөнүгэр
Кырдьыы суола көстүбүт,
Долгун курдук сурааһын
Иэдэһигэр биллибит.
Арай хара хараҕа
Эдэринэн мичилийэр,
Ааспыт оҕо сааһа
Эрчимнээҕин биллэрэр.
Таптыыр ийэм барахсан,
Өрүү үөрүү аргыстан,
Олох, сайдыы суолунан
Тохтообокко эн дьулуй.

Биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр иньэлэри, эбэлэри,
кыргыттары, оҕолору барыларын аҕынныбыт, кими да матарбатыбыт. Биһиэхэ суруйар да, суруйбат да дьону барыгытын эҕэрдэлиибит, Аны биэриибит бүтүүтүгэр эбээн
бэйээтэ Ньукулай Саабыс Тарабыыкын тылыгар Гүөргүй
Микииппэрэп муусукатыгар «Ийэм уҥуоҕар иһэн» диэн
ырыаны биэриэхпит. Ол ону тылбаастаабыта бэйээт, тылбаасчыт, учуонай Гүөргүй Баһылайап. Ыллаабыта Ньуку
лай Бааскарап, саха тапталлааҕ улуу ырыаһыта.
Биһиги эһиэхэ күндүттэн күндүнү, үтүөттэн үтүөнү
баҕарабыт. Оном бу Ньукулай Саабыс Тарабыыкын дирин
иэйиилээх, элбэҕи толкуйдатар иньэни таптыыр, ытыктыыр
тыллаах ырыатын истиэҕин дуу, доҕоттор!..
Н.С. Тарабукин

Ийэм уҥуоҕар иһэн
Уу долгун айаннаах,
Уучах буур көлөлөөх,
Уһун таас үрэххэ
Ой дуораан аргыстаах,
Уйулҕан ырыалаах,
Соҕотох, тулаайах
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Ийэкэм унуоҕар
Эргиллэн иһэбин.
Ийэкэм, ийэкээм,
Ийэкэм эрэйдээх!
Эмиийиҥ сылааһын
И эдэспэр иҥэрэн,
М инньигэс үүккүнэн
М эйиибин эргитэн,
Уккунньах суоһунан
Уҥара кууһаргын
Умнубат эрэйтэн
Уйарҕаан иһэбин.
Ийэкэм, ийэкээм,
Ийэкэм эрэйдээх!
Бу үрэх сиһигэр
Буор үрдэ гомтойбут,
Ол буорбут үрдүгэр
От кырыс үллүбүт,
Күөх кырыс анныгар
Күн ийэм сыттаҕыҥ.
Ийэкэм, ийэкээм,
И йэкээм эрэйдээх!
Мин силис буоламмын
Тобулу үүнэммин,
Эйиэхэ киирэммин,
Ахтыбыт сүрэҕим
Айманар сэһэнин
Саас-үйэ тухары
Салпакка кэпсиэхпин
Сатаммат буоллаҕа.
Ийэкэм, ийэкээм,
Ийэкэм эрэйдээх!
Эн ииппит оҕоккоҥ
Эрэйдээх иринньэх,
Истэҥҥин үөрүөххүн
— Элбэҕи мин биллим:
Били урут «дьиикэй»
Билиҥҥи советскай

«Тоҥустан» тахсыбыт
Тойуксут аатырдым,
Ийэкэм, ийэкээм,
Ийэкэм эрэйдээх!
Ол үрдүк үөрүүтүн,
Олохпут сонунун,
Ойуурбут үрдүнэн
Сиккизр тыал буоламмын,
Симиктик сипсийэн,
Сэбирдэх тыаһынан
Сэһэргээн ааһыахпын,
Истиэ суох бэйэккэҥ...
Ийэкэм, ийэкээм,
Ийэкэм эрэйдээх!
Уу долгун айаннаах,
У учах буур көлөлөөх,
Уһун таас үрэххэ
Ой дуораан аргыстаах,
Уйулҕан ырыалаах,
Соҕотох, тулаайах
И йэкэм унуоҕар
Эргиллэн иһэбин.
Ийэкэм, ийэкээм,
Ийэкэм эрэйдээх!

Күндүтүк саныыр истээччилэрбит, манан биһиги бүгүҥҥү биэриибит бүтэр. Эһиэхэ барыгытыгар дьолу-соргуну,
доруобуйаны баҕарабыт. Үлэҕитигэр, олоххутугар ситиһии,
табыллыы аргыстастын! Наар үөрэ-көтө, инникини һаныы
һыддьыҥ. Хаһан даҕаны эһиги һанаарҕаамаҥ, эрэлгитин
сүтэримэҥ! Дом!

КИҺИ ДА КҮЛЭР ЭЭ...
Суруйааччы Сөдүөт Силиппиэптэп, биһиэхэ үтүө һанаалааҕын көрдөрөн, маанылаан, бу кэлин тахсыбыт кинигэтин бэлэх ыытан турар.
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А.П. Федот Ксенофонтов кинигэтин аата «Киһи да күлэр
ээ» диэн.
Д. «Киһи да күлэр ээ» диэн.
А.П. Манна кордоох кэпсээннэрин киллэрбит. Хайдах
эрэ киһи тартаран ааҕар. Тыла-oho хомоҕой, үчүгэйэ бэрт.
Д. Киһи тартаран aagap! «Хайдаҕ эрэ» диэн тылбытын
быраан кэбиһэбит.
А.П. Бу кылгас-кылгас кэпсээннэртэн биири ааҕан
иһитиннэриим эрэ.
Д. Дьэ эрэ.
А. П. Сэттэлээх Аанчык ону-маны ыйыталаһан чобугураа
да чобугураа буолар.
— Кини кими өлөрбүтүй? — диэн ыйытан соһутар
кыыһа.
— Тугу-тугу лахсыйаҕын?
— Оттон эн сарсыарда аайы «өлөттөрөн, нэһиилэ олоробун» диэччигин дии.
— Айыка, айыка!.. Бар, эбэҕиттэн ыйыт.
Биирдэ Куолаттан ыйытар: «Аҕаа, ити эгэ дүксүн диэн
тугу этэҕиний?»
— Дапсыттан ыйыт, — диэн куотунар биирдэрэ.
А.П. Ити курдук. Бу «эгэ дүксүн» диэни Пекарскай
тылдьытыгар «может быть; положим; а что если» диэн
быһаарбыт. Аҕалбыт холобура «Эгэ дүксүн кини кэллэҕинэ
этээр!» диэн. Тылбааһа: «Когда он, может быть, придет,
скажи!». Бу оҕо тугу барытын ыйыталаһар. Аҕыс сааһыгар
сылдьар уонна сүрдээх болҕомтолоох оҕо эбит дии. Бу «эгэ
дүксүн» диэни да истибит, аны ким кими өлөрбүтүн быһаара һатыыр эбит. Сүрдээх оҕо.
Д. Ити «эгэ дүксүн» диэн «баҕар, эньиэхэ оннук баа
ра буолаарай?» энин диэн, бэйэтигэр суох буолан, ула
ханнык кыһаллыбыт киһи киһиттэн көрдоһөрүгэр эмиэ
туттар тыла. «Алҕаска, дьолго, хайдах эмэ, Эн оннуктаах
буолаайаҕыный?» диэн курдук суолталаах. Ол улахан сыаната да суох эрээри күнүгэр быстар наадалаах туох эмэ
буолуон соп: туттар сэп, ас, танас, оҕо оонньуура, танас
кырадаһына да буоллун. Эһиги истээччигит дуо?
М. һуох, истибэппит.
Д. һөөп. Дьэ ити баар! Пекарскайга баар, Бүлүүгэ, Үөһээ
248

Бүлүүгэ баар. Ол аата һаха бүттүүн тыла буолан тахсар диэн
өйдүүбүт. Ону умналлара буолуо, баҕар, һорохтор.
А.П. Аны маннык диэн этэр: «Бөрөнү төһө да аһат, ойуурун диэки көрүөҕэ». «Арыгыһыт хоноһо туһунан». «Турдарбын халлааҥҥа тиийиэм этэ диэччи баар үһү». «Депутакка
кандидат быыбардааччыларга андаҕара» диэн кэисээннэрэ
да күлүүлээхтэр.
Д. Бу барыта киниэнэ түгэхтээх, хос санаалаах. Онтуката күлүүлээх. Киһи, ааҕа олорон, һонньуйар, үөрэр. Үөрэ
олорор. Сахалар оннугу көр-күлүү, о о н н ь у у - к ү л ү ү диэн
ааттыыллар. Нууччалыыта, юмор. Оонньуулаах тыллаах
киһи санаарҕаабыты да кенньүөрдэр. Оонньуута (юмора)
һуох киһи оннугу һатаабат. Бу суруйааччы бэйэтин кыт
та күлэр, эмээхсинин да күлэн ылар. Ол онтуката барыта
чэпчэки, киһи хомойоро, кыбыстара һуох. Онон, һөдүөт
Өлөксүөйэбис айар үлэтигэр биһиги үчүгэйи баҕаран, сал
гыы билиһиннэриэххэ эрэ.
А.П. Күннээҕи олохпут туһунан бу «Дьиэлэригэр» диэн
кэпсээн баар. Манна Дьуона туспа олорор уола, уоппускатыгар дьонугар кэлэ сылдьан, төннөөрү турдаҕына иньэтэ
этэр: «Тукаам, этэҥҥэ олоруҥ, биирдэ эмэ түлүппүөннүүр
буолуҥ», — диэн. «Сөп, сөп. Бэйи эрэ, пенсияҕытын хаһыс
чыыһылаҕа ылар этигитий?» — диир уола.
Д. Ол биэнсийэ ылар күннэригэр түлүппүөннээри... Ити
барыта — түгэхтээх, киһи хомойор, сонньуйар, омуннаах
киһи күлэр да суола. Итигирдик суруйар.
АП. Билиҥҥи олоххо баары һуруйар. Киһи һонньуйан ылар.
Д. Кып-кыра кэпсээннэр, ол гынан баран барыта ити
гирдик киһи күлэ түһэр кэпсээннэрэ.
А.П. Аны маннык, үгэчээннэри һуруйар:
— Налоговай полицияҕа үлэҕэ киирээри көрдөһүү сурук
аҕаллым, — диир куобах.
— һы-һы, эн кыра эрдэххинэ, ытаатаххына, хампыат
биэрдэхтэринэ, тохтуур этиҥ дуо?
— Тохтоон, тохтоон.
— Оччоҕо эйигин үлэҕэ ылбаппыт.
— Тоҕо? Ол тоҕо?
— Бэрик ыларгын сөбүлүүр эбиккин.
Д. Бэрик ыларгын һөбүлүүр эбиккин диэн. Киһи бу249

лан һуруйар да буолар эбит! Сөдүөт Силиппиэнтэп киһи
үөйбэтэҕин-ахтыбатаҕын ороон таһааран, уус-уран айым
ньы онорор.
Хара Лааҥкы (Харалаампыйап Баһылай), Бэйээт. Үөһээ
Бүлүүгэ сэмээр айа олорор. Хоһоонун бастакы кинигэтэ
1993 с. тахсан турар. Улахан бэйээттэр эрэ холлоругар соп,
сүрэх-быар иһинэн киирэр хоһооннор бааялар. Аҕыйах
хоһоонун бэйэм саҥаран, ааҕан иһитиннэриим. «Чөкчөҥө»
диэн. Бу саха тыла кылгас кэрчиктээх да хоһооҥҥо табылларын көрдөрөр хоһоон. Сатаан суруйар да буолар эбит
дии саныыгын. Дэлэҕэ даҕаны бу эдэр бэйээт диэн ааттыыр киһибитин Петр Николаевич Тобуруокап курдук ула
хан бэйээппит, суруйааччыбыт, биһирээн, хайҕаан, кини
гэ киирии тылын суруйуо дуо? Үчүгэйэ бэрдин иһин мин
ааҕабын.

Чөкчөҥө
Чөрүк-чирик
Көтөн кэлэн,
Ч өке түһэн
Чөкчөс гынна....
Чүрүүк-чүрүүк
Чуопчаарыйда,
Чохчос-икчэс
Чуочарыйда.
Оннун булан,
Ону-маны
Олоп-чолоп
Одуулаата.
Чүрүүк-чүрүүк
Чуопчаарыйда,
Чохчос-икчэс
Чуочарыйда,
Букук-икик
Букунаста,
Тумсун дуомун
Суоккаланна.
Чүрүүк-чүрүүк
Чуопчаарыйда,
Чохчос-икчэс
Чуочарыйда.
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Д. Чөкчөҥөнү киһи көрөн олорорун курдук, Аны били
гин:
Сирэйдиин сырдыыбын,
Сэбэрэлиин тупсабын
Сылаас тылтан,
Сырдык тылтан.
У нуохтуун көнөбүн,
Уоттана көрөбүн.

Дьэ, ити биһиги сылаас, сырдык тылы булан саҥарарбыт,
туттарбыт буоллар дэлэ да үчүгэй буолуо этэ дуо.
Таптал лиирикэтиттэн.
Мин

ЭЙИЭХЭ ТИИЙИЭҔИМ

Үрдүк мэҥэ халлаан устунан
Үгүс ньүөл былыттыын устуһан,
Ы анньыйбыт таммахха куустаран,
Ы аҕастаах уунан саба ыһан,
Мин эйиэхэ тиийиэҕим,
«М иигин биллиҥ дуо?» диэҕим.
А ры т мэник-тэнэх тыал буолан,
Аргы ы йды к түннүккүн тыаһатан,
Күкээркэй баттаххар кыбыллан,
К ербөккер сүрэххин долгутан,
М ин э й и эхэ ГИИЙИЭҔИМ,
М иигин күүттүҥ д у о ДИЭҔИМ.
Ары т күөрэгэйдиин көтүһэн,
А ларга ырыалаах күөрэйэн,
Санааргыыр күннэргин чэпчэтэн,
Саһарҕа ыһыаҕын бэлэхтээн,
Мин эйиэхэ тиийиэҕим
М иигин таптыаҥ дуо диэҕим.

ЭРИЭННЭЭМИЭХХЭ
Б Т 108. 9 6 .0 1 .2 1

Режиссер Р. А м ан атова

Саха тылын таптааччылары, саха тылын сөбүлээччилэри
«Биһирэм тыл» диэн биэриини истэргитигэр ынырабыт.
Биэриилээх мин — Хабырыыса Бүөтүрүн Мэхээлэтэ,
Куманьытаарынай чинчийии үнүстүүтүн үлэһитэ, суруналыыс Дапсы.
«Биһирэм тылы» букатын көтүппэккэ, үөрүүнэн, оностон олорон, истэбин», — диир дьон баар. Ол онтон мин
олус диэн үөрэбин. Бу болҕойон истэр дьон — саха тылын
сөбүлээччилэр, саха тылын пропагандистара, бар дьонно
быһаарааччылар буолаллар диэммин. Онон биир оннук
киһи суругун эһиэхэ мин билигин иһитиннэрэбин.
Ол Ханалас бөһүөлэгиттэн Сахалина Макарова суруга.
Кини этэр: «Эн анардас куолаһын дорҕооно, дьин саха
лыы тылын-өһүн миэхэ дууһабар уоскуланы биэрэр. Са
халыы биэриилэр барылара маннык да буолбаттар ээ дии
саныыбын», — диэн. Чэ, ити биэрии-биэрии тус-туһунан
ис хоһоонноох буолар. Ол онтон даҕаны буолуо, сорох моккүорү даҕаны күөдьүтэр, төлө тардар, соруйан дьон өйүнсанаатын холоон көрөр биэриигэ саманнык, баҕар, санарыахтара суоҕа. Ол онно түргэн, дибдигирэс, туспа дорҕоон, туспа быһа биэртэлиир этии энин баар буолуоҕа.
Онон бу биэриибит уратыта курдук өйдөөтөххө, атын биэ252

рээччилэр даҕаны өһүргэниэхтэрэ-күнүүлүехтэрэ суоҕа
дии саныыбын. Онон, чэ, итини сахалыы саҥаны сөбүлүүр
киһи суруга диэн өйдөөн бараммыт ааһа турабыт. Кини
биэрии мүнүүтэтэ элбээбитин, эмиэ атыттар курдук, бэркэ сөбүлүүр. Уонна, дьэ, суругун бүтүүтүгэр ыйытар. Бу
эмиэ саҥа көстүү диэххэ сөп биһиги олохпутугар: «Бу кур
дук саҥардылар, онтулара, мин санаабар, сыыһа. Маннык
саҥарыахха баар этэ» диэн өйдөбүл, сөп да буоллаҕына,
сөрүөстүгэс да буоллаҕына, барыта наадалаах. Биһиги тылбытын өйдөөн-дьүүллээн саҥарар, истэр буолбут эбиппит
диэни көрдөрөр.
Сахалина маннык ыйытыылаах: «Эйигиттэн ыйытабын:
хайата сөбүн:
—
«Онон билигин икки суруйааччы сойууһа баар, —
диир Моисей Ефимов. Тоҕо «Суруйааччы икки сойууһа»
диэбэтий?»,— диэн. Моисей Ефимов араадьыйаҕа тахсан
сэһэргэһэн турардаах, соторутааҕыта. Ол ону истэн баран,
бу Сахалина суруйбут. Онуоха мин биири быһаарабын. Урут
эмиэ оттон кэпсэтиспит суолбут. Арахсыспат ситим диэн
баар буолар саха тылыгар. Ол аата икки тьш силимнэһэн
хаалбытын курдук. Тус-туспа тыл эрээри куруук бииргэ
туттулла, кэлим тыл курдук сиэттиһэ сылдьар тыллар. Икки
ардыларыгар атын тылы кыбытар кыаллыбат. Холобура,
«Кыһыл көмүс» диэни ылыаҕыҥ. «Кыһыл көмүс ытарҕа»
диэн. «Үрүҥ көмүс ытарҕа» диэн. Хара көмүс диэн буолуо,
баҕар. Хара көмүс киэргэл. Субу — арахсыспат ситимнэр.
Дьэ, ол иһин икки ытарҕалаах эмээхсини кэпсиир буоллахха, туох диэххэ сөбүй?
«Кыһыл икки көмүс ытарҕалаах эмээхсин» диэтэххинэ, сыыһа буолан тахсар. Тоҕо диэтэххэ, бу кыһыл көмүс
диэн арахсыспат ситим. Кэлим тыл, биир тыл курдук сыл
дьар. Онон «икки кыһыл көмүс ытарҕалааҕын сиэнигэр
бэлэхтээбит» диэн этиллиэхтээх. «Кыһыл көмүс» диэн
ситим икки ардыгар атын тыл кыбыллыбат. Урут Ленин
уордьана диэн баар этэ. «Ленин икки уордьаннаах» диир
киһи сыыһыахтаах. «Икки Ленин уордьаннаах этэ» диэн
кэпсиир киһи сөпкө саҥарар. Онон ити арахсыспат си
тим курдук өйдүүр буоллахха, Моисей Ефимов эппитэ
сөп буолан тахсар. Суруйааччы сойууһа диэн арахсыспат
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ситим. Быһаарыыта ол иннигэр туттуллан, икки суруйааччы сойууһа диэн буолар. Ону, биллэн турар, истээччин
иккиэйэх суруйааччы сойууһа диэн өйдөөбөт. Икки киһи
туохтарын туспа сойууһай?
Аны: «Үһүс үөрэх сыла сарланна» диэн «Сахаадаҕа» сурул
лубута», — диир. Ити Суруйааччы сойууһун курдук өйдүүбүт.
Дьининэн, сойуус диэн элбэх, туох баҕарар сойууһа баар буо
луо, ол гынан баран самантыбыт арахсыспат ситимҥэ син
биир киирэр курдук. Тэрилтэ аата буолан быһыылаах. Ин
ньэ гынан Суруйааччы икки сойууһа диэбэппит ордук. Үөрэх
үһүс сыла саҕаланна диирбит эмиэ, үөрэх сыла диэн арахсыбат ситими араарар буолан, соптоох туттууга киирбэт. Үһүс
үорэх сьыа саҕаланна диибит. Үөрэх үһүс сыла сарланна диэтэхпитинэ, атын өйдөбүлгэ соп буолуо. Холобура, үөрэхпит
үһүс сыла саҕаланна диэн. Ол аата үөрэхпит көннөрү үһүс
сыла сарланна диир эбит буоллахпытына — соп буолуор.
Оттон «үөрэх сыла» диэни кэлим тыл курдук тутуннахпытына, быһаарыыта иннигэр туруохтаах.
Онон, Сахалина Макарова, сахабыт тылын биир уустук
түбэлтэтин таба тайанан, ыйыппыккар махтанабын. Итиннэ
Эн да сыыһаҥ суох, ким да сыыһата суох, коннөрү тылбыт
уустуга, быраабыланы билэр киһи таба санарар түбэлтэтэ
буолар бу. Саха тьша эмиэ быраабылалаах, ол ону тутустахха сатанар.
«Биһирэм тьш» өрүү биһирэтэ турдун!» — диэн алгыы
хаалар Сахалина Макарова. Онон бу үтүө ис хоһоонноох
суругуҥ иһин махтал!
Билигин «истээччи киллэрэр, коннорор тьша» диэн.
«Маннык санарар соп, субу курдук суруйуохха» диэн
дьон этэр, ол онтон биһиги үөрэбит. Холобура, Ханалас
улууһун Дьөппонүттэн Тирэтэкиэп Өлөксөй Бөтүрүөбүс
бу курдук диэн суруйар: «Студент диэн тьшы сыыһа туттар
буоллулар». Дьининэн, бу биллэр тьш. Кырдьык, биллэр
суолталаах тьш. «Ол ону СПТУ, ГПТУ, училище, техни
кум үөрэнээччитин барытын студент диэн ааттыыллар», —
диир. «Бу тоҕо бу курдук ааттыылларый?» — диэн кыһыйанабаран суруйбут Өлөксой Бөтүрүөбүс,
Дьэ, кырдьык, кини этэрин курдук, үрдүк үорэххэ үөрэнэр киһини эрэ устудьуон дэниллэр диэн тылдьыкка су254

руллар уонна урут даҕаны биһигини үөрэтэр суоллара этэ.
Ордук А.Н. Турпанов лиэксийэтигэр быһаарбыта өйбер
хатанан сылдьар. Оттон СПТК үөрэнээччитин үөрэнээччи
дииллэр. Ону дьон тоҕо эрэ тутуспат, үгэс үөскээн хаал
быт быһыылаах. Сыыһа үгэс. Учуулусса үөрэнээччитин,
педучилище да, култуура даҕаны учуулуссатын киэнин
бүтүннүүтүн устудьуон диэн үрдэтэн ааттыыллар. Биһиэхэ
үөрэх итиирдик уһулуччу улахан суолталааҕыттан итинник
эбитэ дуу, хайдаҕа дуу. Ону билбэтим. Тьш диэн сороҕор
киһи сатаан быһаарбат, билбэт түбэлтэлэрдээх буолар.
Өлөксөй Бөтүрүөбүс оссо биир тылы «Тоҕо маннык
саҥаралларый?» диэн суруйар. Сүүрүк диэн тылы «сүүрүүк»
диэхтээхтэр диир. «Сүүрүүк киһи» диэн буолуохтаах диир. Бу
Пекарскай тылдьытьҥар даҕаны «сүүрүк» диэн. Быһаарыы
суолтатыгар «сүүрүүк ат, киһи» диэн урут, кырдьык, тутга
сьщцьыбыт буолуохтарын соп. Билиган хоту улуустарга итин
ник санараллар. Ити этии быыһа ханан түһэ сытарын билбэ
тим. Дьиҥинэн, хотугулуу-илиҥҥи улуустар эбитэ дуу, «сүүрүүк» диэн уһатыылаан саҥараллар эбит: сүүрүүк ат, сүүрүүк
киһи. Өлөксөй Бөтүрүөбүс ол иһин кыһыйан этэр: «Бу тоҕо
бу курдук эппэттэрий?» — диэн. Дьиҥинэн, киһи сүүрүүк ат
диир, сүүрүүк киһи диир, сүүрүүктэр диир диэн.
Чэ, мин маны быһа быһааран кэбиһиим. Ол Николай
Климович Антонов профессор «Именное словообразование
в якутском языке» диэн хандьыдаат буоларыгар дьиссэртээссийэ суруйан турар. Ол онтукатыгар Е.И. Убрятова
салайааччы этэ. Бу Ленинградка көмүскээбит киһи. 1951
сыллаахха. Дьэ, ол онтугар туохтуур олохторуттан айылгылаах «имеющий свойство, привычку» диэн суолталаах
даҕааһыннары ырыппыта биһиэхэ суолталаах.
Ол аата «айылгылаах» диэн. Туохтуур олохторуттан үөскээбит, -ыык, -иик, -уук, -у у к сыһыарыынан үөскүүр даҕааһыннар тиэримин буолбаттар диэн түмүктүүр Николай
Климович. -К сыһыарыыннан үөскээччилэр тиэримин
буолаллар диэн быһаарбыта үөрэххэ ьшыллыбыт. (Баар
суол быһыылаах). Ол иһин, дьэ, ити «сүүрүүк» диэбэппит,
«сүүрүк» диибит. «Баттык, иэннэрик, кыстык, холорук,
өртүк» уо.д.а. холобурдаах Николай Климович. Ити дьиссэртээссийэтин мин көрбүтүм, онтон суруна сылдьарбын
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ааҕан биэрдим. Онон Өлөксөй Бөтүрүөбүскэ быһаарыым
ситигирдик буолар.
Татыйыына Эҥиэнтэйэбинэ Билиикэбэ субугурдук диэ
бит: «Кэскил» хаһыат оскуола саастаах оҕолорго республи
ка хаһыата буолар», — диэн суруйар. Ону судургу «үөрэнэр
саастаах оҕолорго» диэн суруйара буоллар диэбит. Оҕолорго
аналлаах тыл-ос судургу, тиийимтиэ, үчүгэй буолуохтаах
диэн. Ол ону кытта киһи биир тыла суох сөбүлэһэр. Кыр
дьык да, «оскуола саастаах оҕолорго аналлаах республика
хаһыата» диир оннугар «үорэнэр саастаах оҕолорго» диир
ньымсал, үчүгэй эбит истэргэ.
Билигин тылы быһаарыы. Дьэ, биһиги уруккуттан эрэйдэммит биир тыллаахпыт: «переменная погода, переменная об
лачность» диэн. Ситини энин-энинник этэ сатаан көрдүбүт
даҕаны, араадьыйа сибилигин даҕаны бэйэтэ этэринэн этэ
турар: «Уларыйа сылдьар былыттаах» диэн. Былыт онодьүһүнэ уларыйарын этэргэ дылы!.. Дьинэр, халлаан былыттанан кэлэр, былытын инэринэн кэбиһэн, былыта суох
буола түһэр буоллаҕа. Онон былыттаах, былыта суох буола
турар. Ол ону этэр тыл баар. Дьэ ону мин иһитиннэрээри
гынабын. Эһиги «эриэн» диэн тылы билэҕит. «Эриэн»,
«эриэннээн» диэн. Уонна, чэ, бу киһи майгыта да буоллун,
«эриэн» буолуон соп. Ол аата, биир кэм үчүгэй буолбатах,
биир кэм куһаҕан буолбатах — арыт үчүгэй, арыт куһаҕан
буолан көстөр киһи. Биир туруга суох. Манныкка, киһи
майгытыгар сыһыаран: «Сүоһү эриэнэ таһыгар, киһи эриэнэ иһигэр; ээ, чэ, ол киһи эриэн», — диэн этэллэр. Биир
кэм буолбат. «Онон оннук гыммыт буоллаҕына, кырдьык,
оннук гыммыта буолуо» диэн кэбиһии. Халлаан бүгүн
эриэннээн былытырыа (эбэтэр: дьайҕарыа).
«Эриэн-бураан» диэн тьш баар. Эриэн-бураан. Ону
Пекарскай эмиэ суруйбут эбит. Ол гынан баран киниэнэ
«эриэн-буран» диэн. Дьининэн, эриэн-бураан дииллэр. Ити
-иэ-ҕэ ханыылаһар уһун -аа буолар: эриэн-бураан диэн. Ону
тьшы дьүөрэлээн, наардаан санардахха, үчүгэйдик иһиллэр.
Ол онтунан «эриэн-буран» диэн этэр, табыгаһа суоҕуттан
ити «эриэн-бураан» диэбит буолуохтаахтар. Баҕар, Пекарскайга уһатыы бэлиэтэ түспэтэх да буолуон соп, алҕаска.
Онон халлааммытын, дьининэн, «эриэн халлаан» диэх256

пит хаалбыт эбит быһыылаах: халлааммыт бүгүн эриэн.
«Эриэн күн» Пекарскайга да баар. Онон литературнай
тылбытыгар абааһы көрүллүөн табыллыбат. Бу билигин
даҕаны кырдьаҕастар тутталлара эбитэ буолуо, ону ити
билигин тоҕо эрэ истибэппит. Дьиҥэр, билиэхтээх суолбут. Үөрэнээччини эмиэ этиэххэ СӨП. «Ити о ҕ о эриэннээн
үөрэтэр, эриэннээн билэр» диэн. Эриэн-бураан билэр, куруук үөрэттибэт, дэҥҥэ үорэттэр». Оннук оҕону дьэ, ол
эриэн диэн этиэххэ туома олуонатык иһиллиэ суоҕун сөп.
Ити «эриэн халлаан» диэн тутта үөрэннэххэ, бэрт үчүгэй
тыл буолуох этэ. Бэйэбит тылбыт буоллаҕа, уруккуттан
туттулла сылдьыбыт тыл. «Ыспартымыан ситиһиитэ дэхситэ суох, эриэн».
Билигин Юрий Георгиевич Тиитэп суругун билиһиннэрэбин. Кини эмиэ халлаан күөҕэ, от күөҕэ диир эбит.
Нам сирин киһитэ. Онон ити намнар буоллулар, бүлүүлэр
буоллулар, үөһээ бүлүүлэр буоллулар уонна аммалар, мэҥэ
хаҥаластар буоллулар. Онтон да атыттар бааллара буолуо
гынан баран, ситэ биллэрэ иликтэр. «От күөҕэ», «халлаан
күоҕэ» дииллэр эбит. Инньэ диир эбит буоллахтарына, «мутукча күөҕэ» диэн эмиэ этэр буолуохтаахтар. Онтон да атын
өҥнөрү эмиэ ааттыыр буолуохтаахтар. «Ситини, хайа улууска хайдах туттаҕытый?» — диэн мин ыйытарым. Түөлбэ ты
лын үөрэтиигэ, бэйэ-бэйэбитин билсиһиигэ наадалааҕын
куруук бэлиэтиибин. Ону ааспыт биэриигэ эппитим курдук,
арай олохтоох дьаһалталарга тиийэн кэпсэтэн-сэһэргэһэн,
ылыннаран, кинилэр эһиги суруккутун ыыталларын кур
дук кэпсэтэргит, дьаһайтараргыт буоллар, тылы билиибит
кэҥиэх, дириҥиэх этэ. Тылбытын, бэйэбитин билиниэх
этибит. Оннук билиннэхпитинэ, култуурабыт үрдүөхтээх
этэ. Бэйэ-бэйэбитин билсиһэн-билсиһэн, оннук улууска оннук саҥараллар, инньэ диэн этэллэр диэн билэрбит
өйдөһөргө үчүгэйин таһынан, саха тылын билэрбитигэр
туһалаах буолуох этэ.
Юрий Георгиевич: «Нуорма» диэн этэр соп. «Нуорба»
дииргин, «туорумас» дииргин кулгааҕым таһынан истэбин», — диэн суруйбут. Онон, дьэ, ити санаа-санаабытыгар
хаалабыт. Мин, өскүөрүтүн, маннык буолуохтаах этэ, субуурдук баар этэ, манныга ордук үчүгэй диэн эппиппин
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кини ити сөбүлээбэтэх. Холобура, -рм диэн сэргэстэһии
саха тылыгар суох. -рм саха тылыгар хаһан даҕаны, хан
на даҕаны сэргэстэспэтэх бэйэлэрэ. Сибилигин да сэргэстэспэттэр. Сэргэстэһэллэрэ буоллар: тар м а х, тарм ы йах, т у р м а т , бармах диэх этибит. Ону инньэ диэбэппит,
тарбах, тарбыйах, т у р б а т , барбах диибит. Оннук эбит
буоллаҕына, биһиги, ол онтубутунан санарыахтаах этибит.
Ону билигин, нууччатыйан хааламмыт, тылбытын умнаммыт, сахалыыны абааһы корор буолбуппут, тыл үгэһин —
төрүттээтэр төрүппүтүн-силиспитин, «нууччалыы билбэт
үөрэҕэ суох киһи саҥата» диэн сэнээммит, үрдүктүк туттаммыт, «сахалыы санарар куһаҕан, нууччалыы, үөрэхтээх
дьоннуу санарар үчүгэй» диэммит ити сирэбит. Өйдөтөрү
ылыммаппыт. Коно тылга с ө б ү л э с п э п п и т . Тылбыт сокуонун алдьатабыт. Ханан даҕаны ситиирдик өйдөох-санаалаах
дьон буоллубут. Сэбиэскэй былаас нууччатытар бэлиитикэтэ, оскуолатын тиһигэ он нугу ситиспиттэр. Онон били
гин инники хардыылыырбыт, дьиннээх төрүппүтүн, коно,
таба суол буту н тутан ылан, сайдан барарбыт олус ыара
хан. Бары биир санааҕа кыайан кэлбэппит. Ону үорэтэнүөрэтэн, бэйэ-бэйэни үорэтиһэн, ырытыһан, кырдьык, он
нук эбит диэн, инники хардыылыы сатыах этибит. -рм диэн
биһиэхэ суох дорҕоон. Ону тоҕо биһиги ылынабыт? Олох
атын тутуллаах тыл сокуона тылбытын сайыннарбат, бэйэтигэр тосту уларытан, кэҕиннэрэр. Тиһэҕэр нуучча тылыгар
кеһөрбүтүн онорор.
Юрий Георгиевич бэйэтэ субуурдук умнуллан эрэр тыл
лар бааллар, суолталара маннык диэн быһааран суруйар. Ол
олус үчүгэй. Ити наадалаах, мин эрэйэр эрэйиим, көрдөһөр
кордөһүүм буолар. Эһиги умнуллан эрэр, сэдэхтик туттуллар
тылы-оһү биһиэхэ субугурдук санарыллар тыллар бааллар,
олор умнуллан эрэллэр энин диэн биһиэхэ суруйуҥ. Онон,
Юрий Георгиевич суругун мин толору билиһиннэриэм.
Алар. 1. Бэс ойуур, чагда. Бу Намҥа бодөҥ мастаах бэс
ойууру алар чагда диибит диир.
2.
Оҕус сыарҕатын ураҕастара. Оҕус ураҕаһын сыарҕа
ураҕаһа, алар диэн ааттыыллар эбит.
Сити намнар анаар дииллэр эбит, бүлүүлэр курдук.
Анаар. Тыл үөрэҕэр диалектология аатылаһа диэн сүүнэ
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суолталаах чинчийии баар. Ол аатылаһы суруйуу, онгоруу
биһиэхэ элбэх билиини биэриэхтээх. Дьэ, итиннэ барыта
быһаарыллыахтаах — тылбыт уратыта хайдаҕа. Ону элбэх
сир тылын уратыта үөрэтиллэ илик. Үп-ас тиийбэтинэн,
улуустар бэйэлэрэ өйдөөннөр: «Биһиги улууспут тыла үөрэтиллиэхтээх, норуоппут култууратыгар кылааппытын киллэрсиэхтээхпит, биһиги түөлбэбит тыла үөрэтиллибэккэ
ойдон хаалыа суохтаах диэн ботуруйуоттуу ой-санаа баар
буолуохтаах. Ону, олохтоох, үөрэхтээх, ытыктабыллаах дьон
ыйааһыннаах тылларынан өйдөтөннөр, бу Куманьытаарынай чинчийии үнүстүүтүгэр комолөһон, хомондьуруопка
аҥардаһан дуу, хайдах дуу — үп-ас көрдөроллөрө буоллар,
дэлэкээннээх үчүгэй буолуо этэ дуо барыбытыгар. Бу тыл номуукатын сайыннарыы, үөрэҕи чэчирэтии аҥардас ол Үөрэх
министиэристибэтин дуу, үнүстүүт дуу дьыалалара буолба
тах, норуоппут бүтүннүүтүн дьыалата. Онон, ити олохтоох
дьаһалталар ситиннэ уруккутааҕар ордук ойдоон, илэмэсалама түһэн, ылсыһаллара хайаан да наада кэмэ үоскээтэ.
Номуука дьоно ханна туох суолталаах дьарыгы дьарыктана
баралларын эрдэттэн үчүгэйдик ойдоттөхторүнэ, суруйанбичийэн ыыттахтарына уонна оттон, кэпсэтэн-хайаан, субу
маннык суолларга көмөлөһүҥ диэн чопчу ыйдахтарына,
олус наадалааҕын корон туран, көмөлөспөттөрө сүрэ бэрт
буолуо ини. Улуус баһылыктара билигин үөрэхтээх, ойдоох,
барыны билэр, ыйдыҥардар, ыйааһынныыр дьон олороллор. Онон наадалаах суолга, бүтүн саха норуота чэлгийэ
сайдар суолугар, кыттыахтара этэ диэн саныахха соп. Туора
туруохтара суоҕа. Онон, дьэ, ити мин баҕа санаабын эттим.
Тылбыт үорэтиллэригэр улуустар эмиэ быһа кытталлара
наадалаах диэн.
Кулан. Сытыы-хотуу, кыра кыһалҕаҕа эрийтэрбэт, ускултэскил сырыылаах киһини «кулан дьэллик» дииллэрэ диир.
Ити «кулан» диэн былыргы түүр тыла буолар, аныгы түүр
тылыгар барытыгар баар. Сахаларга кулан дьэллик диэн
тыл сэдэхтик билигин да туттуллар.
Кулаан. «Кулаан» диэн географияҕа үорэтэллэр, онтубут
биһиэхэ «кулан» диэн.
Коҕон. Бастакыта, кус. Иккиһэ, кулун баһын быата.
Сайын биэ ыаһыныгар кулуну тутан баайдаххына эрэ са17'
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танар. Ол баайар быалара улахан сылгы суларын курдук
бутэй буолбат, таба суларыныы кэтэҕэ аһаҕас, анаар уһуга
уктаалаах. Уктаата суох уһугун ити уктаатыгар угаат, кулун
кэтэҕэр сөп түбэһиннэрэ тардан баран, баайан кэбиһиллэр.
Ол, бииринэн, кулун баһа биир тэн буолбатыттан. Иккиһэ,
кэтэрдэргэ дөбөҥүнэн. Кулунуҥ туран биэрбэт буоллаҕа.
Кулун баһыттан корон, кэҥэтиллэр, кыаратыллар.
Уйуллаах. «Бу тылбытын умнан эрэбит», — диир Юрий
Георгиевич. Бу эмиэ наадалаах тылбыт, тьшбыт баайа буо
лар. Төрүт тьшбыт, ийэ тылбыт «долгуннаах» диэн ойдобуллээх диир. Уйуллаах — көбүс-көнө буолбатах. Холобур,
«уйуллаах кутуруктаах» диэн кулунчугу этэллэр диэн. Ол
аата «долгуннурар, долгуннаах кутуруктаах».
«Уйуллаах туйахтаах сылгы» диэн эмиэ баар. Ол аата,
ол сылгы туйаҕын тас ньуура долгуннаах, кэрдиис кур
дук ойуулаах буолладына этэллэр диир. Конө, ньалҕаархай
буолбатах бу туньахпыт,
Ити «уйуллаах» диэн тьш атыннык эмиэ көһөн туттуллар суолталаах буолар. Киһи майгытыгар. Коно майгылаах
буолбатах, туох эрэ син итэҕэстээх диэн ойдобүллээх. Ман
на Юрий Георгиевичка эбэн эттэххэ, тимир дарбыйыылаах,
хайдыьшаах буоллаҕына, ол уйула дэнэр. Уйуллаах тимир.
Уйуллаах мае — токур мае.
Үөрүк. Икки суолтаны биэрэр. Идэһэ сылгыны астыырга, сүлэн баран, түөһүн тьшыттан иһин түгэҕэр диэри мунур
сүөм кэтиттээх гына тараһатын хаһалары тэлэн ылыллыбыта — үөрүк диэн. Манна «тэлэн» диэн тьш барар. Онон...
Үтүө, мааны, минньигэс аспыт буолар бу үорүкпүт. Үөрүктээн ьшбыт диэн этиэхтэрэ. Иккиһэ, сьшгы сиэлэ, кутуруга
ииреэн боолдьох курдук буолбутун «үорүктүйбүт» дииллэр.
Сорох сиппиир курдук хойуутук бөлүоҕэ үүммүт лабаалаах
маһы «үорүктээх лабаалаах» диэн эмиэ этэллэр. Бу Нам диэки буоллар. Ону атын сиргэ уонна оттон литературнай тылбытыгар диэн өйдүүбүн, «оруктаах» диэн аатгыыллар. Оруктаах мае диэн. Тураах уйатын курдук хойуу, бочоҕүрэ үүммүт
сирдээх буолар. Ол онтун «оруга» дииллэр.
Үөс тардар. Бу эмиэ сүтзн эрэр тыл. Кырдьаҕастар эрэ
билэллэр. Эбэтэр кырдьаҕастар сэһэннэрин истэр эдэр
дьон билэр буолуохтаахтар. Дьэ тугуй? Юрий Георгиевич
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быһаарар (бэйэтэ үйэтин тухары сылгыга эриллибит, сыл
гыны көрбүт киһи. Ол «Сахаада» хаһыакка суруйарьптан да
көстөр). Дьэ бу курдук диэн: «Сүөһү сүрэҕиттэн саҕалаан,
сиһин ороҕунан үөлэр этигэр, иэччэҕин чугаһынааҕы ис
быччыҥар диэри барар сүрүн көҥдөйө (аорта)», — диэн
быһаарар. Былыр сылгыны үөстээн (сиһин үөһүн быһа тардан) өлөрөллөрө. Тыыннаахтыы кэлгийэн сытыаран, түөһүн
тылынан өрөһөтүн (диафрагма) кьпта хайытан, илиилэрин
уган, орто тарбаҕынан ол сис көҥдөйүн быһа тардан, хаанын агдатын иһигэр сүүрдэллэрэ. Иһин хостоон баран,
агдатын иһиттэн хаанын баһан ылаллара. Сорохтор били
гин сүөһү өрөһөтүн «үөс тардар» диэн букатын атын уорганы ааттыыллара сыыһа. Сүөһү өрөһөтө — ол олох атын
буоллаҕа, кырдьык. Чэ онон, Юрий Георгиевич, ити дьонсэргэ билбэт буолан эрэр тылын билиһиннэрэн суруйарыҥ
олус наадалаах. Атыттар эмиэ, тылы билэр сааһырбыт
дьон, тылы үөрэтиһиҥ: ханнык туох кэрэ-бэлиэ тылларбыт
умнуллан-тэмниллэн эрэллэрий?
Билигин кэлэр биэриигэ диэри толорор сорудах. Аны,
дьэ, мантан инньэ сорудахтаһан иһиэххэ диэн саныыбын.
Эмиэ, баҕар, буолугуйан хааллаҕына, сорудаҕы биэрэрбин
тохтотуоҕум. Чэ, ол хаһан тохтотуохпар диэри сорудах.
Бастаан, уруккуттан эһиэхэ санатар санатыым: дьиктиргиир, собүлээбэт тылгытын-өскүтүн суруйун. Билиҥҥи
биһиги кэммит тылыгар-өһүгэр туох собүлээбэт, туох дьиктиргиир тыллааххытый? Эбэтэр туох собүлүүр тыллааххытый?
Иккиһэ. Тылбыт баайын көрдөрөр, тылбытын байытар
солун, умнуллан эрэр тылла булан суруйун, бу Юрий Геор
гиевич курдук. Оннук тылы суруйа туруҥ, хаһан баҕарар.
Үсүһэ. Сорудахта биэриҥ. Миэхэ ойдотон быһааран
тураҥҥыт. Көннөрү күдээринэ маннык тыл баар диэн со
рудах буолбатын, онтон атын. Холобур, биһиэхэ бу курдук
диэн тылы туттабыт, онтубут маннык суолталаах диэн суруйдаххытына, мин ону дьоҥҥо сорудах быһыытынан биэриэхтээхпин. Сир-сир аайы тус-туһунан этиллэ сылдьар
тылы манна олороммут биһиги билиэхпит суоҕа. Тылдьыкка киирбэтэх тьш буоллаҕына. Сорудах, онон дьэ, хайдаҕын
ойдоөтөххүт буолуо?
261

Аны, төрдүһүнэн. Ханнык учуонайы ыныран, тугу истиэххитин-билиэххитин баҕараҕытый? Биир сурукка: «Петр
Алексеевич Слепцову ыныран, государственнай тыл сайдыытын туһунан истиэхпитин баҕарабыт» диэн суруллубут
этэ. Петр Алексеевич сөбүлэһиэ дии саныыбын, хаһан эмэ
биэриигэ ыҥыран сэһэргэһиэхпит.
Билигин биирдиилээн тылы быһаарыыга сорудах. Бастакыта. «Эчэй» диэн тыл баарын билэҕит. Дьэ, ол тылы туттууга «эчэйэн олбүт дьонно» диэн суруйаллар. «Ситигирдик этиэххэ соп дуо? Эбэтэр хайдах этиэххэ сөбүй?» диэн
ыйытабын. Эчэйэн олбүт дьонно...
Иккис этиим:
— Тыллааһын оҥордуҥ дуо?
— Тыллааһын оҥорботоҕум, — диэн биирдэһэ хоруйдуур. Ити тугуй? Бу маны быһаарыахтааххыт.
Үсүһэ. «Фонд плодородия диэн баар» диэн кэпсииллэр
араадьыйаҕа. Сахалыы кэпсэтэ олорон, «фонд плодородия»
дииллэр. Ол аата «плодородие фондата» баар диэн курдук
этэн таһаарар. Фонд, фонда. Ол аата «плодородие» диэни
саха тылын курдук тутталлар. Итини туох диэхтээҕэ эбитэ
буолла киһи сахалыы?
Чэ, онон ити курдук сорудахтар. Сорудаҕым аҕыйах cogyc
да буоллар, син билэр эрэ киһи хоруйдуур кыахтаах. Онон,
күндү истээччилэрим, аныгыскы биэриигэ диэри.

C A JIA II Ү Ч Ү Г Э Й
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Режиссер Р. Аманатова

Саха тылын уустук өттүн быһаарсан сэһэргэһэрбитин
сэҥээрэн истээччилэр, туһалаах, туһанабыт диэччилэр,
биир санаалаахтарым!
Биһиги биэриибит сорудаҕын толорон суруйаллар. Бу
билигин мин Чурапчы Дириниттэн Афанасий Дмитриевич
Аммосов суруйбут суругун тутан олоробун. Афанасий Дми
триевич бугурдук диэн тылынан саҕалыыр: «Биһирэм тыл»
биэриитин бары истээччилэрин иккис Охонооһойобунан
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(олунньу 12 күнэ) эҕэрдэлиибин», — диэн. Дьэ, таҥараны
итэҕэйээччилэр, Киристиэс миэрэлээхтэр, баар буоллах
тарына, итинник эҕэрдэтин мин тириэрдэбин, киһи көрдөһүүтүн. Оттон ону итэҕэйбэт, бэйэтэ Айыы итэҕэллээх
киһи баар буоллаҕына, ол эмиэ оттон истэн кэбиһиэ
буоллаҕа. Саха тылын сайыннарыы ыйыгар бу еуругум
1 1 1 -с биэриини баттаһаарай диэммин суруйдум, — диэбитэ, дьэ, кырдьык, баттаста. Биһиги биэриибит лоп курдук
ол олунньу 12 күнүгэр түбэһэр.
Афанасий Дмитриевич суруйар: «Мария Николаевна Зо
лотарева уонна Татьяна Иннокентьевна Филиппова «Биһирэм тылы» бигэ тыллыын бигэ сибээстээхтэрин наһаа хайгыыбын, ымсыыра да саныыбын. Чугаһым буоллар, мин да
бука xagaha буолуох киһи хааллаҕым диибин. Дьэ, Мэхээлэ, бу хотокулар курдук саха тыла сайдарыгар киһи барыта
кыһаллара буоллар ньии! Сахабыт тыла барахсан төһөлоох
сыыһа-халты, сыыс-буор, саргы-сатаҕай, түҥ-таҥ этиилэртэн босхолонон, кирин-хоҕун кирбинэн, кылбайан-сырдаан,
саҥарарга сааһыланан, дьип-дьап курдук дьаарыстанан тахсыах этэй! Абалаах!» — диэбит. Бу Афанасий Дмитриевич
төрөөбүт тылын таптыыра бэрдиттэн итинник суруйар. Ол
кини «хаҕаһа» диэн тьшы тутгубут. Ону мин урукку өттүгэр
истибэтэх тылым.
Билигин сорудахпын толорууну билиһиннэриэҕим. Ол
онно бастакы сорудаҕым «Мунур ханнынан сири тиэрбит»
диэн Маарыйа Ньукулаайабына Солотуураба суруйбут тыла
баар этэ. «Бу биһиэхэ саманнык туттабыт. Ол ону атын сиргэ
туох дииллэрэ эбитэ буолла, туох диэн ис хоһоонноох буо
луой, тоҕо итигирдик эппиттэрэ буолуой?» — диэн ыйытар
этэ. Дьэ М.Н. Солотуураба субу биэрбит тылын быһааран,
«киһиргэс, киһиргээбит» диэн суолталаах диир. «Мунур
ханнынан сири тиэрбит» диэн. Сооп. Дьэ манна Татьяна
Иннокентьевна Филиппова, Алексей Петрович Третьяков,
Гаврил Антонович Копырин суруйдулар. Ол суруктарын
билиһиннэриэхтээхпин. Кинилэр дойдуларыгар дьон туох
диэн суолталаан туттар эбиттэрий?
Татьяна Иннокентьевна суруйарынан, «мунур эмэһэтинэн буору хоруйбут» диэн туттуллар эбит. Ол аата туох да
263

туһата суох халтай хаама сылдьыбыт диэн курдук буолан
тахсар эбит ойдобүлэ.
Оттон Өлөксой Бөтүрүөбүс Тирэтэкиэп (Третьяков)
бугурдук диэн истэр эбит: «Муҥур эмэһэтинэн буору хаспыт», — диэн. Сүрэҕэ суох, тугу да гыныан баҕарбат оҕону
аҕата дуу, ийэтэ дуу дьөлө хаһыытыан соп: «Дьэ эмиэ мунур
эмэһэҕинэн буору хаһа олоруон дуо, тахсан туту эмэ гыммакка!» — диэн. Сөөп.
Аны Гаврил Антонович Копырин суруйар: «Мунур эмэһэтинэн сири тиэрбит» — оҕоҕо аналлаах этии, кыра оҕону
итигирдик этэллэр», — диэн.
Афанасий Дмитриевич Аммосов этэр: «Мунур эмэһэтинэн буору хаһа сылдьыбыта диэн улдьаа киһини этэл
лэр», — диэн. «Бу ырыынак тыына ыган, дьэ, тохтоото эбээт
диэн сэтэрээһиннээх этииннэн түмүктүүм», — диэн этэр
бэйэтэ. — Оннук «хаһа» сылдьыбыттара, дьэ тохтуур ини,
онон үлэлээтэхтэринэ табыллара буолуо», — диэн. Дьэ соп.
Итинтэн биһити түмүк оноробут. Дьон санаатын иһиттибит. Бу ос номоҕо суолталаах этии. Дьон киһи быһыытынмайгытын, хайдах туттарын короннор, онно тэҥнээн
этэн кэбиспит этиилэрэ. Ол гынан баран, били Баһылай
Охонооһойобус Ньукулаайап суруйбутун курдук, ос номоҕун
сир-сир аайы уларытан тутталлара костер. Сорох «мунур
ханнынан» диир эбит, сорох «мунур оһоҕоһунан» диир эбит
уонна ити, «эмэһэтинэн» диэн. Ити куһаҕан тылы туттар,
санара олорор диэн этэр эмиэ табыллыбат. Бу норуоппут
туттар тыла уонна син тугу эрэ суолталаан, наадалаах буо
луо диэн айан кэбиспит, ыыс иҥин курдук буолбат. Ойдоон
иһиттэххитинэ. «Бу таах мээнэ мэниктии, мохсе олорума»
диэн суолталаах буоллаҕа дии. Онон ити киһи үлэтигэрхамнаһыгар атын да тылы итигирдик маарыннатан этэллэрэ баар. Ол ону, чэ, мин билигин, ити тылы хойуутук
туттумаары этимиим, баҕар. Уһуннук олорор киһини «Ол
олороргунан эрэ бу үрдүк аакка тиксибит киһигин» энин
диэн дуу, хайдах дуу сөбүлээбэккэ этэллэрэ эмиэ баар.
Эбэтэр «Улаханы тугу да дьодьуйбат киһи» диэн. «Олорор
эрэ киһи» диэн. Ол барыта, дьининэн, маарыннаһан тах
сар эбит. Бу киһи син тугу эрэ туһалыахтаах диэн. Туһата
суох мээнэ олоруо суохтаах диэн өйдөбүллээх. Онон ити
264

ханта даҕаны — оһоҕоһо даҕаны, эмэһэтэ даҕаны буолара, дьиҥинэн, улахан туох даҕаны киһи өйдүүрүн ыараппат
быһыылаах. Улахан эрэйэ суохтук өйдөнөр диэммин этэбин, Онон атыҥыраспакка итини ким ханныгынан туттарынан тутта сылдьыан соп. Ол норуот айан кэбиспит
айымньыта буолар. Биирдиилээн киһи уларыппыт эбит
буоллаҕына — ол сыыһа, биллэн турар, бу бэйэҥ таптыыргынан уларыта сылдьыа суохтааххын — өс хоһоонун, өс
номоҕун, сомоҕо домоҕу. Дьэ бу норуот барахсан киһи,
билинтги киһи, үөйбэтэҕин-ахтыбатаҕын син булан этэр
эбээт! Биһиги итинниги булан этиэхпитинээҕэр, оннооҕор
урут этиллибити, бэлэни, кыайан өйдүү охсубаппыт. «Тоҕо
ситигирдик эппиттэрэ буолуой?» диэн оссо санаабаппыт
даҕаны. Онон, бу Маарыйа Ньукулаайабынаҕа махтал! Кини
суруйан кэбиһэн, бу сир-сиргэ энин-энинник этиллэ сылдьар тыллаах эбиппит диэн биһиги биллибит. «Ити литера
турнай тылга хайдаҕый?» эҥин диэн этэргэ кыаллыбат, бу
литературнай тыл буолбатах, кэпсэтии тылыгар туттуллар.
Улахан, киэҥ саалаҕа дьон иннигэр эҥин оҕордук тыллаахпыт диэн кэпсиир кыаллыбат буолан баран, бу манна су
рукка хоруйдааммын мин ити кэпсиибин. Ону санарбакка
хааларым табыллыбатыттан.
Билигин «салан» диэн тылы Маарыйа Ньукулаайабына
ыйытан турар: «Бу туох тыллары кытта туттуллуон собүй?
Уонна суолтата хайдаҕый?» — диэн. «Син эҥин-эҥинник
үчүгэй да, куһаҕан да суолтаҕа туттуллар. Холобура, «салаҥ
элбэх», — диибит. «Буор салаҥ киһи», — диибит. Togo ман
нык буолуой диэн.
Дьэ бу кини ыйытыытыгар Гаврил Антонович Копырин:
«Тугу даҕаны сатаабат, сатаан туттубат киһиэхэ ананар», —
диир. «Хоро салан», «туос салан» диэн этэллэр диэн. Бу
Ууһ-Аллаҥна «туос салаҥ» диэн тутталлар эбит. Атын сир
гэ «туос салаҥ» диэн туттубаттара буолуо, баҕар. Мин урут
«туос салан» диэни истибэтэх тылым.
«Хоро салан» — литературнай тылбыт. Хоро салаҥ. Ол
тоҕо хоро салаҥ буолбутун чопчу быһаарар кыах суох. Арай
маннык сэрэйиэххэ соп. Былыр «хоролуу санарыы» диэн
баар эбит, «хоролоото» диэн. Хоролор диэн туспа тыл
лаах дьон бааллар этэ. «Бүтэһик хоро онно өлбүтэ» диэн
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өссө хаһыакка суруйан тураллар. Онон бу туспа тыллаах
киһини, туспа омук киһитин курдук өйдөөтөххө, сахалар
олохторун, сахалар үлэлэрин билбэтэх атын киһи сахалар
сатыылларын сатаабата биллэр буоллаҕа дии. Ол онон «бу
киһи салан» диэн ойдобүлү «хоро киһитин курдук салан»
диэн этиллибит буолуон соп. Ону ити дьэ, дьиннээҕин тыл
төрдүн үорэтэр дьон быһаарыахтарын con.
Татьяна Иннокентьевна: «Уус буолбатах, сатаабат диэн
суолталаах», — диэн суруйар. «Салан уус, салан иистэнньэн». «Салан тыллаах, салан оноһук» диэн.
Салан элбэх саналаах. Дьэ ити баар. «Тымныы салаҥнаабыт» диэн тутталлар эбит бу Аммаҕа. Уонна оттон Мэҥэ Ханаласка буолуо. Салан элбэх мал-сал диэн. Салан
керүннээх. Салан тутуулаах. «Тутта сылдьардыын салан»
диэн этэллэр эбит. Толоос эбит. «Салан туттуулаах киһи
кэм түһэрбитэ, алдьаппыта баар буолуо» диэн этиллэр.
«Салан улахан кыыс» диэхтэрин соп. Ол аата сатала суох
улахан. Онон бу «салан» диэн тылбыт син элбэх тылы кыт
та туттуллар буолла. Ол гынан баран өйдөбүлэ, тус-туһунан
арахсыыта, ити сылдьан, аҕыйах эбит. Маарыннаһар
ойдобүллээх тыллар.
Аны «салан сылдьар» диэн «туос иллэн киһи» диэн суолтатыгар туттуллар быһыылаах. Ол гынан баран, чэ, итини
чопчу маннык диэн эппэппин диэн саарбахтыыр. «Салан
сылдьар» диэн. Онон ити «салан сылдьар» диэн туттуллара
ханна эмэ баар дуо?» — диэн мин ыйытабын. Оско «салан
сылдьар» диэн туттар сирдэрэ баар буоллаҕына, ону суруйуоххут этэ.
Олоксой Ботүрүобүс Тирэтэкиэп «салаҥ» диэн тыл
омоним, хас да суолталаах тыл диэн суруйар. Бастакытынан, тугу да сатаабат, туттубат, онорбот диэн өйдөбүллээх.
«Салан киһиттэн хара тыа маһа ьгтыыр» диэн оннооҕор ос
номоҕо баар диэн суруйар.
Иккиһэ. «Элбэх, баһаам, сүрдээх» диэн суолталаах. Са
лан элбэх саналаах. Сооп. Чэ, ити «салан элбэх саналаах»
диэн айымньыта кытта киирбит тыл буоллаҕа.
Афанасий Дмитриевич Аммосов суруйар: «Саланым бэрт
буолан, сатаабатым». «Салан дьахтар ииһин, эбэтэр сиигин курдук» диэн этии баар. «Сатаны саба саараппыт үһү»
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диэн таабырын баар. Салаҥ элбэх саҥалаах диэн. Алааһым
барахсаҥҥа салаҥ элбэх бугул турбут. «Көрсүһүүгэ салаҥ
элбэх киһи кэлбит» диэн этиилэри суруйан ыыппыт.
Дьэ, бу, тоҕо «саланг элбэх» эҥин диэн тутталлара буо
луой? Салаҥ диэммит киһи элбэҕин бэлиэтээн үчүгэй
суолтаҕа туттар. Ону мин санатыахпын соп эбит. «Сүөл
үчүгэй, коруоххэ да суох, көрбүккэ да суох кэрэ сүөргү
үчүгэй кыыс иистэнэн күогэйэ олороро үһү» диэн «Биэс
ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин» диэн остуоруйабытыгар
этиллэр этэ. Ол сүөл үчүгэй коруоххэ да суох, көрбүккэ да
суох кэрэ сүөргү үчүгэй кыыс диэн. Тоҕо баҕас үчүгэйэй,
тоҕо бэрдэй, ама, маннык үчүгэй баара буолуо дуо? Киһи
итэҕэйиэ суоҕун курдук, киһи сүөргүлүөн курдук үчүгэй
диэн ойдоон эппиттэр. Ол курдук эмиэ бу киһи сатаан саныа суоҕун курдук, олус элбэх киһи мустубут диэн этэ сыл
дьаллар билиҥҥэ диэри.
Гаврил Антонович: «Курулатан түһэн тыаһа-ууһа сүрдээх, салаҥ уу түстэ быһыылаах диэн этэбит» диэбит.
Ол аата соп кээмэйиттэн олус элбэх уу түстэ быһыылаах
диэн.
«Күөлбүт балыга салаҥ» диэн этэллэр эбит. «Күөлбүт
балыга салаҥ» диэн олус байбыт балыктааҕын этэн эрдэхтэрэ.
«Туттара-хаптара түргэнэ салаҥ» диэн эмиэ хайҕаан
этэллэр. Били «куһаҕан туттуулаах киһи» диэн ойдөбүлтэн
атын буолан таҕыста. Туттара-хаптара түргэнэ сүрдээх диэн
өйдөбүллэннэ.
«Күүһэ-уоҕа салаҥ» диэн аһара күүстээх-күдэхтээх. Ол
аата киһиттэн таһынан, ураты күүстээх диэн ойдобуллээх.
1.
Дьай. Бу тылы Маарыйа Ньукулаайабына ыйытан ту
рар. Бу туох тылый? «Хара дьайдаах» диэн ыыс-кырыыс
суолтатыгар туттуллар. Хара дьай диэн. Аны туран, «Дьай
өлүүтэ ичигэс кэмҥэ уолдьаспыта» диэн этии баар. «Дьай
өлүүтэ» дииллэр диэн. «Ичигэс кэмҥэ уолдьаспыта дьай
өлүүтэ» диэн. «Дьай» диэн «кир-куор», «куһаҕан тыын» диэн
өйдөбүллээх (нууччалыыта : нечисть). Ол ырааһырыытын
дьай өлүүтэ диир буолуохтаахтар. Салгын, тулалыыр эйгэ
ырааһырыыта ичигэс кэмҥэ, үчүгэй кэмҥэ уолдьаспыта
диэн өйдүүргэ con.
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Гаврил Антонович быһаарар: «Эрэй-муҥ эҥэрдэһиитин
этэр куһаҕан суолталаах бу «дьай» диэн тыл. «Хара» диэн
тылы кытта ханыылаһан, ол куһаҕан суолтата дириҥиир,
«сор» диэн ойдобүлгэ кубулуйуон соп курдук», — диир. Эккээрэн, сороҕор оонньоон-күлэн, чэпчэки суолтаҕа эмиэ
тутталлар, холобур, оҕоҕо. «Бу хара дьайдаах эмиэ ону-маны
ыспыт», — диэн этэллэр. Ол абааһы көрбөккө, үохпэккэмохпөккө даҕаны этэр, туттар тыллара диир. Чэ, туох да диэ
бит иһин, сити, биллэн турар, халын тыллаах киһи этиэн
соп. Оҕону «хара дьайдаах» диир — ыарахан тыл. Ыарахан.
Онон итинник халы-мааргытык тыллаһартан киһи туттунуох тустаах.
Татьяна Иннокентьевна: «Хара дьайдаах, куһаҕан дьайыылаах» диэн тыллар бааллар» диэн суруйар. «Дьай» диэнтэн таһаарар «дьайыылаах» диэни. «Эмтэммитим дьайда»
диэн эмиэ «дьай» диэнтэн тахсар. Салгын дьайда. Экология
куһаҕана дьайда. Олус куһаҕан буортулаах дьаллыктар: ал
коголизм, наркомания, токсикомания, сиэкиһинэн иирии
дьайыылара сүрдэнэн эрэллэр, «Туох барыта туохха бары
тыгар үчүгэй да, куһаҕан да өттүнэн дьайар күүстээх. Ити
барыта нууччалыы тылынан этиллибит, сыстыганнаах
ыарыы курдук ылар дьаллыктар дьайыылара дьонно олус
куһаҕан содуллаахтар», — диир. Итиниэхэ эбэн: «Хаһыакка
быдьары суруйар — айыы киһитин быһыыта буолбатах,
тоннор торүох, түктэри кэмэлдьилээх эрэ киһи дьайыытыгар дьүорэлээх. Аньыы эбээт!» — диир кини. Соеп. Онон,
кырдьык, айыы дьонугар быртаҕы-быдьары аһаҕастык су
руйар туох үчүгэйдээх буолуой?! Ол онон, бу Татьяна Ин
нокентьевна элбэх киһи, ордук сааһырбыт дьон, санаала
рын этэр дии саныыбын.
Өлоксой Бөтүрүөбүс үс суолтаны корор:
1. «Тугу эмэ онорорго, биэрэргэ кордоһүү баар, туохта
эмэ дьай» диэн диир. Ити этиини ойдоон кэбиһиҥ, атын
эмиэ бигэргэтии баар ити кини «тугу эмэ дьай» диэн этиитигэр.
2. «Тиийимтиэ, тарҕанымтыа» диэн суолтаҕа туттуллар.
«Бу эмп олус түргэнник дьайар» диэн.
3. «Куһаҕаны, олүүнү-сүтүүнү, алдьархайы, эрэйи-муну
кордорорго туттуллар. Бу тылы П.А. Ойуунускай, А.Е. Ку268

лаковскай элбэхтик тутталлар эбит», — диэн быһаарар.
Үксүгэр «хара» диэн быһаарар тыллаах буолар. «П.А. Ойуунускай Ленин өлбүтүгэр суруйбут хоһоонугар туттубут»
диэн бу хоһоонтон быһа тардан аҕалар:
«...Халлаакка ты гар төлөннөөх, /Хара дьай дъураалаах /
Кытарар дьэргэн былааҕым / Кыыһан-ыыһан тахсан...» Эбэ
тэр эмиэ итиннэ: «...Хааннардаах кырыыһы /Хара дъайдарын
алдъатан, / Хампарыта охсон...» диэн туттар диир уонна ити
тылы «хара дьайдаах» диэн коннорү да дьон тутталлар, —

диир.
Афанасий Дмитриевич Аммосов: «Хара дьайдаах, хара
дьай баара. Хара дьайдаах-дьаҥнаах киһи. Хара дьайы
бүрүнэн, хара санааламмыт. Кири, дьайы киллэрбэтэх килбиэннээх ньуурдаах эбэ» диэн «ыраас ньуурдаах, чэбэр»
диэн суруйар. Чэгиэн, үчүгэй киһи, сир. «Кирдээх-дьайдаах
киһини киэлитигэр киллэрбэтэх кэтит Эбэ хотуҥҥа» диир.
«Дьайы дьалбарытаары, үлүгэри үтэйээри түолбэ хаан
дүҥүрүн дүрбүйэн киирэн барда» диэн этиини аҕалар.
«Дьай» уонна «куор» диэн тыллар «кирдээх-куордаах киһи,
дьаҥ-дьаһах, сыстыганнаах ыарыы суолталаахтар», — диир.
Бу «кирдээх-куордаах» диэн, холобура, киһини комсүбүт,
өлбүттээх дьиэҕэ сылдьыбыт киһи күолгэ муҥхаҕа да киирэрэ табыллыбат. Күөл булда ханнар, хадьарыйар, сиэппэт буолар эбэтэр «балык кирммргээн» диэн суруйар кини.
Эмиэ бүлүүлүү «кирммргээн» диир эбит. Оттон бу киин
улуустарга «кириргээн» диэн тылы тутталлар. «Балык уу
түгэҕэр тимирэр диэччилэр, эстиэн да соп курдук», — диир.
Оннооҕор, бэл, эстиэн да соп эбит.
Дьэ, билигин, бу этиибитин түмүктүүбүт. Пекарскай
тылдьытын көрөбүт. Ол онно «дьай» диэн «дрянь, грязь,
нечисть в духовном смысле» диэн суруйар. «Приставшая со
стороны и извне, сравните бы ртах и көлөһүн», — диэн этэр.
«Көстүбэти кытта көрсүбүт күөх дьай» диэн тыл баарын тут
тубут. Бу хараҥа «дьиэ дьайын дьалбарыт», «дьай, соболон»
диэн тылы аҕалар. «Скверна, порочность» диэн быһаарар
ону. «Кини дьайын, соболонун миэхэ аҕалар дуо?» — диэн.
«Неужели он скверну свою хочет перенести на меня» диэн
тылбаастыыр. Ол тыл суолтатын быһаарар быһыыта.
2. Дьай. «Сделать подачку, мелкое подаяние, делиться
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с кем в нужде», — диэн этэр. «Туохта эмэ дьай» — «Подай
что-либо». Дьэ, били Өлөксөй Бөтүрүөбүс, эппит «дьай»
диэн тыла ити сылдьар. «Дьай» диэн онон тастан сыстар
кир-куор. Ону уотунан ыраастыыллар, арчылыыллар. Чэ,
ити, мин быһаарыым. Арчы алгыһа Өксокүлээх Өлөксөйгө
баар. Ол бугурдук диэн быһыылаах этэ: «Сүҥ Дьааһын
сүлгүүрэ, Дьаа Буурай дьалбыыра, Аан Дьааһын арчыта!
Арчы! Арчы! Арчы! Кири хоннордум, куору холдьохтум,
дьайы дьалбарыттым. Арчы! Арчы! Арчы!» диэн. Онон, дьэ,
ити сорудаҕым сорох ыйытыытыгар хоруй биэрдим.
Аны билигин Амма орто оскуолатын оҕолорун суруктарын
билиһиннэриэхтээхпин салгыы. Биэриибит бүтэрэ чугаһааи
эрэр. Онон мантан эмиэ аҕыйаҕы амсатыы курдук биэрэ
бин. «Хомуска оонньуугун дуо?» диэн баар. Ону кинилэр
быһаарбытгар: «Хомуска оонньуохха сатаммат» диэн. «Хомус
тардаҕын дуо?» диэн ыйытыллыахтаах диэн. Бэрт соп.
«Хомуска тугу толороҕун?» — диэн ыйытыы баар. (Бу бары
та үктэтиилээх ыйытыылар.) Ону: «Хомуска сахалыы матыыптары таһаарабын», — диэн хоруйдаабыттар. Итини: «Сахалыы
тардабын», — диэн этэр ордук диэн өйдүөхтээхпит.
«Олонхону толорооччу былыр баара дуо?» диэн ыйытыылаахпын. Ону: «Олоҥхоһут былыр баара дуу?» — диэн соп
ко ыйыппыттар. Дьининэн, олонхону толорооччу суох, бы
лыр олонхоһуттар бааллара. Аны олонхону толорооччулар
бааллар. Онон оннук тиэримини болкулуору чинчийээччилэр тутталлар.
«Ууска хомус онорторуоҥ дуо?» — диэн ыйытыы баар.
Ону бугурдук ыйытар табыллыбат диэн кинилэр коннорон:
«Ууска хомус оҕустарыан дуо?» — диэн суруйан ыыппыттарыттан мин үөрдүм. Кинилэр бу барытын сопко, таба хоруйдаан иһэллэр.
«Уулусса нөҥүө диэни хайдах өйдүүгүн?» — диэн ыйытыылаахпын. Ону: «Уулусса унуор диэн ойдүүбүн», — диэн
хоруйдаабыттар. Дьэ бу сыыһа. Суох. «Биир уулуссаны
котон, нонүо уулусса» диэн өйдөбүллээх.
«Гиирэни котоҕоҕүн дуо?» — диэн. Ону: «Гиирэни
анньаҕын дуо?» — диэн көннөрбүттэр. Соп. Киирэни котохгшттор, анньаллар. Ыараханы (тааһы энин) котоҕөллөр. Ол
эрээри сахалыы киирэ диир үгэс тутуһуллуохтаах.
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Оттон дүлүн диэн тугуй? «Дүлүн — суон, сонос,
бэрэбинэтээдэр сонос» диэн өйдөөбүттэр. Ити дүлүҥ
диэн — бэрэбинэттэн кьшгас кэрчик.
Аны: «Маҕаһыыны халаабыт» диэни хайдах өйдүүгүт
диэннэ. «Халыахха, былдьыахха соп тыыннаах киһиттэн»
диэбиттэр. Ол аата маҕаһыын атыылааччыларыгар кордорбүтүнэн туран, кинилэртэн былдьаан, талаан тахсыы буол
ладына диэн сопко өйдөөбүттэр. Ону чопчу этэллэрэ эрэ
кыаллыбатах. Хатааһыннаах маҕаһыыҥҥа киирэн уорбут
буоллахтарына, «маҕаһыыны алдьаппыт» дииллэр диэбит
тэр. Соп. «Маҕаһыыны алдьаппыт» дииллэрэ биһиэхэ, дьэ,
соптоох.
Аны: «Көбүөр хаһаайына буолуохха соп дуо?» — диэн.
Ити успуорт тылыгар «Көбүөр хаһаайынынан буолла» диэн
элбэхтик тутталлар. Ону «Көбүергэ киһини илиилээхатахтаах онорбот» диэн суолтаҕа сыыһа туттуллар диэн
эппиттэр. Холобур, «Сүүрэр сир (дорожка) хаһаайына
диэбэппит» диэн. «Саахымат дуоскатын хаһаайына» эмиэ
дэммэт. Ол аата «тустууга даданы көбүөр хаһаайына диир
сыыһа» диэбиттэр. Соп. Дьэ онон, кинилэр этиилэрин
кытта сөбүлэһэбин. «Бу кобүөргэ кими даданы илиилээхатахтаах онорбото» дииллэрэ бэрт соптоох.
«Дьиэ куортамныыр» диэн «сыана быһан, сөбүлэһэн,
быстах кэмнэ киһиэхэ, ыалга дьиэни уларсыы. Ону били
гин аренда дииллэр» диэбиттэр. Истээччилэргэ дьон мэлдьи сыыһар суолун, олус суолталаах өйдөбүлү бутуйууну
дьэнкэрдэн ааһыах тустаахпын. Киһиттэн уларсар киһи
куортамныыбын диэбэт, «куортамнаһабын» диир. Киһиэхэ
уларсар киһи эрэ «куортамныыбын» диир, куортамныыр.
Маны, бука диэн, бутуйуман.
Билигин дьон «түүлэһэр, түүлүүр» диэн тьшы билбэттэр,
туттубаттар. Наар, кырдьык, «аренда» эрэ диэн этэллэр. Ол
ону өйдөтөөрүбүн ити ыйыппытым. «Түүлэһэр, түүлүүр»
диэн тугуй диэн. Ону «Сири-уоту атын киһиэхэ, сыана
быһан, быстах кэмнэ туһанарыгар коҥүллээһин» диэн олус
бэркэ, тылдьыт быһаарыан курдук, быһаарбыттар.
Техниканы, кол он ү толобүргэ кэпсэтэн уларсыыны
«эггээһин, эттэһии» дэнэр диэн. Ити ат эттээх (толору
куҥнаах). Колүлүннэдинэ илистэр, хоннуотун, сыатын
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сууйар — ырар. Онон ол сууйбута төлөбүрдээх, толуллар, эрдэттэн кэпсэтии быһыытынан. Ата суох киһи аттаахтан атын эгтэһэр, аттаах — атын эттиир. «Массыына
эттэһэн кэллим» диэххэ эмиэ соп. Массыына эмиэ элэйэр,
сырыы сырыттаҕына. Баҕар, туга эмэ алдьаныан соп. Ол
иһин колонү, тиэхиньикэни туһаныы иһин син биир этин
толотоллор. (Манна эттээһин, эттэһии коспүт суолта буоларын эндэппэппит.)
«Кууһунан атыыластым диэн этэллэрэ соп дуо диэн.
Маны былыр-былыргыттан дьон куустаахтык атыыластым
диэн тутталлара. «Дьэ, куустаахтык атыыластыҥ доҕор», —
дииллэрэ.
Сэрэпиин Мэхээйилэбис оҕолорун хоруйун манан бүтэрэбин.
Бар дьоммор Татьяна Иннокентьевна «Биһирэм тьшы»
истээччилэргэ анаан суруйбут номоҕун ааҕан иһитиннэриэхпин баҕарабын. Бу кылгас, биһиги билинҥи олохпутугар суолталаах, туох эрэ диринг ойдобуллээх номох.
Ол ону, дьэ, ойдоон истэн бараҥҥыт сыта-тура сылыктыы
сылдьыҥ.
Былыыр-бьшыр биир ыал кырдьыахтарыгар диэри оҕоломмокко гынан баран, кэмниэ кэнэҕэс кыыс оҕоломмуттар. Дьэ, оҕонньордоох эмээхсин үөрүү бөҕонү үорэн,
хас да сыл олорон баран, оҕолорун көрө-көрө: «Оо, уол да
буолан төреөбөтөҕүөн. Бу билигин бүдүк буола кырдьан
олороммут олон хааллахпытына, бу кыысчааммыт хайдах
комүс унуохпутун котоҕүох бэйэккэтэй!» — дэһэр буолбуттар. Онтон оҕолоро, арай, сэттэтигэр сьшдьан, оһоҕостоох
курдук буолан хаалбыт. Оҕонньордоох эмээхсин куттаныы боҕонү куттанан: «Оо, ол иһин даа... туох аанньаҕа
кырдьан баран оҕоломмут үһүбүот! Айыы оҕото буолба
тах, абааһы буулаабыт буоллаҕа», — дэһэн, сүбэлэһэннэр:
«Айылааҕын тэйитэн көрүөх, били ыраах өтөххө илдьэн
хаайан баран, балаҕан түннүктэрин, аанын бүөлээн баттатан кэбиһиэх», — дэһэннэр, оҕолорун илдьэн балаҕаҥҥа
киллэрэн, аһыыр астаан, хаайан, түннүктэрин, ааннарын
бүөлээн, баттатан кэбиһэн баран, төттөрү куоппуттар. Куттал бөҕөнөн биир хоноллор, туох да куһаҕан сибики биллибэтэх. Икки-үс хоноллор, эмиэ этэш гэ ааһар. Онтон «Бэйи,
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чугаһаан, чуҥнаан көрдөххө хайыа эбитэ буолла?» диэннэр,
били отөхторүгэр тиийэн кэлэллэр. Арай уу чуумпу. Он
тон оргууй аанна кэлэн иһиллииллэр. Арай балаҕан иһигэр
кыыстарын саната: «Чээн, оҕом сыыһа! Көрүөм диэн икки
харахтаах. Истиэм диэн икки кулгаахтаах. Аһыам диэн, киһи
буолаары, эмиэ да айахтаах ээ. Тутгуом, үлэлиэм-хамныам
диэн икки илиилээх эбит. Хаамыам, сырыыны сылдьыам
диэн икки атахтаах. Эмиэ да истээх-үөстээх. Барыта бары
ситэри дии! Кор, оҕом ситэ киһи, айыы киһитэ эбит
дии!» — диир санатын истэллэр да, оҕонньордоох эмээхсин балаҕаҥна котон түһэн көрбүттэрэ — арай оччугуйкаан оҕолоро быыкайкаан үчүгэйкээн бэйэлээх уол оҕону
котөҕон, оҕолуу олорор. Дьэ, оҕонньордоох эмээхсин үорүү
боҕонү үөрэн: «Оо кор, бу үрдүк Айыыларбыт соруйан анаан
биэрбит, дьоллообут эбиттэр ээ», — диэн үорүүлэриттэн
атахтара сири билбэт буолан оҕолорун илдьэ дьиэлээбиттэр. Ол оҕолоро, дьон буоланнар, оҕонньордоох эмээхсин
комүс унуохтарын котоҕон, саха саргытын салҕаан, икки
тус-туспа ыал буолан олорбуттара эбитэ үһү.
«Бу судургу номох буолан баран, иһэ истээх, дирин
өйдөбүллээх. Киһи киһи буолан айыллыбыт айылгыта,
кини олоҕун анала толору этиллибит. Ити этиллибиттэртэн
туорааһын, билигин, сайыннахпыт буолан, араас куһаҕан
дьаллыкка тардыһар уонна аһайан туран сүлүһүннээх
дьаллыкка тардыһар уонна ыччаты коҕүтэр хайа да сиэргэ баппат быһыы», — диэн Татьяна Иннокентьевна номоҕун түмүктүүр. Биһиги эмиэ бүгүннү биэриибитин түмүктүүбүт. Аныгы көрсүөххэ диэри.

КИҺИЛИИ КЭПСЭЭ, САХАЛЫЫ САҤАР
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Режиссер К. Артемьев. Оператор Р. Аманатова.
Кумааҕыга түһэрдэ: Алексеева Марианна, СС -95-1

Биэриим кэрчигэ. «Бүгүн хайдах үлэлиэхпитий?» диэн.
Бастаан мин хантан суруктар баалларын билиһиннэриэҕим.
«Мантан маннык дьон суруктара бааллар» диэн. Онтон
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ыйытыыга хоруйдуоҕум. Ол кэннитгэн сорудах туолуутун
билиһиннэриэҕим. Сурук ырытыыта буолуо. Дьиэҕэ толо
рор сорудах биэриэм. Онон бүгүҥҥү биэриибит куолута
итинник.
Сурук элбэх, бары киэҥ ис хоһоонноохтор. Хас биирдиилэрин дирин ник, киэҥник ырытар буоллахха, биирдии
бэйэлэрэ биирдии биэрии буолуохтарын соп. Ол ону мин
хайдах эрэ сымайан, кыра-кыратык билиһиннэрэр курдук
биэрдэхпинэ табыллара буолуо. Сорохтор иккилии суруктаах дьон бааллар. Өссө биир киһи үс суруктаах. Мария
Николаевна Золотарева (Үөһээ Бүлүү Боотулуу), Татья
на Иннокентьевна Филиппова (Дьокуускай) икки суруга
баар, Виктор Алексеевич Митрофанов Бүлүү Баппаҕаайыта Илбэнэ. Кини суруга эмиэ баар. Дмитрий Семенович
Борисов диэн Мииринэйтэн сана киһи суруйда. Бу сурук
кылгас, онон бүгүн билиһиннэриэҕим.
Гаврил Антонович Копырин (Ууһ-Аллан) үс суруктаах.
Биирэ от үлэтигэр сыһыаннаах. От үлэтин биһиги бүтэрэ
иликпит, онон онно сыһыараммыт корорбүт буолуо. Афа
насий Дмитриевич Аммосов (Чурапчы Диринэ). Бу киһи
уһун-киэҥ суруктаах. Ол онтукатын бу дьон толорбут
сорудаҕар түбэһиннэрэн биэриэҕим. Сороҕун бу ааһан хаал
быт сорудахтарга санаатын этэр. Онтукатын эмиэ кэмиттэн
корон, баҕар, билиһиннэриэҕим. Кыаллыбатаҕына — ол
сороҕо ол курдук сылдьара буолуо.
Алексей Петрович Третьяков (Хаҥалас). Бу киһи оссо
даҕаны суруйа туруо дии саныыбын, онон кини суруктарын эмиэ атын суруктарга ханыылааммын билсиһиннэрэ
туруоҕум. Аны Евдокия Герасимовна Сивцева диэн Нам
Аппаанытыттан суруйда. Урут эмиэ суруйан турар. Бу кыра
сурук. Ону эмиэ тоҕоостоох кэмигэр билиһиннэриэҕим.
Гаврил Михайлович Герасимов диэн Хаҥалас Хачыкаатыттан саха тылын учуутала суруйда, урут суруйа илик киһи.
Бу балачча уһун сурук. Ону эмиэ тоҕоостоох кэмин буламмын билиһиннэриэҕим.
Иван Павлович Андреев диэн Дьокуускайтан уруккут
тан төлөппүөннээн ыйытар, санаатын этэр киһи баар, ол
суруйда. Бу суругун эмиэ билиһиннэриэҕим.
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рэх мунхатын туһунан анаан-минээн суруйда уонна Ноҕуруодап алпаабытын туһунан, былыргы Ноҕуруодап алпаабытынан суруйда. Бу суруктарын тутаммын мин үчүгэй ис
хоһоонноох суруктар диэн кордүм. Онон соптоох кэмигэр
эмиэ билиһиннэриэҕим, хаалбат суруктар. Юрий Георгие
вич Титов сьшгыга туттуллар тыллар диэн бэрт элбэх тьшы
туһанаар диэн биэрбитэ. Дьэ бу маны хайдах сатаан бары
тын дуу, сороҕун дуу туттарбын эмиэ көрүөҕүм.
Василий Петрович Яковлев били «Саха сирэ» хаһыакка
мин күһүн тахсыбыт ыстатыйабар, бу Серафим Михайлович
Ильин оҕолоро хоруйдаабыт ыстатыйаларыгар, хоруйа баар.
Ону мин анаан миэхэ бэйэбэр хоруйдаппатаҕым, бэйэҕит
толорон көрүн, хайдах эбитий диэбитим. Ол ону ити ула
хан дьон суруктарын манна билиһиннэрбэтим. Холобура
Федот Алексеевич Ксенофонтов Бүлүүттэн эмиэ суруйбута итигирдик хоруйдаан. Ону бу оҕолор киэннэрэ диэммин
оҕо киэнин хаалларымаарыбын, ити — билиһиннэрэбин.
Баҕар, тардылланнар, бу биһиги биэриибитин да истиэхтэрин соп уонна тылларын таптыыр, билэ сатыыр буолуохта
ра диэммин, саха тьшын учууталын үлэтин ойооммүн, бу
кинилэр киэннэрин толору соҕус билиһиннэрэбин.
Федот Алексеевич Ксенофонтов Бүлүүттэн диэтим. Бу
ыйытыыга хоруй этэ. Ол ону итигирдик коннорү бу киһи
билэр эбит, суруйааччы киһи буолуохтаах диэн ойдоон кэбиһэбин.
«Биһирэм тыл» буостата, дьэ, итинник. Билигин ыйытыыбытыгар хоруйдаан корүоҕүн.
Николай Иннокентьевич Иванов-Куола Учуутал (Сун
таар Кутаната), 81 саастаах ытык кырдьаҕас, дьэ, бу курдук
ыйыталаабыта. Бастакыта: «Дьэкиим бүгүн үоһэ тэстибит
күнэ» диэн этэбит, холобур диэн. «Дьэ бу тоҕо үөһэ тэсти
бит диибитий?» — диэн. Кырдьык, биһиги үгүс тылбытын
ис хоһоонун, тоҕо оннук үөскээбитин, туох суолталааҕын
ситэри билбэккэ да, баҕар, олох да билбэккэ сылдьаммыт
туттар үгэстээхпит. Дьэ, маны Никита Спиридонович Гри
горьев учуонай «Сомоҕо домох тьшдьыта» диэн кинигэтигэр
көрөбүт. Учуонай бу этии суолтатын «сөбүлүүр, конньүорэр,
санаата табыллар, үчүгэй майгыланар, аламаҕай буолар»
диэн быһаарар. Уонна: «Баҕар, бу «өһо тэстэр» диэн тыл
18'
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сылдьара буолаарай?» — диэн сэрэйэр. «Өһө тэстэр», «өһө
тобуллубут» диэн этии баарын билэбит («саҥаламмытинэлэммит, сэргэхсийбит, үөрбүт-көппүт» диэн суолталаах).
Онон бу «өһө тэстибит» диэн этиибит, дорҕооно уларыйан,
«үоһэ тэстибит» диэн буолан тахсыбыта киһи итэҕэйэр суолун курдук. Пекарскайга «үөһэ тэстибит» диэн тыл суох,
«өһө тэстибит» диэн баар. Онон, дьэ, ити быһаарыым ити
гирдик. «Үөһэ тэстибит» диэн тутта сылдьабыт билигин. Ол
онтубут, дьининэн, «оһо тэстибит» диэн тылбыт сылдьар
быһыылаах диэн түмүктээтим. «Сир-от» диэн тыл «сируот». «Уһун уоккун отун» диэн этии сорох сиргэ «уһун оту
оттоо» диэн сатамньыта суох ойдобуллээх этиигэ кубулуйан
хаалбыттарын курдук түбэлтэ буоллаҕа.
Иккиһэ, «Сэмиэнэп бүгүн таала кырыыламмыт» диэн
этии баар. Ол онтубут туох суолталааҕый? Суолтата диэн
кыыһыран, абаран өстүйэ сылдьар диэн. Кыыһыран-абаран,
остүйэн сылдьар. Сооп. Дьэ, бу тоҕо ити курдук эппиттэрэ буолуой диэни Никита Спиридонович даҕаны, атын
даҕаны дьон быһаарбатахтар. Барр, ханна эмэ, хаһан эмэ
быһаарыллыбыта бэчээттэнэ да илигэ буолуо. Ол коннорү
сэрэйэн кордоххо, бу ьсурдук сэһэргэһии быһыытынан сэрэйэн кордоххо, киһи таала кэйиэлиир. Былыр оҕо эрдэххэ
даҕаны сүүрэн истэххэ, таалыҥ анньан, кыайан сүүрбэккин.
Туох эрэ кырыылаах-уһуктаах кэйэрин курдук буола түһэр.
Тохтоон хаалаҕын. Ити туох эбитэ буолла? Туохтан эмэ
иһиҥ-үөһүҥ ыалдьар буолан, инньэ гынара дуу? Баҕар,
атыннык эмиэ сэрэйээччилэр баар буолуохтара.
Үсүһүнэн, Николай Иннокентьевич ыйыппыт. «Танара
холоругар күлүүс тыла баар, аҕал» диэн этэбит диэн. Эбэтэр
инньэ дииллэрэ диэн. «Ол таҥара холоруга диэн бу тугуй?»
диэн. Ити «холлорук, холорук» диэн тутталлар. (Сороҕор
икки -лл-аах, холлорук диэн.)
Тыалбыт, силлиэбит ити эрийэр тыал курдук еалгын
оонньооһуна — итии, тымныы еалгын охсуһуута диэн этэл
лэр. Уонна оттон былыргылыы ойдооһүҥҥэ ойуун сылдьар
диэн эбэтэр от-мас иччитэ оонньуур диэн буолар. Онон
улахан, ала холорук баар буолар, кыра холорук баар буо
лар. От-мас иччитэ оонньуура эмиэ туспа. Дьон ону эмиэ
араарар буолаллара. Сэрэнэллэр, куттаналлар. Тыыппаттар
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этэ. Онон-манан эпчиргэлэппэттэр, бырахтарбаттар. Холорук ортотугар киллэрбэттэр, «сырыттын» диэн буолар. Эбэ
тэр туох эмэ иччи сылдьара дуу, хайдаҕа дуу диэн сорохтор
этэллэр этэ. Дьэ бу иккиһэ, холорукпут долбуур диэн суол
талаах. Ити бары даҕаны билэр соҕус тылбыт этэ урут. «Холорукка уур» диэн. Аны «танара холоруга» диэн — танара
мессүөнүн ууран турар долбуурун. Нууччаларга «красный
угол» диэн баар буолара. Ол били танараны суох онорбут
кэннэ, итэҕэйбэт буолуу үйэтигэр хайа да ыал оннуктаммат
этэ. Танара мөссүөннээх да эмээхситтэр баар буоллахта
рына, кистээн, кимиэхэ да кордорбокко, сиэннэригэр да
кордорбокко сыттыктарын анныгар укта сытар буолаллара.
Мин оннук биир эмээхсини билэр этим. Ол танаратын ула
ханнык ытыктыыр. Дьэ, ону тутан-хабан, үнэр энин буо
луохтаах. Ону сиэнэ кыыс дьээбэлиир, умса ууран кэбиһэн
энин. Ону эмээхсин сөбүлээбэт этэ.
Дьэ, тордүс ыйытыыта маннык. «Чалырба хоноруутутар
хоннорбот» диэн этиигэ «хоноруутутар хоннорбот» диэн
бу тоҕо этэллэрэ буолуой диэн. «Хоноруутутар да холообот» диэн эмиэ баар. «Хоноруутутар да холообот» уонна
«хоноруутутар хоннорбот» диэн. Ол аата өйдүөх суолун
өйдүү сатаабат, тохтоппот диэн («долоҕойугар тохтоппот,
таһынан аһарар» диэн курдук). Эн этэргин эбэтэр туох эмэ
кыһалҕаны, бэйэтин да кыһалҕатын хоноруутутар хоннор
бот (тохтоппот, суолталаабат) киһи эмиэ баар буолуон соп.
Улахаҥна уурбат киһи. Ол оннугу ити этэллэр. «Ситэ сыаналаабат, бэйэтигэр тэҥнээбэт, атаҕастыы көрөр, сэниир,
ахсарбат» диэн бу Микиитэ Испирдиэнэбис быһаарар, Ол
сорох суолтатыгар итинник. Сороҕор буоллаҕына, «ситэ
сыаналаабат, улаханна уурбат» диэн суолталаах. Ону би
лигин сыыһа санарар дьон сурукка кытта «хоноруутутар
хоннорбот» диэн санараллар. Хоноруутутар буолуо ини,
хоннорбот буолуо ини! Этиигэ тылы сыыһа ситимнээһин
буолара косто сылдьарын ойдооботтор! Хоннорор буолла
дына, туохтан хонноруохтаах! Итинник солоҕой сана тыл
быт култууратын алыс дьүдэтэр.
Билигин бэйэм ыйытыыларым бааллара. Ол, онуоха бу курдук диэн хоруйдаатылар. Холобура, «эчэй» диэн
тьш баар. Эчэй. «Бу туох суолталаах тылый? Эһиги хайдах
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өйдүүгүтүй?» диэн тураммын, «эчэйэн өлбүт» диэн этиини
хаһыаттан ылан биэрэн турабын. Ол ону, дьэ, быһаарбыттар.
Мария Золотарева, Татьяна Филиппова, Виктор Митрофа
нов, Гаврил Копырин, Афанасий Аммосов, Дмитрий Бори
сов. Бу дьон бары биирдик өйдүүллэр эбит. Илиини-атаҕы
өлөрүү, илии-атах аддьаныыта, оһоллонуу, унуох аддьаныыта, үлтүрүйүүтэ диэн быһаараллар. Хас биирдии киһи
тус-туһунан быһаарбытын мин этимиим даҕаны. Сүрүн
өйдөбүлэ итинник. Тылдьыттарга даҕаны быһаарыллыыта
эмиэ ити курдук. Дьэ, бу гынан баран биирдик өйдүүр
эрээри, «эчэйэн өлбүт» диэн соп дуу, сыыһа дуу диэҥҥэ
кэлэн, санаалара хайдыһар. Бастакы биэс киһи: Мария Зо
лотарева, Татьяна Филиппова, Виктор Митрофанов, Гаврил
Копырин, Афанасий Аммосов биирдик этэллэр. «Эчэйэн
өлбүт» диир сыыһа диэн. «Оһолго өлбүт, оһоллонон өлбүт»
диир соп. Оннук да дэнэр дииллэр. Соп. Эчэйии диэн
илиитэ-атаҕа тостубуту, унуох алдьаныытын этиллэр. Хан
нык эрэ унуоҕа алдьаннаҕына, онтун эчэппит дэнэр. Соп.
Ону «эчэйэн өлбүт» дэммэт, «оһолго олбүт» диир соп диэн
быһаардылар. Мин ону кытта толору сөбүлэһэбин. Оттон
Дмитрий Борисов, эчэйии диэн тугун сопке өйдүүр эбит
эрээри, «эчэйэн елбүт» диэни атыҥыраабат. Онтон сонно
тута «оһоллонон өлбүт» диэни соп диир. Көрбүппүт курдук,
иккиэн соп буолбатахтар.
Билигин бу курдук диэн этиини били мин ыйытан турардаахпын. «Тыллааһын оҥордуҥ дуо?» диэн баар. Бу
маны Мария Николаевна, Татьяна Иннокентьевна, Вик
тор Алексеевич буоланнар, «Тыллаатын дуо?» диэн судур
гу этэн кэбиһиэххэ сеп дииллэр. Онуоха: «Суох, тыллыы
иликпин, тыллаабатаҕым диэхтэрэ», — диэн этэллэр. Уот
харахха. Гаврил Антонович «Тыллабыр оҥордуҥ дуо? Суох,
тыллабыр оҥорботоҕум» диэн этиэххэ соп диир. Саха тылын
үйэлээх үгэһигэр дьыала-куолу киллэриллэр, түһэриллэр.
Ол үгэһинэн «Тыллабыр түһэрдиҥ дуо?» диибит. Афанасий
Дмитриевич эмиэ «тыллабыр» диэн тылы туттар. Тыллабыр
суох этэ. «Тылынан киирбит, тыллабырда тириэрт, тыллабырга түбэһэн, дьыалаҕа эрилинниҥ» диэн эҥин диир.
Оссо туох эрэ диэн баарын ол аата билэр, сэрэйэр. Ол гы
нан баран ол сороҕун эппэт.
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Бу гынан баран, бу «Тыллааһын онордун дуо?» диэни
манныгынан сыыһа диэн кинилэр быһаарбатылар, көннөрү
сөптоөҕө маннык буолуон соп, сөптөөҕө маннык диэн этэл
лэр. Мин ыйытыым «Тыллааһын онордун дуо?» диэн этии
омсотун ыйан биэрдиннэр диэн бэриллибитэ. Бу — кан
целяризм (К. Чуковскай соруйан ааттыырынан: канцеля
рит) — бүрүкүрээт тыла буоларынан тыл үөрэҕэр омсолонор. Корней Иванович Чуковскай «Живой как жизнь» диэн
олус үчүгэй кинигэтигэр соруйан ааспат-арахпат ыарахан
ыарыыга тэггнээх, инэн хаалбыт, араҕан биэрбэт, ааспат
ыарыы курдук - и т диэн сыһыарыыны эбэн үоскэтэр. Кан
целярит диэн. «Тыллааһын онордун дуо?» диэн олох сирэйинэн коре сылдьар кэнсэлээрийэ тыла, бүрүкүрээт тыла.
Коннору кэпсэтиибитигэр — дьин сахалыы санарыыга,
киһилии кэпсэтиигэ «Тьшлааһын онордун дуо?» дии сыл
дьар хайдах сатаныай? Ким баҕарар кулгааҕар туоратык
иһиллэрэ биллэр. «Тыллаатын дуо?», «Тыллабыр баар»,
«Тыллабыр киирдэ дуо?» диэн энин буолуохтаах. «Тыллаабыттара дуо? Ким тыллабыр түһэрдэ» энин диэн буо
луохтаах этэ.
Дмитрий Борисов: «Тыллааһыны оҥорботум» диэн ханна
даҕаны тыллааһыны онорботох, кистээн кээһии аата», —
диир. Онон ити кэнсэлээрийэ тыла — бэйэтэ сөбүлэһэр
этиитэ буолан хаалар.
Татьяна Иннокентьевна маныаха биир эбиилээх. Ол эбиитэ үчүгэй. Кини этэр: Тамара Ивановна Петрова бу -ааһын
сыһыарыыны бэрт үчүгэйдик быһааран турар диэн. -ааһын,
-ыы сыһыарыылар. Холобура, дьэ, туохха барытыгар -ааһын
да, -ааһын диэн сыһыарыыны эбэннэр термин онороллор
диэн. Эбэтэр булгуччу -ыы диэн эбэннэр эмиэ термин оно
роллор диэн. Ону холобура, атын да сыһыарыыны эбэн,
аат туохтуур даҕаны курдук энин туттуохха соп. -ар диэн
сыһыарыыны энин эбэн диэн суруйар. Тьш бэйэтин кыаҕын
туһанан, тьш култууратын үрдэтэр номохтоох этиитэ олус
соптоох. Дьэ, биһиги -ааһын сыһыарыыны түбэһиэх тутталларын, бүтэй дорҕоонунан да бүтэр тылга эбэллэрин сирэн, ойдотөн, кэпсээн көрдүбүт. Онтубут туох да эмэ суох.
«Тур — турааһын, бар — барааһын» энин дии тураллар. Дьэ
элбэх. Онон ыйытыылар түмүктэрэ итинник буоллулар.
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Аны: «Фонд плодородия» диэни хайдах өйдүүгүтүй?» —
диэн ыйыппытым. Фонд плодородия. Бу анал идэлээх,
улахан дуоһунастаах, миниистири солбуйааччы киһи араадьыйаҕа кэлэн саҥарбыт саҥата. «Биһиэхэ фонд плодо
родия диэн баар» диэн. Дьэ, бу курдук саҥарарбыт соп
үһү дуо диэн ыйыттаҕым дии. Ону мин истээччилэрим бу
тылы хайдах сахалыы этиэххэ сөбүн быһааран корбүттэр.
Мин ыйытыым диэн биһиги сахалыы санабытыгар,
сурукпутугар-бичикпитигэр үорэхтээх-дуоһунастаах дьон
ыраастык саҥарыахтаахпыт, сахалыы саҥарыахтаахпыт
диэн сорук туруорунан саҥарыахтаахтар, суруйуохтаахтар диэн. Биһиги сорукпут оннук буолуохтаах. Култуурабытын, тыл урамньытын биһиги үрдүктүк тутуохтаахпыт.
Ол онтубут кыаллыбат. Биһиги дьоммут үрдүк хамнастаах
улахан дуоһунаска таҕыстылар даҕаны төрообүт тылларын
аахайбат, билэ-хайыы сатаабат буолан хаалаллар. Уонна
сыыһа саҥарабыт, итэҕэстик билэбит да диэн санамматтар.
Дьэ, бэркэ санарар курдук сананаллар. Ол иһин туохха да
кыһамматтар, харыһыспаттар. Тылбыт сокуона олоххо киирэригэр ким даҕаны улаханнык кыһаммат. Кыһаналлара
буоллар, бары бу итэҕэстээхпит, улахан итэҕэстэнэн бардыбыт, сатаан саҥарбат буоллубут, ыраата илигинэ эрдэ
конностүөҕүҥ дииллэрэ эбитэ буоллар, бу Тьш сокуонун
олоххо киллэриигэ үлэлээн-хамнаан, билигин ыраатыннаран эрэр буолуох этибит. Дьэ, бу дуоһунастаах, бэйэтин
идэтин үрдүктүк тутар киһи, дьону салайар киһи бу курдук
хайдах да санарыа суохтаах этэ. «Биһиэхэ фонд плодоро
дия диэн баар» диэн. Хайа, бу тугуй даа? Бу саха киһитэ.
Тугу үлэлиирий? Туох буондатай? Ол ону сахалыы ойдоон,
дьоҥҥо-норуокка быһаарыахтаах этэ буоллаҕа дии. Олох
кимтэн да кыбыстыбат. Оттон бу курдук саҥарарыттан
кини кыбыстыахтаах этэ. Бу биир эрэ киһи буолбатах,
атын даҕаны дуоһунастаах дьоммут бука бары бу курдук
саҥараллар. Туох тэрилтэҕэ үлэлииллэрин нууччалыы этэн
биэрэллэр. Инньэ диэн тэрилтэҕэ үлэлиибин диэн. Хата,
бу сахалыы аата суох буолар дуо? Эбэтэр сахалыы сатаан
ааттаммат тэрилтэҕэ үлэлиир дуу? Бу маны кини олох саха
лыы этэн биэриэхтээх. «Фонд плодородия» диэн баар диэн
хайдах киһи нуучча, саха тылын булкуйан сан арыахтааҕый?
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Бар дьоҥҥо тахсан баран. Ити тылын ситимэ нууччалыы.
Оттон бу ыксаан дуу, хайаан дуу ылбычча тылбаастаммат
тылы киһи нууччалыы син этиэн соп. Коннору бу курдук
тута санарыыга. Ол да үрдүнэн «фонд плодородия» (фонд
чего?) диэн гуран санарара хайдах да сатамньыта суох. Бу
биир эрэ тылга буолбатах, атын көрүҥнэргэ барытыгар
сыһыаран этэбин маны. Оннук сыһыаран ойдоон диэн.
Дьэ, бу маны Татьяна Иннокентьевна сири уоҕурдуу фондата диэн буолуо диир. Кырдьык, нуучча «плодородие» диэн
өйдөбүлэ биһиги «он сир», «он буордаах», «уохтаах сир»
диэн өйдөбүллэрбитигэр соп түбэһэр. Нуучча «бесплодная
земля» диирин биһиги «Бу сир эргэрдэ, уоҕа тахсыбыт»,
«Үүнүүтэ суох, үүнүүнү биэрбэт сир» диибит. «Эһиил
уоҕурдан биэриэххэ диэхпит. Онон «фонд плодородия»
диэни саха тылын өйдөбүллэриттэн таһааран тылбаастыахтаахпыт. Ол гынан баран билинни тылбытыгар идэлээхтэр
«өнсүтүү» диэн чопчу уу ситимин тардыыга, ууну халытыыга сыһыаннаан тутталлар. «Уоҕурдуу» диэн сири «эбии
аһатыыны» — биологическай, химическэй уоҕурдуулары
уонна олору сиргэ ыһыыны этэллэр. Онон икки тус-туспа
ойдобүл курдук, хайытан кэбиһэллэр. Сана тылбаас тылдьыкка киирэн олохсуйдаҕына эрэ билиниллиэн соп. Ити
фонда диэни өрдөөҕүттэн буонда диибит. Лиэс буонда,
буонда сирэ энин диэн. Нууччалыы хайдах истэллэринэн,
тыллара өҕүллэринэн дорҕоонун «лиэс буонда» диэбиттэр.
Дьэ бу буондабытын сири уоҕурдуу буондата диэхпитин соп
боне. Ол аата он буордаах онорор, оҥсүтэр-уоҕурдар, сиигирдэр үлэни үбүлүүр буонда буоллаҕа. Идэлээхтэр били
гин туттар «өнсүтүү» диэн тылларын «сиигирдии» диэн ты
лынан солбуйдаллар ордук чопчу өйдөбүллээх буолуо этэ.
Виктор Алексеевич бу кэлинни үөрэҕэ оҕурунуом эбит.
Онон оҕурунуом идэтин ылбыт. Урут кини үлэлиир кэ
мигэр ити курдук буонда суох эбит. Ол гынан баран, дьэ,
кини эппит: «Киһи хайдах да саха тылыгар манныкгары
кыбытыан сатаммат», — диэн. Кырдьык, манныктары хай
дах да этиигэ кыбытар сатаммат. Нуучча этиитин олордон
ылан баран, бүтүннүү саха тылыгар кыбытан биэрэрин та
быллыбат. Гаврил Антонович: «Хаһаас буоллаҕа дии буон
да», — диир. Онон сахалыы «хаһаас» диэххэ соп этэ диир.
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Тыл маҥнайгы суолтатын итинник уларытан истэхпитинэ,
өйдөспөт курдук тэйсэн хаалыахпыт. Түгэн тоҕооспучча,
Гаврил Антоновичка туе бэйэҕэр этэбин: «Эн Тэрискэ Аал
Луук мае уруһуйун ыытан тураҕын, онтугун биэрбитим».
Билигин Серафим Михайлович Ильин үөрэнээччилэринээн толорбут сорудахтарын салгыы билиһиннэрэбин.
Мин ыйытыым: «Туохтан сонньуйуоҥ этэй?» диэн («сонньуйар» диэн тьш суолтатын быһаартараарыбын ыйыппыт
ыйытыым). Урут биһиги хаста даҕаны быһаарсыбыт тылбыт
бу, «сонньуй» диэн. Ону кинилэр эппиттэр: «Бэйэм бэйэбиттэн сонньуйабын», — диэн. Мин өйдөөтүм, кинилэр
сопко хоруйдаабыттар. Ити сонньуйуу диэни санньыйыы,
санаарҕабыл суолтатыгар билигин бары тутталлар. Хайдах
итинник сыыһа туттар үорүйэх олохсуйда? Бу түолбэ тыла
буолуо диэҕи сир-сир аайы туттар буоллулар быһыылаах.
Ити букатын атын суолталаах тьшы буккуйан тутталлар. Ол
тыл култууратын түһэрэр, намтатар, алдьатар. Тьшы бэйэтин суолтатыгар сопко туттуохтаахпыт биһиги. Бу оҕолор
курдук.
«Кымыстаах чороонунан күндүлүүгүн дуо?» диэн ыйы
тыы. Маны оҕолор эппиттэр: «Бу сыыһа» диэн. Дьэ, кыр
дьык, мин соһуйдум. «Бу оҕолор хайдах сопко ойдоөбүттэрэй?» диэн. Онтукайым туран: «Кымыстаах чороонунан
айах тутар бадайы», — диэбиттэр.
— Оҕолоор, чороонноох кымыһынан айах тутуохтаахпыт. (Чороонунан аньах туппаккын, кымыһынан аньах
гутаҕын.)
«Уорарга холоммут» диэн хаһыакка элбэхтик суруйаллар.
Бу ону мин ыйытабын «этии соп дуо?» диэн. Онуоха оҕолор
этэллэр эбит: «Холонуу — хаста да төхтүрүйэн оҥоруу».
«Маннайгы холонуу» эҥин диэн. Оттон киһи уорар эбип
пин дуу, суох дуу диэн холоммот. Кини уора сатыыр»
диэн өйдөөбүттэр оҕолор. Ол иһин суруйбуттар: «Уорарга
санаммыт, соруммут буолуон соп», — диэн. Дьэ ити! Хо
ломмут оннугар соруммут! Ону биһиги дьоммут сахалыы
өйдүү-саныы барбаттар, «туох диэн этиллэрэ буолла?» дии
еанаабаттар. Нууччалыы хайдах этиллибитин, ону бэйэлэрэ
өйдүүллэринэн тьшбаастыьшлар. Ол иһин итинник сахаҕа
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суох тыл, саха этиитигэр сатамньыта суох үөрүйэх биһиги
тылбытыгар тарҕанар.
«Күлүүскүн илдьэ сылдьаҕын дуу, кистии сылдьаҕын
дуу?» диэн ыйытыы баар. Дьэ бу «күлүүс» диэн тыл дэлэйдэ. Кырдьаҕастыын. эдэрдиин күлүүс тылын бары күлүүс
дии сылдьаллар. Оттон күлүүс диэн хатаан хаалларар эрэбиллээх тэрилбит буоллаҕа дии. Ону хайдах сиэпкэр укта
сылдьыаххыный? Дьиэҕин да, ампааргын да аһаҕас хаалларан баран, күлүүскүн илдьэ сылдьар буоллаххына, туохха
туһалаах күлүүһүй бу?! Күлүүһүн манаан турар ээ дьиэҕин,
ампааргын. Малгын тутан турар. Оттон ону хатыыр уон
на аһар тэрилин күлүүс тыла буоллаҕа. Ону баара, дьэ,
ону аһар, маны аһар күлүүс дииллэр. Хайдах аһар күлүүс
баар буолуоҕай, хатыыр күлүүс баар буоллаҕа дии. Ону
«Күлүүспүн сиэппэр укта сылдьабын» диэн, «күлүүһүн баар
дуо, аҕал эрэ» диэн уонна «кистэлэни аһар күлүүс» диэн
тутун да тутун. Итинник нуучча тылын сирэйинэн уларыппакка сүһэн ылан тутта сьшдьаллара биһиги тылбыт үгэһин
кэһэр, алдьатар. Туох эрэ биллибэти билэ, кистэлэҥи арыйар ньыманы була сатаан, «ол ону аһар күлүүһү булуохха»
диэн, ол күлүүһүн була сатыыллар. Дьинэр, бэркэ диэн
харыстыыргын, дьонтон кистииргин хатыыр эрэбиллээх
күлүүһү булуохтааххын буоллаҕа. Күлүүс диэн үйэлэргэ
олохсуйбут өйдөбүлэ, бу тьш туттуллар үгэһэ оннук. Сахалар
нуучча «ключ» диэн тылын «күлүүс тыла» диэн уларытан
ааттаан, тылларын байыппыттар. «Тьит» диэн тылбыт суол
татын кэнэтэн, тылбыт ис кыаҕын байыппыттар. Биһиги
махтаныах тустаахпыт. Урут нууччалары, бааһынайдары
кытта чугастык бодоруспут дьон «сомуок» диир эбит буол
лахтарына, билигин, нуучча тылыгар көһүү үргүөрүгэр
үрдэрэн, аны күлүүс тьшын «күлүүс» диэччи дьоммут элбиир. Урут «күлүүс» диэн биир киирии тьшы туттарбыт оннугар «сомуок», «күлүүс» диэн икки киирии тылы туттар
буолуохпут. Бэйэбит «күлүүс тьша» диэн тылбыт туттууттан
тахсан, сахалыы өйдөбүлбүт дьадайыаҕа.
«Эн хоруйдуоҥ, онтон мин ыйытааччы буолуом» диэн
баар. «Ол соп дуо?» диэн. Маны оҕолор эппитгэр: «Мин
ыйытааччы буолуум, онтон эн хоруйдаа», — диэн. Кинилэр
утум-ситим кэлэр курдук өйдөөбүттэр. Оҕо хоруйдаабытын
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кэннэ ыйытар курдук өйдөөбүттэр, Оннук буолбатах. Били
«оттон» икки, «онтон» икки туттуллуутун араараллар эбит
дуу, суох дуу диэммин ыйыппытым. «Оттон» диэн утарыта суолталаах ситим тыл. Холобура, нууччалыыта «а» диэн.
«Онтон» диэн «ол кэнниттэн» диэн. Итини билигин эмиэ
араарбат буоллулар, сааһырбыттыын-эдэрдиин бука бары.
Тылбыт итинтэн сыыһырар. Бу киһи тугу саҥарбытын киһи
өйдөөбот. Сэрэйэн эрэ өйдүүгүн (бу киһи инньэ диэн эггэ
быһыылаах диэн). Ол куһаҕан, Холобура, нуучча тылыгар
буоллун, атын омук тылларыгар буоллун — оннук буолбат буоллаҕа. Сөбү сөп курдук өйдүүллэр, сыыһаны сыыһа
курдук өйдүүллэр. Бу киһи сыыһа саҥарда, бу киһи сөпкө
саҥарда диэн.
Аны «эдэр сатыы сылдьааччылар диэни сахалыы эт»
диэн. Эдэр сатыы сылдьааччылар диэн хаһыаппыт суру
йар. Эмиэ нууччалыыттан «молодые пешеходы», «юные
пешеходы» диэни туруору тылбаастыыллар. Атын тылга
тупсаҕайыҥ бэйэҥ тылгар хайдах көрөн тахсыан булгуч
чу саныах тустааххын. Нууччалыытыгар ханыылыы саха
тыла баарын-суоҕун билэ-көрдүү сатаабат, бэйэтэ билэринэн сабаан-кулаан саҥарар дьон үйэтэ кэллэ. Сайдыылаах, култууралаах киһи бэлиэтэ — «Маны саха дьоно туох
дииллэрэ буолуой?» — диэн ыйытыы туруоруна-туруоруна
саҥарыы буолуохтаах курдук үөрэтэллэр. Дьоҥҥо ол култуура суоҕуттан саха тылыгар суох, олус толоос нууччалыы
ойдобуллээх тыл-өс, нууччалыы тутуллаах энин эриэн этии
бөҕө, бэйэбит испититгэн төрөөн тахсан, саха тылын саба
котон, алдьата, дьүдэтэ турар буоллаҕа. «Молодые пешехо
ды» диэн тылбааһа оҕолорго да уустук буолбут: «Сүһүөхтэрин
үрдүгэр сылдьааччылар», — диэххэ дуу диэбиттэр. «Пешеход,
пешеходы» отгон «сатыы киһи, сатыы дьон» диэн буоллаҕа
дии. Ол «пешеходпут» быһаарыылаах буоллаҕына, этиититтэн көрөн, ханнык баҕарар сөптөох тылынан, табыгастаах тыллары холботолоон, тылбаастыыр кыах баар. Оччоҕо
били «молодые пешеходы» диэммитин «сатыы дьон, ордук
эдэрдэр, оҕолор» эбэтэр «чуолаан, эдэрдэр, оҕолор» диэн
саҥарыах, суруйуох этибит. Кылгастык этэр туһугар нуучча
лыы ойдобуллээх, тутуллаах толоос, олурҕа этиигэ саха ты284

лын толук биэрэр табыллыбат, саха тьшын сокуонун кэспэт
этии буоллун диэн кыһаллан санарыахтаах, суруйуохтаах.
«Кыыс уолу кытта билсиһиитэ диэн тугуй?» диэн ыйытыыбыт. Ону «кыыс уолу кытта билсиитэ» диир соп диэбит
тэр. Сопко эппиттэр. Уол, кыыс, эдэр дьон билсэр буоллахтара дии. «Билсэ сылдьыбыттар», «Билсэ сылдьан, түспүт
хаартыскалара», «Ньууталаах, билсэ сылдьан, биһиэхэ хонон ааспыттара» энин диэн баар. «Билсиһэ сылдьыбыттара» диэн суох.
«Билсиһии кулууба диэн баар буолуон соп дуо?» диэн
ыйытыыга оҕолор: «Билсии кулууба диэн этэр ордук» диэ
биттэр. Соп. Билсэ сатыыр, билсии көрдүүр, кими эмэ
кытта билсээйэмий, сөбүлүүр, сөбүлэтэр киһибин булаайамый диэн көрсүһэр дьон кулууптара буоллаҕа дии. Онон
бу оҕолорго мин үс бүлүүһү (+) туруордум. Ити «билсэр,
билсиһэр» диэн тыллары араарбаппыт тьшбыт култуурата,
биһиги бэйэбит култуурабыт намыһаҕын көрдөрөр.
«Маанылаатаххына, алаадьы бэлэмниигин дуо?» диэн
ыйытыы баар. «Маанылаатаххына, алаадьы бэлэмниигин
дуо?» диэн. Ону «маанылаатахпына, алаадьылыыбын» диэн
сопко эппиттэр. Ити алаадьылыыр диэни билигин алаа
дьы бэлэмнии сылдьар диэн санаратлар. Бу нууччалыыта «готовить пищу» диэн буоллаҕа дии, ол иһин онно соп
түбэһиннэрэлл эр.

ХОҤОРУУБУТУГАР ХОННОРОН
БТ 117. 96.03.24

Режиссер К. Артемьев. Оператор Р. А т п а т о в а .
Кумааҕыга түһэрдэ: Григорьева Сахаяна

Араадьыйа истээччилэр! «Биһирэм тьш» үтүө доҕотторо!.. Саха тьшын култууратын туһунан биһирэмнээн сэһэргэһиибит саҕачанар.
Бастаан, биэриим кэрчигин билиһиннэрэбин. Маннайгыта, үтүо солун, иккиһэ, сурук ырытыыта, үсүһэ, сору
дах туолуута, төрдүһэ, «Истээччи тылы көннөрөр» диэн.
Бэсиһэ, дьиэҕэ толорор сорудах.
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Дьэ, үтүө солун диэним маннык. Бу соторутааҕыта «Ийэ
тьш» диэн көҥүл түмсүү икки киһиэхэ «Махтал сурук» биэрдэ. Ити «Ийэ тыл» түмсүү туһунан дьон билэр буолуохтаах,
хаһыакка да дэннэтэн быган тахсар, араадьыйаҕа, тэлэбисиэргэ эмиэ иһилиннэ. «Ийэ тыл» кэлин тэрийэн ыыппыт
биир дьаһала — сахалыы саҥарыы күрэстэһиитин тэрийиитэ буолар. Сахалыы саҥарыы, ол аата, былыргылыынан
эттэххэ: «Саҥа санара, тыл этэ, сороҕор өс этэ турбуттара
үһү» диэн, эбэтэр турбута үһү диэн. Икки бухатыыр охсуһар
буоллахтарына даҕаны, ол саҥа санарыыттан, ос этииттэн
саҕалыыллар. «Өс» диэн ити былыргылыыта «тыл» (слово)
диэн. Дьэ субу түмсүү Тэрискэ уонна миэхэ «Төрөөбүт тьшы,
суругу-бичиги сайыннарыыга, литературнай тыл нуормаларын бөҕөргөтүүгэ, саҥарар тьш култууратын үрдэтиигэ
үтүөҥ иһин» диэн суруктаах, Ийэ тыл, көҥүл түмсүү бырабьшыанньатын бэристээтэлэ акадьыамык П.А. Слеп
цов илии баттааһыннаах «Махтал суругу» биэрдэ. «Дьэ ол
ханнык эрэ көнүл түмсүү «Махтал суруга» оннук улахан
суолталаах диэҥҥин бар дьоҥҥо бүтүн өрөспүүбүлүкэ
араадьыйатынан биллэрэҕин дуо?» — диэтэххитинэ, бу
сана көстүү буолар. Урукку өттүгэр саха тылын түмсүүтэ
диэн сураҕа да суоҕа. Кэлин уларыта тутуу кэмигэр 1989 с.
Тэрис турунан «Саха тыла» диэн уопсастыбаны тэрийэн
үлэлэппитэ. Дьон өйүн-санаатын уһугуннаран, элбэх үлэни
үлэлээн баран, үөһэттэн өйөбүл суох буолан, утумнаахтык үлэлиир киэҥ ситим кыайан тардыллыбатаҕа. Оннук
ситими тардыы барыыта-кэлиитэ, сирэй көрсүүлэрэ, үбэхарчыта суох кыаллыбатын билэҕит. Ол үрдүнэн учуонай
аймах, саналыы тууллайан туран, аны «Ийэ тьш» диэн ааттаан тэриммитэ. Ол саҥа түмсүү, наҕараадалаах буоллаҕына,
ити аата сүһүөҕэр турар тэрилтэ эбит буоллаҕа диэн санааҕа
аҕалыахтаах. Инньэ гынан, тыаҕа даҕаны олорор дьон бу
тэрилтэ үлэтин кэтээн көрүҥ, истиҥ, көмөлөһүҥ. Барыбыт кытыан кыһалҕабытыгар кытыктаах курдук сананыҥ,
сүбэҕигин холбооҥ, бэйэҕит үлэлэһиҥ, туруҥ-туруҥ, кэккэбитин хаҥатыҥ диэммин бу солун оҥоһуннум.
Дьэ билигин биһиги сурук ырытыытыгар киириэхпит.
Онно, чэ, бастаан, саманнык баар. Татьяна Иннокентьевна
Филиппова хас да суруга баар диэн урут этэн турабын. Он286

тон биир суруга араатардар күрэхтэһиилэрин туһунан эбит.
Анаан биэриигэ туттуллуон соптоох, инньэ гынан мин бу
сана санарыы култууратыгар, ыраастык, ыпсаҕайдык сана
санарар туһунан анаан биэрии биэриэхпин саныыбын.
Ол онно туһаныахха соп диэн иһитиннэрэбин Татьяна
Иннокентьевнаҕа.
Чусовской Михаил Николаевич түлүппүөнүнэн «Биһирэм тылтан» ыйытыытын Мария Николаевна Золотарева
истибит, аймахтыыларын билэр эбит. Онон түлүппүөннээбитигэр үөрбүт уонна бу төрдүн-ууһун суруйарыгар ол
Чусовскойдары ахтыбыт эбит. Кини бу курдук диэн суру
йар: «Мин ааспыт сырыыга б ил иҺиннэрбэтэ ҕи м, араадьыйабар уһуллубатах этэ, онон субу сырыыга, таарыйа тоҕоос
костүбүччэ, итини санатан ааһыым. Дьэ бу курдук диэн...
1773— 1775 сыллааҕы Емельян Пугачев бастаанньатын кэнниттэн киин Россияттан Золотарев диэн киһи сиэнэ Иван
Петрович Золотарев этээбинэн ыытыллыбыт. Кини сиэнэ
Морозов 1812 с. сэриигэ сылдьан баран, Белгород куоракка
олохсуйбут. Золотаревтар, Морозовтар, Хаабыһаптар, Буслаевтар, Карадчиннар, Кривогорницыннар, Березкиннар,
Кузьминнар, Жирковтар, Афониннар, Маскаяннар, Чусовскойдар, о.д.а. үоскээбиттэр. Дьэ ити курдук, төрдүмууһум, инньэ Пугачев саҕаттан саҕаланнар да, иитиллиим,
олоҕум-дьаһаҕым, тылым-оһүм барыта сахалыы. Ол аата
мин сахабын. Ол иһин бу уу сахалыы биэриини мэлдьи
биһирээн истэбин, истэ да туруом», — диэн.
Истибиккит курдук, дьэ, элбэх араспаанньа ахтыллар.
Бу мантан, кырдьык, сорохторо, Боотулуу Золотаревтарын
курдук, нууччалыы сирэйдээх сахаттан атыннык санаммат
аймах дьон буолуохтара. Сорохторо төрүкү нууччаларынан
хаалбыт, сорохторо сахатыйан баран нууччатыйан эрэр дуу,
нууччатыйбыт дуу аймах буолуохтара. Биир силистэн тыллан тахсыбыт дьон итиччэлээх элбэх кэм устатыгар атынатын суолунан баралларын саха дьоно ойдүүбүт. Оннооҕор
биһиги бэйэбит биир ыал биир киһи үйэтигэр (бу аҕыйах
сыл иһигэр) саха, нуучча, атын омук дьоно буолан хаалабыт. Онон ити Мария Николаевна суруга киһини санааҕа
түһэрэр.
Сорудах туолуута. Тугу, туох диэн этиини, туох диэн
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саҥаны эһиги дьиктиргииргитин, сонургуургутун, эбэтэр
сөбүлээбэккитин ыйытабын. Мин сотору-сотору буолбатаҕына, сөп-сөп буола-буола, ол дьиктиргиир, сүөлүргүү ис
тэр тылгыты н-өскүтүн суруйуҥ диэн санатабын. «Тоҕо бу
курдук этиллэрий?» диэн санаа хайаан да баара чахчы. Ол
аата дьиктиргээһин буолуохтаах. Татьяна Иннокентьевна:
«Бу дьиктиргиир уонна сөҕөр туһунан биирдии тылынан
эрэ этэн суруйан ыытар буоллахпытына, ити барыта эбиискэлэр уонна саҥа аллайыы тыллар эрэ буолар курдуктар», —
диир. Ол аата: «Сөҕүү-махтайыы тыла ханнык тыл баарый?» — диэн ыйыппыт диэн өйдөөбүт. Мин буоллаҕына,
киһи нууччаттан киирбит тылы да, төрүт саха тылын да
туттар. Онуоха истээччи дьиктиргии түһэрэ баар буолар.
«Бэйи, бу, тоҕо бу курдук эппиттэрэ буолуой, бу тыл туох
диэн тыл буолуой?» — эҥин диэн чопчутун билиэн баҕарар
тыллара баар буолаллар. Оннуктары эбэтэр «Бу толоос
тыл, кэбис, бу курдук санарыа суохха баар этэ. Тылбытын
сыыһырдабыт» диэн саныыр тылларын этэн биэрээйэллэр
диэммин ыйытабын. Онон, инникитин бу курдук ыйытар
буоллахпына, киһи дьиктиргиэх тыла, эбэтэр сөбүлүө суох,
сүөргүлүөх тыла ханнык тыл баарын эһиги суруйар буолун.
Дьэ, ол гынан баран, бу Татьяна Иннокентьевна суругуттан
биир түгэни мин эһиэхэ ааҕан иһитиннэрэбин. Киһи сөҕөрө
диэн, киһи дьиктиргиирэ диэн син араас буолар, эҥинэҥин. Бу мантан кини биир түгэни ойо тардан өйдүүр эбит,
ол өйдөбүлүн субу курдук суруйар: «Күүстээхтэн күүстээҕи
оҕо төрүү көрө илигим, билиҥҥэ диэри сөҕөрүм баар», —
диэн. Ити «оҕо төрүү» диэн тутунна. Эһиги итини эмиэ
өйдөөн кэбиһиэхтээххит. Сорох сиргэ «төрөөн кэлэн», «оҕо
төрөөн кэлэн», «киһи буолан төрөөрү» диэн эҥин-эҥинник
этэбит. Салгыы сурукка маннык: «Ол сэрии сылларыгар,
ыран, быстан, муна-тэнэ, нэһиилэ салланнаһан иһэммит,
мин эмискэ ийэм ырбаахыта күрүөҕэ ыйанан турарын
корбүттэн бөҕөхсүйбүт санаам саҕа күүстээҕи билбэтэҕим.
Оо, эмискэ санаам уларыйа охсон, тула өттүм кэрэтин, дьэ,
корен үорбүтүм, сохпүтүм саҕа үчүгэйи көрө иликпин», —
диэн. Чэ, итини оҕо саастарыгар бэйэлэрэ эрэйи көрбүт
дьон өйдүөхтэрэ дии саныыбын.
Гаврил Антонович Копырин субу курдук диэн билигин
288

ыал аайы элбэхтик туттуллар тылы аҕалар. Саҥа ыал буо
лар эдэр дьоҥҥо эҕэрдэ этэллэригэр: «Дьолгутун холбоон,
ыал буоллугут», —- дииллэр диэн. Дьоллорун холбоон,
ыал буолбуттар. Субу маны олус быһа этии диэн өйдүүр
кини. Дьининэн, ол дьоллоро иннилэригэр турдаҕа диир.
Дьоллорун холбообут курдук этэллэрин арыый уларытан
олохторун холбоон, дьоллоох кэргэннии олоҕу олороллорун туһугар үтүо баҕаларын этиэх этилэр диир. Ити
үөрэх тылынан эттэхпитинэ, истилиистикэ боппуруоһа
буолан тахсар. Санааны этэн таһаарыы диэн оттон саамай
соптоох өйдөбүлүн булан этии буоллаҕа. Сурук ааптарын
этиитэ ордук сырыынньа, ордук ылыннарыылаах буолуон
соп быһыылаах. «Сүрэхтэрин холбоон» диэччилэр эмиэ
бааллар. Ол эмиэ истэргэ толоос. Сүрэхтэрин баҕатынан
холбоһуохтарын уонна сүрэхтэрин баҕатын холбуохтарын
соп буолуо. Эбэтэр: «Сүрэхтэрин сылааһын холбоон, ыал
буоллулар».
Копырин сөбүлүү истибэтэх тылым-оһүм диэн ааспыт
сырыыга били «харгыат» диэн суруйбут. «Ити тыл киирбитин мин тоҕо сириэхпиний?» — диэбит. Кырдьык, ТОҔО
да сириэҕэй? Аны: «Тыын тыынна харбас» диэн этиини
хайдах өйдүөххэ собүй, бу тугуй?» — диэн ыйытар. Чэ, ону
быһа этэн кэбиһиим. «Атын ким да туһун санаабаккаҕын,
бэйэн тыынын иһин охсус» диэн. Ыарахан быһыыга ити
туттуллар. Аччыктаан дуу, эбэтэр туох эрэ быһылаантан
тыыннаах ордоору, атыттары быраҕан, тимирдэн туран,
тыынын тэскилэтиэн, эбэтэр ойоҕун дуу, оҕотун дуу, биитэр чугас киһитин быыһыан соп. Тыын тыынна харбаһыы
диэн — бэйэ тыынын харыстаныы. Оттон сорох киһи тыын
тыынна харбас буола сылдьыбат, тыын тыынна харбаспат.
Төһө күүһэ тиийэринэн атыттары быыһыы сатыыр. Ол гы
нан баран, олоххо туох барыта буолар.
Билигин ити «хоноруутутар хоннорбот» энин диэннэ
эмиэ хас да киһи суруйда. Ол онтон мин биир суругу, барыларыгар сыһыаннааҕын быһыытынан, хос билиһиннэрэрбэр тиийэбин. Урут били Тамаара Уйбаанабыналыын сэһэргэһэрбитигэр эмиэ ахтыспыт суолбут да буоллар...
Баһылай Ботүрүобүс Дьаакыбылагг, бастакытынан, «үөһэ
тэстибит», «оһө тэстибит» диэн тыллары быһаарбыппын
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сөбүлээбэтэх. «Үөһэ тэстибит» диэн «үөрэ-көтө көрсөр,
кэпсэтэр, сыһыаннаһар» диэбит. «Өһө тэстибит» диэн «өһө
ааспыт, урукку куһаҕанын умнубут диэн буолуон соп» диэн
сэрэйбит. Мин «өһө тэстибит» диэни оссо «өһө тобуллубут» диэн эмиэ туттуллар диэбитим. Былыр бу «өһө тэсти
бит», «өһө тобуллубут» диэн хойуутук тутталлар этэ диэн
быһаарбытым. Ол «оһо» («ос») диэн тыл өстөһүүгэ туох да
сыһыана суох. Бу «тыл» (слово) диэн өлүктүйбүт тьшбыт
сылдьар. «Тыла тобуллубут», «тьша тэстибит» диэн тахсар.
Ити былыргы буоллаҕа дии. Билинни киһи «Тыла босхо
барбыт», «Тьша тело барбыт» диэн курдук ойдүон соп. Ол
ити иэйдэххэ, эйэргээтэххэ ос тобулларын (тэстэрин) эппэт.
Ити тылларынан мээнэ тыллаһары бэлиэтииллэр. Тьша бос
хо (толо) барбыт киһи санарыа суоҕун, киһи собүлээбэтин
санарар. «Тыл» суолтатыгар «ос» диэни, дьинэр, билигин да
туттабыт ээ. «Ос хоһооно», «ос номоҕо», «ос киирбэх», «ос
хоту», «тыл-ос», «тыллаах-остоох», «остүбэһи», «үтүө оскүн
кэпсээ», «үтүө оскүн үллэһин» энин диэни тутта сылдьабыт да буоллар, «ос» диэни ити «тыл» диэн суолтатыгар
атыныраатыбыт, олох атынна — оско-сааска тириэртибит.
Биирдик санарыллар, суруллар эрээри тус-туспа суолта
лаах тыллары араарбакка элбэхтик эрэйдэнэр да, эрэйдиир
да дьон элбэхтэр. Кинилэр, өйдүү сатаан, моккүспэттэр.
Аһара билэр курдук туттан, билбэттэрин диринэтэн, кэлиилии кэбэллэр. Тыл култууратын үрдэтэр үлэҕэ аргыс,
доҕор буолбаттар. Оннук буолар кыахтара суох.
Аҕыйах саналаах киһи тоҕо эрэ сороҕор, туохтан эрэ үөрэн
дуу, хайаан дуу санарыах-инэриэх санаата кэлэр. Элбэхтик
саҥарар, ону-маны сэһэргиир. Ону, дьэ, дьон: «Бүгүн oho
тэстибит», «Тыый, туох буолан оһо тэһиннэҕэй?», — диил
лэр. Онон oho тэстэр, oho тобуллар диэммит итинник.
«Холлоруга дуу, холоруга дуу?» диэн ыйытыы. Сурук
ааптара: «Холорук» диэн эмискэ кэлэн ааһар күүстээх
тыал, холлорук — долбуур», — диэн этэр. Оннук буол
батах — кини өйдүүрэ оннук. Пекарскай да тылдьыты
гар, кылаассыктар да айымньыларыгар киирбитинэн,
дьон да тутта сылдьарынан, итини хайатын даҕаны биир
суолтаҕа тутталлар диэн урут быһаарбытым. Ол быһаарыым
быһаарыыбынан хаалар. «Холорук» диэн тыалы да этэллэр.
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таҥара холоругун да этэллэр. «Холлорук» диэн эмиэ биир
оннук: тыалы да этэллэр, таҥара холоругун да этэллэр. «Халарык», «халларык» диэччилэр да бааллар. «Хоҥоруутугар
да хоннорбот» диэн соп диир. «Хоннорбот» диэн дьиэтигэр
хоннорботу эрэ өйдүүр эбит. Оттон уу хоноро? Ыарыы, тыл
хоноро? «Хоннор» диэн сыстыбыты, тоҥмуту туохтан эмэ
араараҕын.
«Хоҥоруутугар да хоҥнорбот» диир дьон бааллар.
«Хоҥ...» диэҥҥэ дьүөрэлээн, «хоҥнор» диэн сыыһа саҥара
үөрэммиттэр быһыылаах. Сыыһа. Ону ити Гаврил Анто
нович ол курдук даҕаны сэрэйбит: «Бу, дьиҥинэн, сыыһа
эбит, «хоҥ» диэҥҥэ дьүөрэлээн «хоннорбот» диэбиттэр
быһыылаах», — диир.
Итиннэ сөбүлэһэбин. Кырдьык, сорох дьон «хоммут,
хонор» эҥин диэни утуйан туруу эрэ курдук өйдүүллэрэ
буолуо. «Хоннорбот» диэн оссо тохтоппот, сыһыарбат диэн
ойдобуллээх. Дьэ, холобура, «Хомураҕы хоннорбот холбороҥ маҥан хонуу» диэн этии олонхобут аайы баар. «Тыл
хоммут киһитэ» диэн этэллэр. «Уу хоммут сиригэр хонор,
сылбах хоммут сиригэр хонор», «санаам хонор» эн ин диэн
баар. Чэ, итинник туттуллар тыл элбэх. Онон ити өйдөннө
ини? Уус ӨЙДӨӨХ, уран тыллаах сахалар «суолталааҕы суолталаабат, киһи этэрин олох сыһыара да барбат, тугар да
тохтоппот» диэн уһуннук этэрбитин, «хоннор» диэн сүрүн
тылга дьүөрэлээн, хоһуйан, «хоҥоруутугар (да) хоннорбот»
диэн кылгастык, чаҕылхайдык эппиттэр.
«Эчэйэн олбут» диэни «оһолго олбүт» диэн суолтаты
гар туттуохха соп диир кини. Эчэйэн баран, киһи быыһаабатаҕына, ыраах эҥин сиргэ сылдьан, быстаран өлүон соп.
Итинник сэрэйиилээх буоллаҕына, «оннук буоллаҕына,
оннук буолуохтаах» диэн тугу баҕарар сэрэйэн илдьэ бара
туруохха соп. Холобур, «бас» диэн тылы ылан бараҥҥын,
ууну эмиэ баһыахха соп диэн туруоҥ. «Бу киһи эрэ бастаах буолбатах, туох баҕарар бастаах» диэн барыахха эмиэ
соп. Оччоҕо олох тыл-тылбытыгар хаһан да киирсибэппит. Биһиги тыл чопчу суолтатын быһаарсыбыппыт. Ол
сүнньүттэн туораан халыйымыахха.
«Сонньуйар» диэн. «Күлэ саныыр. Кыратык. Үчүгэйтэн
да, куһаҕантан да буолуон соп», — диэн суруйар. Оттон он19*
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нук бөҕө. Мин даҕаны онтон атыннык быһаарбатаҕым баа
ра. Бэйэтиттэн бэйэтэ сонньуйар, бэйэбиттэн бэйэм сонньуйабын диэн. Ол аата кыра сыыһабын билинэн, бэйэбит
тэн күлэ саныыбын диэн. Мин оҕолор хоруйдарыгар итини
сопко быһаарбыттар диэн эппитим.
Билсии, билсиһии. Бал ары эмиэ биир суолталаахтар
диэн ойдүүр эбит. «Бу, мин санаабар, синонимнар, араара сатыыр сыыһа», — диир. «Дьонум, билсэ сылдьан, түспүт хаартыскалара», «билсэр кыыһа», «ыкса билсэллэр»,
«ордоөҕүттэн, эдэрбититтэн билсэбит» дииллэр. Ол — үгэс.
«Билсиһэ сылдьаллар», «билсиһэр уола, кыыһа», «ордооҕүттэн ыкса билсиһэбит» энин диэбэттэр. Онон ити билсиһии икки, билсии икки арахсар өйдөбүллээх тыллар. Ол иһин
«Билсии кулууба» диир соп этэ диибин.
Күлүүс. Бу маны эмиэ араарар сыыһа диэн өйдүүр эбит
Баһылай Бөтүрүөбүс. Хаһан эрэ, ким эрэ сыыһа тылбаастаабыта саха тылыгар олохсуйан хаалбыт. һомуок диэххэ.
Нуучча тылын төрүт оннун булларан, «ключ» «күлүүс» буо
луохтаах диир.
Тус-туһунан, энин-энинник өйдөһө сылдьарбыт табыл
лыбат. Киһи «күлүүһү аҕал эрэ» диэтэҕинэ, күлүүс тьшын
илдьэн биэрдэҕинэ хайдах сатаныаҕай? Эбэтэр мин күлүүс
тьшын аҕал эрэ диэтэхпинэ. Олох сатаан өйдөспөппүт
дии. Күлүүс тьша диэн былыр-былыргыттан туттуллар. Ол
саха омук былыр-былыргыттан илдьэ кэлбит. Тылы туттар
үөрүйэҕин уонна тылын биһиги уларытан энин-энинник
санара сылдьарбыт табыллыа суохтаах.
Фонд плодородия. Мин ити «Фонд плодородия диэн
санарыахха соп дуо?» диэн ыйытабын. Ол аата сахалыы
санара олорон, «фонд плодородия диэн баар» диэн кэбиһэрбит соп дуо диэн. Сыыһа буоллаҕа дии.
«Молодые пешеходы» диэни мин «сатыы эдэр дьон,
сатыы сылдьар эбэтэр сатыы иһэр эдэр дьон» диэм этэ
диир. Сатыы сылдьар эдэр дьон диэтин. Сатыы иһэр эдэр
дьон диэтин. Судургу сатыы эдэр дьон диэтэххэ эгэ эрэ.
Хаһыакка суруллубута бэрт олуона, куһаҕан.
«Хахай бодотугар түспүт». Сом о go домох. «Кэрээниттэн
тахса куһаҕаннык кырдьыбыт» диэн ойдөбүллээх. Кырдьыбытыгар, дьүдэйбитигэр тэптэрэн, син олорон эриэх да
292

эрээри «уруккута оннук киһи этим. Көмөлөһүҥ, аҕалыҥ,
кулун!» диэн суҥхаран, дьонтон сирэйэ-хараҕа суох туу
тардыһан соролуур идэлэммит киһи буолар. Кэр дьэбэригэр түспүт, куһаҕаннык быһыыланарыттан кыбыстыбат
майгыламмыт, синигэр туспут, адьырҕатыйбыт киһи; киһи
абааһы буолбута диэн ойдобуллээх (Кулукуоскай).
Киһи абааһы буолбута диэн эмиэ баар былыр. Ону
эмиэ, ыччаттара бэйэлэрэ «ол дойдуга» атааран кэбиһэллэр.
Былыргы итэҕэл угэһэ диэн оннук. Ол саҕана ол барыта
сөптөөх курдук өйдөнөрө.
Дьиэҕэ толорор сорудах. «Майгы, майгын» диэн тыллары
быһаарыҥ. Бу тыллары суолталарынан араарар кыахтаахпыт дуу, суох дуу? Эбэтэр биир тыллар дуу? Иккиһэ, илэ
диэн тылы кытта туттуллар тыллары була сатааҥ. Тус-туспа
суолтаҕа, биллэн турар, биир суолтаҕа олус элбэх тылы булар эрэйэ бэрт буолуо, ааҕарга. Онон тус-туспа суолтаҕа
субу курдук диэн туттуллар диэн, дьэ, ону ааҕан биэриэхтээхпит. Чэ соп. Онон кэлэр биэриигэ диэри толорор сорудах
итинник. Аныгыскы биэриигэ диэри.

ТИРЭҔИМ - БАР ДЬОНУМ!
БТ 110. 96.05.19

Режиссер К. Артемьев, Оператор Р. Аманатова.
Сурукка түһэрдэ: Григорьева Сахаяна, СС-95-2

«Сахабыт тылын култууратын кичэйиэҕиҥ!» диэн тускулаах биэриини көтуппэккэ истээччилэр, конотунэн өйдооччүлэр, торообут тылбытын иэйэн таптааччылар! Бүгүн
эмиэ биэриибигигэр ахтыһан көрсүстэхпит буоллун!
Үнүстүүт үлэтин ахтар эбит буоллахха, тыл салаата саха
тылын туттуллуутун эйгэтин кэҥэтэр соруктаах. Дьэ, эһиги
«Сахаада» хаһыаттан билэн тураҕыт, бу ый бүтүүтэ саха
араатардарын, ол аата куолуһут дьонун, күрэхтэһиитин
тэрийиэхтээхпит. Национальнай библиотекаҕа. Дьэ, бу, урут
хаһан даҕаны буолбатах дьикти тэрээһин диэн өйдүүбүт. Ол
иһин эһигини эрдэттэн сэрэтэбит, ыҥырабыт. Дьиҥ саха
лыы туттан-хаптан, оҥостон араатардыыр, ол аата дьиҥнээ293

ҕэ маннык буолуохтаах диэн, кимиэхэ эмэ тылын ылыннарар гына куолулуур дьон үөскүөхтэрин баҕарабыт. Дьэ онуоха билигин Чурапчы улууһуттан гимназия биэс оҕото кыттыахиыт этэ диэн баҕаларын биллэрбиттэр. Ити маннайгы
биллэрии. Ону таһынан аны бу куораттан, атын улуустартан
дьон кэлиэхтэрэ дии саныыбыт. Сотору-сотору биллэрэ туруохпут. Араадьыйанан даҕаны, баҕар, хаһыатынан даданы,
Ону эһиги кэтэһэ сылдьын. Былыр хайдах туттан-хаптан,
оностон, таннан-саптан тураннар араатардыыр, эбэтэр куолулуур этилэрий? Ити «куолу» диэн тылы урут быһаарсан
турабыт, Билигин куһаҕан суолтаҕа күтүрүү сатыыллар буо
лан баран, куһаҕан ойдобүлэ суох. Атын ханнык баҕарар
тьш курдук, ким хайдах туттарыттан корон, суолтата үчүгэй,
куһаҕан суолталанар. «Куолу» диэн тыл «бэрээдэк» диэн
тыл суолтатыгар туттуллар этэ — «олохпут куолута маннык;
киһи сылдьар куолута оннук, оннук гынар куолу» диэн.
Онон, олохтоон, киһини ылыннарар гына этии-тыыныы
куолулааһын диэн буолар. Кыһалҕаҕа ыктарбыт, онтон тах
сар суолу бэйэтэ тобулбат киһи олоҕу, сиэр-майгы сокуоннарын, сокуон ыстатыйаларын билэр, үорүйэх куолуһукка
баран куолулатара. Кэлин, дьон үөрэхтэнэн, солууга суох
куолуһуттар элбээннэр, ити «куолу» диэн тылбытын сирэр
суолтаҕа туттар үгэстэммиппит диэммин мин этэн турабын.
Онон итиннэ тэнийбэккэ бу куолуһуттар күрэхтэһиилэрэ
буолар эбит диэн үчүгэй суолтаҕа тутта үорэниҥ диэн,
санааҕытын үорэтин диэн ынырабын. Биһиги истээччилэрбит: «Бу тылы сыыһа санараллар, куһаҕан суолтаҕа
туттшшар», — диэн уруккуттан суруйаллар. Бу да сырыыга
Дьокуускай куораттан В. Корякин диэн суруйбут. «Алдьархай үчүгэй» диэн этэр араадьыйаҕа биир дьахтар диэн суру
йар. «Биһиги Бүлүүгэ алдьархай диэн тылы улахан куһаҕан
быһыылаах түбэлтэ таҕыстаҕына эрэ туттар этибит».
Биһиги «алдьархай», «ынырык» диэн тыллары быһаарсан
турабыт. Ону бу сибилиннэ диэри дьон конноруммэтин,
өйдөөбөтүн, ылымматын туоһулуур бу В. Корякин суруга.
Сибилиннэ диэри дьон сити курдук куһаҕаннык санара
сьшдьаллар эбит. Дьэ, ол да иһин, бу Сунтаар Кутанатыттан Куола Учуутал (Николай Иннокентьевич Иванов ытык
кырдьаҕас) бу эмиэ иккиһин тохтүрүйэн суруйда: «Ынырык»
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диэн тыл бэрт сэдэхтик туттуллар тыл буоларын сааһырбыт
саха дьоно билэбит. Ону бу ынырык элбэх, ынырык учугэй
диэни наһаа бэрт, алые элбэх диэн курдук тутталлар би
лигин. Ол олус куһаҕан. Бэл оҕону иитэр учууталлар ыны
рык диэн тылы тутталлар, саҥараллар. Ону сөҕө истэбин.
Артыыстар, быраастар, оннооҕор кырдьаҕас суруналыыстар
ынырык учугэй дэһэ тураллар. Арай учуонайдар, суруйааччылар ынырык диэн тылы туттубаттар», — диэн кини
бэлиэтээбит. Ити биһиэхэ КӨМӨЛӨӨХ, учугэй бэлиэтээһин
буолар. Ханнык эйгэ бу тылы туттубат эбитий диэн ейдүүр
киһи баар эбит. Артыыстар, быраастар тутталларын ити
кини эттэ. Учуонайдар, суруйааччылар туттубаттар диэтэ.
Бу аата, син туох эрэ сопко сан арар эйгэ баар эбит биһиэхэ.
Аны: «Араадьыйаҕа мэлдьи «тоҕо диэтэххэ» дииллэрэ соччо
тылларын тупсарбат. Сорох эдэр отто «хайыыр» диэни олус
тутталлара куһаҕан», — диир. Ити мин сорудаҕым этэ. Куруук бэриллэр сорудах. «Тугу сөбүлээбэккитин, сүоргүлүү
истэргитин бэлиэтээҥ» диэн; эбэтэр «Туох үчүгэй баарын
бэлиэтии истэҕитий?» диэн. Николай Иннокентьевич бу
курдук этэр: «Сахалыы саҥалаах дьоҥҥо улахан көмөҥ иһин
улахан махтал», — диэн. Бэйэҕэр махтал, Николай Инно
кентьевич! «Киһи улэтин бэлиэтиир дьоҕур диэн үчүгэй
дьоҥҥо баар буолар» диэн Степан Гаврильевич этэ дуу,
ким эрэ суруйан турар. Суох, Никифор Михайлович Гово
ров кырдьаҕас суруйан турар, Ууһ-Аллан Бэйдиҥэтиттэн.
Ону эмиэ мин эһиэхэ иһитиннэрэн турабын. Ити киһи
үчүгэйин бэлиэтииргэ биһиги үорэнэ сатыахтаах этибит,
Үчүгэй тылы, сымнаҕас тьшы тутта сатыахтаахпыт, сурукпутугар даҕаны, саҥабытыгар даҕаны. «Мин хас өрөбүл
күнү күүтэбин «Биһирэм тылы» истээри. Эйиэхэ чугас
комолөһөр, көҕүтүһэр дьон бааллара олус үчүгэй. Улуус
аайы олохтоох араадьыйаннан биэрэр дьону булунарыҥ
буоллар» диэн Николай Иннокентьевич үтүө санааны этэр.
Дьэ, ити учуутал солото суоҕа биллэр. Ол гынан баран,
өрөбүл күнү күүтэбин, «Биһирэм тьшы» истээри диириттэн мин долгуйа үөрэбин, Ол сымыйа буолбатах, чахчы,
бу маннык үрдүк култууралаах, олоҕун бүтүннүүтүн ыччаты иитиигэ анаабыт киһи тыла диэн ыйааһыннаах. Мин
бу соторутааҕыта Үоһээ Бүлүүгэ баран кэллим. Онно эмиэ
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кини курдук ытык кырдьаҕас, 84 саастаах Дьуона Дани
лович Анисимов, дойдутугар, норуотугар улахан утүөлээх,
киһи киэнэ мааныта, толуута, дьоһуннааҕа, өйдөөҕө, эмиэ бу
«Биһирэм тылы» хайаан даҕаны котуппэккэ истэбин диэн,
оссо илдьиттээн, ыҥыран, хоннорон турар. Мин мантан
олус үөрэбин уонна маны хаһан даҕаны умнубатым биллэр.
Кини ынырыытын ылыы, киниэхэ хоно сытан сэһэргэһии
миэхэ чиэс-бочуот буолар. Онон Дьуона Даньыылабыска,
улахан олоҕу олорбут киһиэхэ, мин үтүоттэн үтүонү, уһун
үйэни баҕарабын. Кэргэҥҥинээн 80 саастаах Өлөөнө Дьэпсиэйэбинэлиин, ыалдьыбакка-сүппэккэ, олүордүк, сүүссүүскүтүттэн ойөһон ҥүт, үчүгэй баҕайытык сүүс сааскытын
халыҥ аймахтаргытын, бар дьоҥнутун кытта бэлиэтээҥ диэн
алгыыбын!
Истээччи этии киллэрэр. Уйбаан Ньукулаайабыс Мэхээлэйэп (Сунтаар), Баһылай Охонооһойобус Ньукулаайап
(Таатта, Ытык Күөл), атын да дьон учуонайдары, онтон да
атын биллэр дьону истиэхтэрин баҕараллар. Ону кыах баарынан толоро сатыахпыт.
Степан Гаврильевич Охлопков, атыттар да «Биһирэм
тыл» соҕүрүйбэт толон кохтоох истээччилэрин тэлэбисиэргэ, араадьыйаҕа истиэхтэрин-көрүөхтэрин баҕараллар. Ити
баҕаларын мин толорон эрэбин диэхпин соп. Ол курдук
урут Татьяна Иннокентьевна Филиппованы араадьыйаҕа
аҕалан иһитиннэрэн турабын. Аны туран, соторутааҕыта
Мария Николаевна Золотареваны кытта кэпсэтиибин араадьыйаҕа истэн тураҕыт. Күн бэҕэһээ, ол аата чэппиэргэ,
бу олунньу маннайгы күнүгэр Мария Николаевнаны кыт
та кэпсэтиибин тэлэбисиэргэ устубуттарын Үөһээ Бүлүү
улууһун биэриитигэр «Түөлбэ» диэҥҥэ күнүс биир чаастан көрдөрбүттэр. Ону мин бэйэм көрүмүнэ хааллым. Бу
маны киһи бэрдэ Багдарыын Сүлбэ көрө охсон, сонно тута
көрсөн эҕэрдэлээтэ, улаханнык үөрбүт кини: «Дьэ олус
үчүгэй биэрии буолла. Бу биэрии Эн киэн туттууҥ буо
лар, киэн туттуохтааххын», — диэн этэр. Ол киэн туттара
диэн: «Бу Эйигин истэр киһи Мария Николаевна улахан
үлэни үлэлиир эбит. Бу бачча элбэх халыҥ тэтэрээти су
руйан иһэр эбит, Эн биэриигин», — диэн сөхпүт. Дьэ онон,
Багдарыын, ону сөҕөн, үлэбэр тиийэн кытта кэпсээтэ. Мин
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онон бу махталбын Үөһээ Бүлүү устуудьуйатыгар, устуудьуйатын үлэһиттэригэр, чуолаан Гордей Сэмиэнэпкэ,
махталбын тиэрдэбин. Аны кыалыннаҕына, бу миэхэ кынат
буолар, тирэх буолар истээччилэрбин көрсө Сунтаарым,
Ууһ-Алланым дьонугар барыахтаахпын. Ити хаһан буолара
биллибэт. Кыах костон хаалыан соп диэн эрэнкэдийэбин
эрэ. Бар дьонум баҕаларын толорон, араас сир дьонун
санааларын билиһиннэриэх, иһитиннэриэх, кордорүох
тустаахпын. Оччоҕо биһиги бэйэ-бэйэбитин билсиһиибит
кэнээн иһиэхтээх.
«Биһирэм тылы» ойүүр-убуур, «Биһирэм тылга» костобиллэ кынат буолар, ылбыт билиилэрин дьонҥо тириэрдэр дьон бааллар. Төһө даданы биэриибэр суруйбатахтарын, түлүппүоннээбэтэхтэрин иһин, олор эмиэ биһиги
комөлөһөөччүлэрбит буолаллар. Ону таһынан аны сир-сир
аайы бэйэлэрэ бэйэлэригэр истэр дьон бааллар. Бу биһиги
биллибэккэ-костүбэккэ ойүүр дьоммут эмиэ туһалыыллар.
Аны «Биһирэм тыл» биир тутаах истээччитэ диэн саныыр киһим, тирэх, кынат буолар киһибит Степан Гаврильевич Охлопков баҕатын биллэрэн турар. Биирдии эмэ
хаһыат нүөмэрин ырыппаппыт дуо диэн. Ону мин: «Солом,
иллэҥим суох. Арыый сололоох курдук кэмҥэр Эн бэйэн
ырыппаккын ээ, ырыта сатаа», — диэбитим. Ону ылынан,
кини ырытан турар. Ырытта, ыытта диэн биллэрбитим.
Ол гынан баран ону бүтүннүүтүн иһитиннэрэ иликпин,
Дьэ, бүгүн, Степан Гаврилъевич, Эн бэйэн да иһит. Атын
да дьоннор иһиттиннэр. Бу «Саха сирэ» хаһыат 1995 сыл
ахсынньы 12 күнүнээҕи нүөмэрин ырыппыт: «Дьэ манна
кини сыалын саха тылын төһө табатык туттар эбиппит диэн
ыйытыыга эппиэттээһин», — диир. Ол аата бу «Саха сирэ»
хаһыат төһө бэркэ суруйар диэбэт. Биһиги, норуот, бар дьон
бу хаһыакка суруйар тылбыт хайдах эбитий диэни кордорор,
ким даҕаны, туох да диэн баайсар даҕаны, хомойор даҕаны
кыаҕа суох. Дьэ бастакы балаһаҕа кини профессиональнай
үлэ диэни атыннык сахалыы да этиэххэ баар этэ диир. Про
фессия диэн — идэ, профессиональнай диэн эмиэ — идэ.
Идэлээх киһи этэ энин диэн буолуохтаах диэни кытта мин
сөбүлэһэбин. Кини урут профсоюзтары ол идэлээх сойуустар диэн этэллэрэ. Онон ол билигин даҕаны сахалыы
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этиллиэн сөп диэн этэрин кытта мин сөбүлэһэбин. Аны
олус уһун этии баар эбит. Чэ, ону мин аахпаппын. Чахчы,
кордоххо даҕаны, уһун этии. Итини эмиэ кэрчиктээн дуу,
хайдах дуу, кылгас, киһи тута ойдуур гына суруйуохха сои
эбит. «Биһиги бастааҥныттан европейскай хаачыстыбаҕа
тахсар санаалаах этибит» диэн этии баар эбит. Кырдьык,
кэнсэлээрийэ тыла, дьыала тыла буолар. Маны бар дьонгнго
суруйар буоллахха, сахалыы саҥардыахха соп этэ диэн са
наалаах, онтуката, кырдьык, соп. Ону хайдах баҕарар: «Ев
ропа таһымынан улэлиир буоллубут», «Хаачыстыбабыт Ев
ропа таһымыгар тэҥнэстэ» эҥин диэн судургу' баҕайытык
этиэххэ соп эбит», — диир. (Ити Степан Гаврильевич тоҕо
Дьобуруопа диэбэтэ эбитэй диэн дьиктирширбэр эрэ тиийэбин.)
«Госкомстат даннайдара» диэн. Дьэ, бу «даннай» диэн
оттон киирбит тыл диэн буолар. Ол гынан баран, тылга
синоним диэн баар буолар. Бу «даннай» диэн тылы киһи
тылбаастыан да соп. Онон маны, саатар, биир «а»-нан суруйбуттар диир. Дьиҥинэн, ол «Таба суруйуу тылдьытын»
тутуһар эбит буоллахха, икки «а»-нан суруллуохтаах этэ. Ону
Степан Гаврильевич бэрт сопко бэлиэтээбит. Итини атын
нык даҕаны эмиэ этиэххэ соп. «Верховнай Совет, нэһилиэк
сэбиэтэ» дииллэр. «Бу биир тылы тоҕо икки ан'ыы суруйалларый?» диэн эппиг. Кырдьык. оннук, маны «совет» диэбэккэ «сэбиэт» диэххэ соп этэ. Хаһыакка биир көрүҥүнэн
суруйуу литературнай нуорбаны тутуһуу буолар. «Щепкин
аатынан училищены кэлин бутэрэн кэлбит выпускниктар»
диэн суруйбугтарыттан хомойор. Бүтэрэн кэлбит выпуск
никтар. Бутэрэн кэлиэхтэрэ ини, хоһулаан, выпускниктар
диэхтэрэ ини диэн этэр. Саатар, коннору выпускниктара
диэбэтэхтэр. «Щепкин училищетын выпускниктара» диэбэтэхтэр диэн. Ону оттон сахалыы «бутэрэн кэлбиттэр»,
«бутэрбиттэр» диэххэ буоллаҕа: «Щепкин аатынан учили
щены быйыл бүтэрбиттэри маннык корүстүлэр», — эҥин
диэн буолуохтаах. «Опыта суох артыыстар» дэммит. «Опы
та» нууччалыы суруллубут. Бу маны уопут диирбит ор
дук хомоҕойдук иһиллэр, киһи саҥарарын хоту. «Киһи
саҥарарын курдук» диэн эппитин сөбүлэһэбин уонна ити
тыл, кырдьык, аныгы, бу оҥоһулла сылдьар «Таба суру298

йуу тылдьытыгар» сахалыы, Степан Гаврильевич этэрин
курдук. «Өссө сахалыы кэпсэтиигэ маарыннаабат этии
гэ түбэһэбит», — диир. «Гимназияҕа үерэтэр, иитэр үлэ
демократизацияҕа, гуманизацияҕа олоҕурар. Үөрэх предметтэригэр гуманитаризация киирэр» дииргэ тылбыт да
өҕүллүбэт. Ол үрдүнэн «демократизация», «гуманизация»,
«гуманитаризация» диибит. Ол ону арыый имигэс соҕустук
санарыахпыт суоҕа этэ дуо диэн этэр. Сити курдук алыс
олуонатык санара сылдьарбыт, суруйарбыт бэйэбит саха
лыы иһирэх тылбытын дьадатар, сыыһырдар диэн кини саныыр. Кырдьык, оннук. Биһиги этэн турабыт, омук тылын
дорҕооно бэйэтинэн саха тылыгар киирэр буоллаҕына, ол
фонодиверсия — дорҕоон ааннааһына буолан тахсар. Атын
омук тыла эн тылгар ааннаан киирэр. Онон тылгын алдьатар, сатарытар. «Үчүгэй да этиигэ түбэстим» диэн үорэр.
Дьэ, бу үчүгэйгэ түбэстэҕинэ — үөрэр, куһаҕанна — хомойор. Онон кини туох даҕаны кэтэх санаата суох, наар
куһаҕаны була сатаабат ырытааччы буолар.
«Нүөлсүтэр ситимҥэ холбооһун». Туттар үгэспит «нүолсүтэр систиэмэҕэ холбооһун» диэн. Сооп, дьэ, ити «нүөлсүтэр ситим» диэн, кырдьык, «ситим» диэн тьш киирэн ту
рар. Төрүт сокуоммут тылбааһыгар туттуллубут тыл. Ону
хаһыат туттара булгуччулаах да буоллаҕа. «Тьшбыт бу кур
дук сахатыйан иһэрэ буоллар, дэлэ үчүгэй буолуо этэ дуо?
Сайдыа, сахалыы тыыннаныа этэ», — диир Степан Гаври
льевич.
Аны төрдүс балаһаҕа тиийэн кэллэ. «Манна сороҕор
«фильм» дииллэр, сороҕор син «киинэ» дииллэр эбит.
«Киинэ» диэн саха тыла буолбут тыл. Оттон «фильм» диэни
саха киһитэ сахалыы санатыгар мэнээк туттубат тьша. Онон
олуона. Тоҕо кинилэр киинэ диэбэттэр барытын даҕаны.
«Эвен» диэн «эвен суруйааччыта» дэммит. «Эбээн» диэн
кэпсэтиигэ уруккуттан олоҕун бигэтик булбут тьш. Ону тоҕо
эмиэ кинилэр «эвен» диэтилэр? «Эбээн кыыһа доҕорбор»
диэн ырыабыт даҕаны бу тыл киэнник туттулларын этэр».
Кырдьык, ол «эбээн» диэн санарабыт, ыллыыбыт. Уонна
нууччатытыы үйэтинээҕи эргэрбит быраабьшанан нуучча
лыы «эвен», «фильм», о.д.а. диэн суруйтара тураллар.
«Этээстээх дьиэ» дэммит. «Мэндиэмэн» диэни кытта
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иккиэннэрин тэҥҥэ туттуохха да сөп этэ» диир. Кырдьык,
наар этээс, этээстээх диэмээри иккиэннэрин, синиэньим
курдук, аралдьытан туттуохха соп. Ол тылбытын байытыахтаах.
«Кылаабынай врач тутаах врач дэммит ол, арааһа,
олуона соҕус быһыылаах», — диир. Кылаабынай быраас
диэн оттон тутаах быраас, быраастар быраастара — тутаах
киһилэрэ буоллаҕа дии. Итинник ойдоотоххо, оннук олуонатык иһиллибэт курдук. Дьон үксэ нууччалыы саҥарбатын
үрдүнэн, аны-аныаха диэри нууччалыы сурулла сылдьар
врач диэн тыл аныгыскы «Таба суруйуу тылдьытыгар» бы
раас диэн сахалыы суруллуо. «Проект текстовой отчуотун
ааҕабын» диэни бырайыак суругунан отчуота диир ордук
судургу буолуох этэ диэн эппитэ саамай соптоох.
Мантан Степан Гаврильевич түмук оҥорор. Бастакыта:
«Соп буола-буола бу курдук бэчээтинэн дуу, араадьыйанан дуу, сахалыы тылы туттуу култууратын туһунан аһаҕас
кэпсэтиини ыытар туһалаах буолуо этэ», — диир. Биһиги
оттон, ити хаһыат тылыгар олоҕуран, куруук кэпсэтэр
этибит, сэһэргэһэр этибит. Ол гынан баран хаһыат бутун
нуомэрин бутүннуутун ырытан кэпсэтиспэт этибит урук
ку оттугэр. Дьэ, билигин Алексей Петрович Третьяков бу
Хаҥалаһын улууһун хаһыатын ханнык эрэ нуомэрин ыры
тан ыытара буолуо диэн сэмээр кэтэһэбин. Ол кэллэҕинэ,
биһиги эмиэ билиһиннэриэхпит. Иккис этиитэ: «Ханнык
эмэ ньыманан хаһыаттар, сурунааллар үлэһиттэрин кыт
та бииргэ үлэлээһини олохтуургут буоллар», — диир. Дьэ
ити кыаллыбат суол быһыылаах. Биһиги Тэристиин ааспыт
сьш саҥатыттан туруорсаммыт, «Саха тылын култууратыгар
үстүү лиэксийэни ааҕабыт» диэн сыҥаланан коро сылдьыбыппыт. «Саха сирэ» хаһыакка, араадьыйаҕа, тэлэбисиэргэ
эҥин. Онтубут, дьэ, тугунан эрэ кыаллыбат буолан испитэ.
Үлэһиттэрэ сороҕор уоппускаҕа курдук, сороҕор туох эрэ
суһал улэ быыс биэрбэт курдук этэллэр. Биир сьш ааста.
Аны бу сылга итини эмиэ сөргүтэ сатыахпытын ити тэрилтэлэр салайааччылара хайдах эрэ санаалара кэлбэт
cogyc. Суруктаах-бичиктээх кордоһон турабыт, дириэктиргэ илии баттатан, олох үнүстүүт кордоһүүтэ оҥорон. Ол
үрдүнэн бүтүн сылы быһа кыаллыбатаҕа түмук оҥорорго
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сөп курдук. Үһус этиитэ: «Биирдэ эмэ улуус хаһыаттарын
тьшын уллэстэн ырытарбыт буоллар» диэн. Алексей Пет
рович ырытан ыыттаҕына, син туолуон соп. Уонна ким
эмэ, баҕар, эмиэ ырытан ыытыаҕа. Аны тордүһэ: «Хайа
эрэ хаһыакка, саамай учугэйэ «Саха сирэ» хаһыакка, ыйга
биирдэ «Биһирэм тьш» диэн анал балаһаны туруорсуу».
Маны мин, ити үөһэ эппиппэр олоҕуран даҕаны уонна
олох иллэнэ суохпуттан даҕаны туолуо суоҕа дии саныы
бын. Ким эрэ атын киһи ылсар кыахтаах буоллаҕына эрэ
кыаллыан соп. Дьининэн, санаата сыыһа диэн олох эппэппин. Үчүгэй санаа, ол гынан баран билинни кэмнэ мин
өттүбүттэн кыаллыбат.
Бу Куобарап Микииппэр Мэхээлэбис, ытык-мааны
кырдьаҕас, сурута кэлэн турар. Сана дьыл иннинэ. Ол ону
мин тоҕоостоох кэмигэр таһаараарыбын уура сыппытым.
Онтубун, дьэ, бугүн бу күорэтэн таһаарабын. Кини этэр:
«Бу Эн биэрэр «Биһирэм тылгын» Саха сирин үрдүнэн
улам биһирээн истэр буолан эрэллэриттэн олус үорэбин
уонна туе бэйэҕэр махтанабын», — диэн. Эньиэхэ махтал,
бачча кырдьаҕас, корбот киһи дьону, оҕолору кордоһөнн үн
бу суруттараргыттан мин уорэбин. «Хайа эрэ улуус оскуолатыгар хайа эрэ учуутал үөрэнээччилэрин мунньан Эн биэриигин иһитиннэрэрин туһунан биир биэриигэр Эн бэйэн
эппитиҥ», — диэн этэр. Дьэ, ол Амма орто оскуолатын учуутала Серафим Михайлович Ильин оҕолорун кытта, 11-е кы
лаас оҕолорун кытта, бу «Саха сирэ» хаһыакка таһаартарбыт
ыстатыйабын короннөр, ол сорудахтарыгар хоруйдаабыттар
этэ. Ону хаһан эрэ иһитиннэриэм диэбитим. Ону, дьэ, би
лигин көннөрү саҕалыыбын эрэ. Ситэри иһитиннэрэр кыаҕым суох. Сотору мүнүүтэм бүтүоҕэ. Ону Серафим Михай
лович оҕолоро барахеаттар, бэйэтэ да, баҕар, кэтэһэ сылдьаллара буолуо. Онон бу биэриэх, иһитиннэриэх буолан баран,
сүтэн хаалла диэбэттэрин туһутар, дьэ, бу саҕалыыбын. Мин
сорудаҕым: «Бэйэҕит искитигэр хайдах эппиэттиир, хоруйдуур эбиккитий, ону холонон корүн», — диэн этэ. «Миэхэ
ыытын» диэн буолбатах, ол гынан баран оҕолор барахеат
тар кыһанан-мүһэнэн суруйан ыыппыттарын иһин мин
билсиһиннэрэбин. Бу «Тоһо горячай положениеҕа киирэн
олороҕутуй?» диэн ыйытыы. Итинник санарар дьон баал301

лар. Ол иһин ыйытабыт. Ону: «Төһө уустук балаһыанньаҕа
киирэн олороҕутуй?» — диэн ыйытыахха сөп диэбиттэр. Ол
эрээри уустук түгэнҥэ киирбит дьоҥҥо, көрөн туран, ин
ньэ диир сүөргү. Сахалыы өйдөөх, саҥалаах киһи көннөрү:
«Хайа, хайдаххытый?», «Оҕобун төһө итиигэ-буһууга киллэрдилэр?», «Төһө ууга-уокка түһэрдилэр?» — диэн ыйытыах этэ... Оччоҕо онтуҥ бэйэтэ туһугар өесө өйөбүл буолар
бу дьоҥҥо. Бу киһи үөрэ түһүөхтээх, миигин өйөөн, субу
курдук ыйытта диэн. Оттон үтэр-анньар, соруйан киирэртахсар киһи атыннык ыйытыаҕа итини. Дьэ бу тылы туттуу уустугун, тылы тула өттүттэн ырытан, ыйааһыннаан
көрөн баран саҥарыахтаахпытын, тыл култууратын ис култуура оҥостуохгаахпытын этэр. Бу — дьон сыһыанын олус
бөҕөргөтүөх этэ.
«Бу сорудаҕы кыайарга твердайдык надейсы гынаҕыт
дуо?» — диэн ыйытыы баар этэ. Ону: «Бу сорудаҕы толоруом дии саныыгын дуо?», «Толоруом диэн эрэнэҕин
дуо?» —- диэн көннөрбүттэр. «Оскуолаҕыт общежитиелаах
дуо?» — диэн ыйытабын. Онуоха: «Оскуолаҕыт уопсайдаах
дуо?» — диэн хоруйдууллар. Дьэ, бу ыйытыыны ыйытыытыгар утары коннорон хоруйдууллара соптоох. Ону сорох
ойдообот киһи «общежитиелаах» диэн хоруйдуохтаах. Ону
бу оҕолор өйдообүттэр. «Оскуолаҕыт уопсайдаах дуо?» —
диэбиттэр. «Эһиги харахтаргыт ырааҕы короллор дуо?» —
диэн ыйытар киһи баар буоллун. Маны сахалыы сопко туох
диэн ыйытыахха собуй? «Хараххынан хайдаххыный?» диэн,
«Ырааҕы көрөҕүн дуо?» диэн ыйытыахха соп. «Хараҕыҥкоһүҥ хайдаҕый, ырааҕы короргүнэн хайдаххыный?» эҥин
диэн ыйытыахтаах диэн сопко сахатыппыттар. Серафим
Михайлович оҕолорун үчүгэйдик үөрэтэр эбит. Бу кини
олус сэмэй, хайҕалы собулээбэт. Ол эрээри сэмэй даҕаны
киһи баар суолга ити кыра хайҕалы баҕас кыбыстыбакка
тулуйан истиэхтээх.
«Эһиги илиилэргитинэн, доруобуйаҕьггынан довольнайгыт дуо?» — диэн ыйытыы. Дьэ, ити кэпсэтиэх баҕалаах
киһи буолан баран, сатаан саҥарбат киһи буолуохтаах. Ол
ону оҕолор: «Эһиги илиигит, доруобуйаҕыт хайдаҕый?» —
диэбиттэрэ олус үчүгэй.
«Труд преподавателин билэҕин дуо?» диэн. Дьон ити
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курдук ыйыталлар. Онтубут, дьининэн, тугуй? «Үлэ учууталын билэҕин дуо?» диэн.
Салгыы барабыт. Серафим Михайлович оҕолорунаан
оссо биир уустук ыйытыыны быһаардылар: «Ыһыах
ыытыллар дуо эһиги дойдуга?» — диэн этии баар этэ. Ону:
«Ыһыах ыһыллар дуо эһиги дойдуга?» — диэбиттэр. Торут
култуураны билэр, төрүт өйдобүлбүтүн билэр дьон сити
курдук сопке санараллар. «Ыһыах ыһыллар, ыһыах ыһаҕыт
дуо?» — дииллэр. Оттон нууччалыыттан туруору тылбаас
таан санарар дьон: «Ыһыах ыытыллар дуо?» — дииллэр.
«Оһуокай тылын таһаарыыга төһө кыттаҕын?» диэн.
Бу маны: «Оһуокайы таһаараҕын дуо? Оһуокай тылын таһаараҕын дуо? Оһуокайга киирэҕин дуо?» — диэн ыйытыахха соп диэбиттэр. Дьинэ: «Этэҕин дуо? Этээччигин дуо?» —
диир соп. Үнкүүһүттэр этээччилээх буолаллар. «Этээччи»
диэн тиэримин. Ааттаах этээччи. «Бүгүн Эн этэҕин дуо?»
диэн кэпсэтэбит. Салгыытын кэлэр биэриигэ биэриэҕим.
Онон аныгыскы биэриигэ диэри.
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Биэриим саҕаланыытыгар иһитиннэрии. Татыйыына
Иннокентьевна Билиикэбэ, Сахалина Макаараба, Сунтаартан Уйбаан Дьөгүөрэбис Баһылайап уонна Бөтүрүөп Ньуку
лай Куһумуус кырдьаҕас биирдии суруктара, Мария Нико
лаевна Золотарева икки суруга баар. Аны туран, бүгүн кэлэммин Ньурбаттан Микиитэ Уйбаанабыс Эниэнтэйэптэн,
Ытык Күолтэн Уйбаан Федотович Захаровтан, Бүлүү куоратыттан Сэмэн Ботүрүобүс Куолаһаптан, Илбэҥэттэн
(Бүлүү) Виктор Алексеевич Митрофановтан, Ууһ-Аллан
Майаҕаһыттан Хабырыыл Онтуонабыс Хаппыырынтан су
рук туттум. Хабырыыл Онтуонабыс, өр сүтэ сылдьан баран,
коһүннэ. Ол суруктарым ис хоһооннорун аныгы биэрии
гэ биллэрэрим буолуо. Дьэ, бу, истээччилэрим суруктара
хаһан ырытылларын күүтэр буолуохтаахтар. Онон бүгүн
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тылы ырытар баҕабын кыатанаммын төһө кыайарбынан
суруктары билиһиннэрдэхпинэ табыллыыһы диэн олоробун. Дьэ, бастакытынан, бу Сунтаар 80-наах кырдьаҕаһа
Ньукулай Кууһумуус Бөтүрүөп оҕонньор суругун тутан
олоробун. Маҥнайгы суруга. Ол кырдьаҕас нуучча сири
гэр 15 сыл олорбут быһыылаах. Кини нууччалары кытта
15 сыл олорбутум диир, ол усталаах-туоратыгар саха ты
лын эгэлгэтин умнубатаҕым диир. Соп, ити сорох дьон,
нуучча сиригэр бардахтарына, атын омуктары кытта олордохторуна, «тылбытын умнабыт» дииллэр диэн баар. Кыр
дьык, умна быһыытыйаллар, санарар дорҕоонноро эҥин
кытта уларыйар, этиилэрин эмиэ нууччалыы этэн таһаарар
буолан хаалаллар. Ол баар суол, ону сорохтор: «Бу, киэбирэн, нууччамсыйаллар» — диэн санарар буолар этилэр
урут тыаҕа. Билигин дьон билиитэ-коруутэ, кулгааҕа-хараҕа
кэҥээн, уруккутааҕар киэн ник корон сыһыаннаһар буол
бут буолуохтаах. Ньукулай Кууһумуус умнубатаҕым диирэ
учугэй. Ол дии олорон: «Вторжение оҥордулар дууһабар»
диэн этиини «Сахалыы мин ойбор сиргэниини оҥордулар,
оһургэниини оҥордулар диэххэ соп», — диир. Ити — нууччатыйыы бэлиэтэ. Дьэ, ити «оҥор» диэн тыл, тылбыт угэһин кэһэн туттулуннаҕына, тылбытын нууччатытар, бороҕодутар, толооһурдар диэммин этэ-уорэтэ сатыыбын,
сопко туттар үгэһи кордоробүн. Итинниги нуучча тылын
үөрэҕэр «паразит тыл» диэн ааттыыллар. Ол соптоох этии
буолуохтаах. Дьэ, ол сиир үөн курдук тыл биһиги он тыл
бытын супту эмэн, соппоҥ, курас тыл оҥорор. Саха былырбылыргыттан туттан кэлбит «ыһыахтаатыбыт, ыһыахтыыбыт,
быйьш ыһыахтаабатыбыт, ыһыах ыстыбыт, ыһыах ыспыт
сир» диэн тылларын ити «ыһыах оҥордулар» диир даҕаны,
«Вторжение онордулар», «Өһүргэниини оҥордулар» диир
даҕаны канцеляризм диэн биир көрүҥнээх бороҕой этиилэр. «Оҥордулар, бардылар, ыыттылар» эҥин диэн тыллар
торуку туттулла сылдьар «ыстылар, мунньахтаатылар, дакылааттаата, алаадьылаата, хомус, быһах оҕуста, ытарҕа,
биһилэх кутта, туу өрбүт» уо.д.а. диэн тылларбытын солбуйан, саха тылын уратытын сүтэрэн, кэнсэлээрийэ хобдох, хорчоххой тыла оҥороллор.
Тылы үөрэттэххинэ, хаһыстаххына, урут эн иннигинэ
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дьон хайдах тутта сылдьыбытын, билинни тылы билээччилэр хайдах тутталларын, хайдах сурукка киллэрэллэрин би
лэр буоллаххына эрэ тылы билиэн. Үсүһүнэн, бу кырдьаҕас
«отуу умнуллубат», «отуу санабыллаах» диэн этиини аҕалар,
Ол — «Оннооҕор хонон турбут отуу умнуллубат», «Өтөх
тонүргэстээх, сурт (дьурт, бул. суурт — А.Е. Кулаковскай)
кэриэстээх, оһох (уот) кыымнаах», «таанаарбыт отуу умнул
лубат, чэйдэммит отуу санабыллаах» диэн ос номоҕун кылгатан туттуу. Сорох киһи итинник быһан, биирдии да этэр.
Өйдөбүлэ биир: «Киһи сылдьыбыт сирэ кэриэстэбиллээх,
киһи тугу онорбута умнуллуо суохтаах» диэн. Сахалар Бэкээрискэй үйэтигэр түүрдүү торүт корүнүнэн «суут, суурт»
диэн санарар эбиттэр.
Ньукулай Кууһумуус Бөтүрүөп суруга солун, кэрэхсэбиллээх. Истибит махтаныа дии саныыбын.
Аны «кумалаан» диэн тылы аҕалбыт. Хас да суолтаҕа тут
туллар диибит. Соп, кырдьык, хас да суолтаҕа туттуллар.
«Тиит кумалааннаах».
Быста дьадайбыт, ыал устун барбыт, тиит кумалаанын
курдук «үйэтин тухары, аһыыр кордоон, аньаҕын ата сыл
дьар» киһи ааттанар. Ону сопко эппит.
Дьэ, бу кумалааны хайа торүттээх тылый диэн этэр эбит
буоллахха, эбэнки тылыттан торүттээх диэн быһаараллар
үорэхтээхтэр. «Кумалаан» эбэнки тылыттан киирбит. Ол
тыл биһиэхэ «таба тыһыттан аттарыллыбыт тэллэх, сөрүө»
диэн суолтатынан үчүгэй баҕайытык туттулла сылдьар. Со
рох сиргэ таба, таньах баттаҕын этэллэр. Он өттүн сандалы курдук тутталлар. Николай Кузьмич маны билэр эбит.
Эбэнки тьшын тылдьытыгар даҕаны, 1976 с. тахсыбыт «Саха
тылын диалектологическай тылдьытыгар» даданы оннук
быһаараллар. Үгүс дьон билбэтин биллэрбитигэр Николай
Кузьмичка махталбын тиэрдэбин.
Эмиэ Сунтаартан Баһылайап Уйбаан Дьогүөрэбис саас
ортолоох киһи эбит, 51 -рим диэбит. Бу киһи суругун баста
кы кэрчигэ били Дуолан диэн суруналыыс суруйуутугар маарынныыр. Саха киһитэ нууччаны эбэтэр атын омук киһитин
кытта нууччалыы кэпсэтэригэр сахаҕа бэйэтигэр үөскээбит
аат тьшлары уонна сир ааттарын сахалыы санарыахтаах
диэн этэр. Сахалыы сир аатын сахалыы санарыахтаах. Хо2« Закач Ш 9
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лобур, «Я поехал в Одьулун», — диэхтээх. (Кини этэринэн.)
Соп. Уонна кумыс диэбэккэ кымыс диир, «Пейте кымыс»
диэхтээх. Дьэ итини эһиги туох дии саныыгытый? Субу син
маннык этиэххэ соп да курдук. Нуучча үөрэхтээхтэрэ, хо
лобура, Англия тылыттан ылбыт тылларын (тиэримини, тэ
рилтэ аатын иҥин) сороҕор имигэс баҕайытык ол омуктуу
таттаран саҥаран суруйан кэбиһэллэр. Үорэхтээхтэр, учуо
найдар уонна оттон бу «Биһирэм тьшы» истэр чугас-билэ
дьоннорум санааҕытын этэргит буоллар.
Сурукпут иккис кэрчигэр тыл ыраас буолуутугар улахан
суолтаны ууруохтаахпыт туһунан суруйар. Онно оҕолорбут,
оҕо саадыттан саҕалаан, 11-с кьшааска диэри тыллара буусбутуннуу маатыры-куутуру диэтэ. Дьэ бу хомолтолоох суол
оскуолаларга да баар буолуохтаах. Маатырылаабат оҕолоох оскуолалар, бука диэн, өһүргэммэтиннэр. Оттон биир
эмэ син биир тиэрэ сигилилээх оҕо баар буолуо. Ханна
баҕарар баар буолар. Хантан эмэ кэлэр, ханна эмэ сылдьыбыт эҥин, чэ, туга эрэ табыллыбатах оҕо баар буолар
оскуолаҕа. Ол майгыта-быһыыта олохтоох дьон киэниттэн
атын олох тобот оҕо баар буолааччы. Бу балары хайдах-туох
үлэни күүһүрдэн, тугу гынаммыт, хайдах өйдөтүһэммит
оҕобут ыыс-бурут тьша суох, маатырыһыта суох буоларын
ситиһиэхтээхпитий? Маны кини быһаарар, бу тоҕо бугурдук буолта буолуой диэни. Хайдах гынан маны суох гынары
суруйбатах. Оттон «Бу туохтан маннык буолта буолуой?»
диэни кини «Кэлии дьон сабыдыаллаах буолуохтарын соп»
диэн быһаарар. Кинилэр маҕаһыын буоллун, уулусса буол
лун, маат-муут боҕонү түһэрэ сылдьаллар. Ону оҕо истэистэ ким да буойбатын иһин эр ылан, онтон уорэнэн, эмиэ
оннук тылланан хаалар, куһаҕаҥҥа киһи дөбоҥнүк үорэнэр
диир кини. Итинник эмиэ баара чахчы. Ону олохтоох
дьон буойсар-хаайсар буоллахтарына эрэ табыллар. Били
гин дьон үөрэхтээх, култууралаах буолла, сатаан кэпсэтэр,
хайа баҕарар омуктуу да билэр дьон бааллар. Инньэ гынан
«бугурдук санарар биһиэхэ табыллыбат, итинниги биһиги
собулээбэппит энин диэн этэр эрдээх дьон баар буоллах
тарына, олохтоох дьон барыта биир санаалаах буоллаҕына,
туттунуох этилэр. Онон ол бэйэбититтэн тутулуктаах.
Үсүһүнэн, «Бу биэриигин сатаан ыыта тураргар баҕарабын»
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диэбит. Дьэ бэйэм даҕаны баҕам итинник. Үөһэттэн, урук
ку курдук, бобуу-хаайыы кэлбэтэҕинэ, биэриибитин биэрэ
туруохпут. Кини суругун угэс буолбут «Үлэҕэр ситиһиини,
олоххор дьолу, кытаанах доруобуйаны баҕарабын» диэн
тыллардаах хал буолбут этиинэн түмүктүөхтээх эбит. Киһи
барыта тугтар этиитэ. Олох сүүстэ, тыһыынчата туттуллар
тыл. Ол ону аетыммакка кини бэйэтэ биир «дьиннээхтик»
диэн тылы кыбытан суруйбута дьикти үчүгэй баҕайы буол
ла. «Дьэ үлэҕэр ситиһиини, олоххор дьолу, кытаанах доруо
буйаны дьиннээхтик баҕара хаалабын Сунтаар уола Уйбаан
Баһылайап» диэтэ. Бу хайдах курдук үчүгэйий, итигирдик
киһи биир тылы даҕаны эптэҕинэ, этии ис хоһооно уларыйан хаалар. Тыл итинэн үчүгэй, биһиги тьшбыт. Ити
киһи барыта санара сыддьарын санарыан баҕарбатах. Кини
миэхэ дьиннээхтик үтүөнү баҕарар эбит, ол санаатын эп
пит. Үтүөнү баҕарар хаһан баҕарар үөрүүлээх. Дьэ, Эньиэхэ
барҕа махтал, Уйбаан Дьөгүөрэбис! Ол гынан баран арай
доруобуйа кытаанах, сымнаҕас буолбат — бөҕо эбэтэр кэбирэх буолар.
Тылы этиигэ хайдах туттары, хайдах этэн таһаарары,
хайдах санарары билэр олус наадалаах, олус уустук.
Былыр-былыргыттан дьон үөрэхтээхтэрэ, ойдоохторо ити
ни ымпыкгаан чинчийэллэр, үйэлэрин тухары үлэлишшэр,
уустук суоллары быһаараллар. Билигин даҕаны соннук дьарыктаах дьон элбэх. «Хайдах эттэххэ туох диэн өйдөбүл тахсарый диэн, киһи кыыһырбытын, киһи хомойбутун, киһи
үөрбүтүн хайдах тылынан биэрэрий, туох диэн тьшы кытта
ситимнээн этэрий?» — диэн эмиэ үөрэтэллэр.
Дьэ, мин бүгүн бу сэрэдэ күн уһулла олоробун. «Сарсыар
да хомуньуустар үрдүкү салайааччыларын этиитин биэрдилэр. Бу, биллэрин курдук, билинни кэмнэ бэрэсидьиэн
буола сатаан этэ-тириитэ барана сылдьар киһи. Олох
кыыһыран кыйытта-кыйытта хайдах да буолуон булбакка
быыбарын саҕана Иэлсини хамыыһыйалата сатаан үтүо
үлүгэр. «Бу улаханнык ыалдьар киһи, ыарыйда быһыьшаах,
Иэлсини хамыыһыйалыахха наада», — дии-дии уураттара охсоору сүрдэнэ сыддьыбыта. Дьэ билигин даданы
сүрдэнэ сылдьар, биһиэхэ кытта тиийэн кэллэ. 50-тан тах20*
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са ньүбэрсиэккэ сылдьыбыт, үрдүк үөрэх тэрилтэлэригэр
сылдьыбыт. «Ыччаты илиигэ ылыахха наада», — диир.
Дьэ бу хомуньуустар сүрдээх дьон буоллулар. Бэйэҕит да
сыаналааҥ, бугурдук этиитин аҕалабын. «Эһиги бэйэҕитин
комүскэтэр, көмүскэнэр бэйэҕит аармыйаҕыт суох, бэйэҕит
милиисийэҕит суох (өссө туоххут-туоххут эрэ суох диэн
ааҕыталаата). Онон бэйэҕигин бэйэҕит көмүскэниэхтээххит»
диэн. Дьэ бу туохха ыҥырарый? Субу курдук улахан баһылык буолаары сылдьар киһи, бэрэсидьиэн тэҥэ, онтон
ордук даҕаны сананар киһи хайдах этиэхтээх этэй? Субу
маннык этиини истибит дьон эһиги ытырыктата санаабатыгыт дуо? Дьэ кини улахан өйдөөх, билиилээх бэлиитик диэн
аатырыан сои дуо — маннык тыллаһа сылдьар киһи? Киһи
кинини өйөөн, киирэн биэриэн соп дуо? Мин санаабар,
маннык олох күрдьэн киирэн бара турар майгылаах дьон
үрдүкү салалтаҕа, дьокутаакка анньыһаллара кутталлаах.
Үөрэххэ, наукаҕа истилиистикэ диэн баар. Тыл, этиигэ
киирэн, суолтата эҥин эгэлгэлэнэрин, дэгэттэнэрин үөрэтэр
үорэх. Субу олус наадалаах уорэх, ол ону үөрэҕэ да суох
киһи билэр. Бу тылы маннык эттэхпинэ, дьону өһүргэтиэм
суоҕа. Мин киһини субу курдук тылынан ылыннарыахпын
соп, субу курдук этиэххэ диэн саҥарар. Киһи өһүргэнэр
тылын айан-булан, ыатаран таһааран саҥарар дьон эмиэ
баар буолаллар. Соруйан. Оччоҕо эрэ астыналлар, оччоҕо
эрэ дуоһуйаллар.
Итинтэн сиэттэрэн, бэйэм олохпор көрсүбүт суолларбыттан киһи тыла киһиэхэ дьайар күүһүн кордорор аҕыйах
түбэлтэни ахтыым. Мин, үорэхпин бүтэрээт, биир сыл
Үоһээ Бүлүү Хоро аҕыс кылаастаах оскуолатыгар үтүо дьо
ну кытта үлэлээн турабын. Ол кэриэстиир күндү оскуолам
үбүлүойүгэр иккитэ ыҥырбыттарыгар кыайан барбатаҕым.
Ол улахан хомолтолоох. Дьэ, бу оскуолаҕа мин эҥин бэйэлээх дьону кытта бииргэ үлэлээбитим. Орто оскуолаҕа
киимийэҕэ уорэппит учууталым Петр Поликарпович Одорусов дириэктирдиирэ. Бэйэтэ ыалга дьукаах олорон, кыракый хоһугар кыбытан абыраабыта. Алексей Алексеевич
Устуруукун диэн баар этэ. Бэрт бэлиэ киһи этэ. Ол тугунан
диэтэххэ, дьэ бу этэн таһаарара үчүгэйин, сымнаҕаһын. Ogo
буоллун, улахан киһи буоллун, кырдьаҕас буоллун. Мөҕүөх
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да суолугар мөхпөтө, үчүгэй баҕайытык этэн кэбиһэрэ,
сымнаҕас баҕайытык. Мин кини саҥарар майгытын, оҕоҕо,
дьоҥҥо сыһыанын куруук санаан кэлэбин. Көрсүө, сытыары майгы улахан өйтөн, бэйэни бэйэ иитиниититтэн, бэйэ
майгытын кыана туттууттан, тулалыыр эйгэҕэ киһилии
сыһыантан тахсара буолуо. Онон ити өйдөөх дьон диэн ура
ты буолаллар. Наар охсуһууга, кыргыһыыга ыҥыра-сирдии
сатыы сылдьар дьон тыллара-осторо, майгылара олох атын
буолар, тымныы, кырыктаах буолар.
Сахаҕа улахан ойдоох диэн киһи барыта билиммит киһитэ Авксентий Егорович Мординов баар этэ. Киниэхэ
мин, ириэктэр буолан олордоҕуна, киирэ сылдьыбытым,
куттана-кугтанабын. Үйэбэр чугаһаан көрбөтөх киһим этэ.
Аатырбыта-сураҕырбыта бэрт буолан, үтүө дьон барыта
билинэр, киэн туттар сүдү киһитин ыраахтан көрө-көрө
толлор этим. Ол чахчы, толуута, үчүгэйэ, дьоһуннааҕа,
киһи коро түһээт ытыктыыр киһитэ диэн билинэн эппиттэрэ, суруйбуттара баар. Хаһыакка саха үөрэхтээхтэрин,
учуонайдары ааттарын ааттыыр буоллахтарына, бастакынан ааттыыр киһилэрэ этэ. Түөрт хас дуоктар баар этэ
оччотооҕуга. Ону кинигэлэргэ, ыстатыйаларга суруйдахтарына, испииһэк А.Е. Мординов диэнтэн саҕаланар буо
лар этэ. Дьэ оннук киһиэхэ мин саас дьиэ өрөмүөнүгэр
куоракка хаалларар буолбуттарыгар, үбүм-аһым да бүтэн,
ыарытыйыах да курдук буоламмын көнүллэтэр санааланным. Дьэкээн кенүллээбэт эбит, онон ол ириэктэр эрэ
көнүллээтэҕинэ көнүллүохтээх. Дьэ маныаха киирэммин,
суол ааныгар тураммын арай көрбүтүм: ириэктэрим уҥа
түннүк анныгар остуоллаах эбит. Эргиллэ биэрээт, уунутары буола түстүм. Уу чуумпуга бэйэтэ да ис хааныттан
боччумнаах, дьоһуннаах киһи улаханнык сонон олорон,
дьэ, толкуй бөҕөҕө түспүт киһи быһыылаах, суруйа оло
рор эбит. Сүүһүн мыччыһыннарбакка даҕаны санаа киэнэ
уустугун сааһылыы олорор чинчилээх. Баҕар ол үнсүүгэхарсыыга хоруйдаһан, үрдүк сололоохторго быһаарыы биэрэрэ буолуо, кинини сүгүн үлэлэппэтэх киһилэрэ. Мин —
аралдьытар санаа да, күүс да суох. Турабын. Ол олорон,
төбөтүн ондос гыннаран ылыытыгар, дьэ корон, дьиктиргээбэтэх, абааһы көрбөтөх, холку бэйэлээхтик: «Туох309

ха киирдиҥ?» — диэтэ быһыылаах. Ону наадабын эттим.
Онуоха аны били санаатын ситимин сүтэрбэккэ, быспакка
олороорон (онто адьас көстөрө) таарыйа этэн кэбистэ: «От
тон, үлэлээн баран, барыаҥ буоллаҕа дии, дьиэ-ҕэр», — диэ
тэ. Бу «дьиэҕэр» диэн тылы ураты сылаас, истиҥ бэйэлээхтик бэлиэтээн эттэ! Бу үчүгэйин! Дьэ мин наһаа астына
санаатым. Дьиҥинэн, аккаастаата! Миигин батан кэбистэ,
тылбын ылыммата. Дьэ мин буоллаҕына, үөрүүбүн кытта,
сүрэҕим битигирии түһэн баран, тахса ойдум. Уонна, баран
иһэммин, оссо киэн тутуннум. Мин: «Хата, киһи буоламмын, бу саха аатырар саамай ойдоох бастыҥ киһитэ саа
май үрдүк дуоһунаска, чыыҥҥа-солоҕо тиксэн олордоҕуна,
киирэ сырыттым, хайдах үлэлии олорорун көрдүм, хайдах
туттан суруксуттуурун көрдүм», — диэн онтон үөрбүтүм.
Уонна ону үйэлээх сааспар умнубаппын.
Дьэ. санаан көрүҥ, тэннээн көрүҥ салайааччылары
кытта. Ханнык баҕарар тойону ылан көрүҥ: миниистир
буоллун, бэристээтэл буоллун, сэбиэдиссэй, начаанньык,
дириэктир буоллун. Дьэ, ити мин көрдөһуүбун атын киһи,
кыра ычалаах киһи, атыннык, атын тылынан-оһүнэн
быһааран таһаарыа этэ. «Эйигин ким манна ыҥырбыта,
коҥуллээбитэ киирдин?! Дьэ, ол эн атын оҕолортон туох
ордуктаах буолаҥҥын коҥүллэтэҕин?!.. Декаҥҥа тоҕо
сылдьыбатыҥ?!» — энин диэн хабытайданан, түүрэйдээн,
оссо түлүппүон үрдүгэр түһэн, ханна эрэ тиийэн, кими
эрэ мөҕөн ылыахтаах этэ энин. Уонна, дьэ, элбэх олох туттуо суох тылын туттуо этэ. Ол буолан, моҕон- мөҕөн баран,
тиһэҕэр коҥүллээтэҕинэ даҕаны, син биир кинини мыынан, сирэн-сиилээн тахсыаҥ этэ — бу кыра да муннаах эбит
диэн. Отгон бу «оҕонньор» (оччотооҕуга биэс уонун туола
илик киһиэхэ) ол тылбын ылымматаҕын үрдүнэн билиҥҥэ
диэри махтана сылдьабын, бу киниэхэ. Бу этэн кэбистэҕэ
үчүгэйин, олох астык баҕайы. Муударай саха оҕонньорун,
киһи кохсүн кэҥэтэр, ыгылыйбыты уоскутар холку бэйэлээх дьиҥ саха кырдьаҕаһын куолаһынан. Үорэхтээх, куораттыйбыт киһи нууччалыы тартарыылаах саҥата буолба
тах! Мин «дьиэбин» ытыктабыллаахтык ааттыыр. Миигин
көҥүллүүр, миигин ыытар! «Оттон үлэлээн баран, барыаҥ
буоллаҕа дии, дьиэ-ҕэр», — диэн уоскутар. Бу олох иньэ310

лээх аҕам көстөн кэллилэр. «Дьиэҕэр» диэн атын ким да
эппэтинии сылаастык, иэйиилээхтик, уу сахалыы үчүгэй
баҕайытык. хойуу соҕустук этэн кэбиспититтэн дьиэтэ суох
бэйэм дьиэлээх буола түстүм (дьоиум ыалга дьуккаах эбэтэр
тэрилтэ дьиэтигэр, ол буолбатаҕына — ыал хаалбыт дъиэтин сөхсүнэн олорооччулар). Дьиэм ахтылҕана, тардыыта, үчүгэйэ кууһа түстэ. «Атыттар сылдьалларын мин да
сылдьыам буоллаҕа» диэн бигэ санаа киирдэ. Дьэ, сахатын
ыһыктыбатах киһи өйө-майгыта, саха тыла диэн итинник
сылаас иэйиилээх, ылыннарыылаах буолар эбит этэ...
Бу дьэ хомуйуустар салайааччылара дирин өйдөөх, көссүө
киһи эбитэ буоллар, ити этиитин норуоту былааска оро туруорбакка, олох атыннык этиэ этэ дии саныыбын мин. Ол
ону туох эрэ сэриигэ ынырар курдук этэн таһаардаҕа үһү!
Ону кини атыннык этэр соруга суох: кини дьону оро туруоруох баҕалаах буоллаҕа. Сибилинҥи былааһы собүлээбэт,
ону аһаҕастык этэр, ону суох оноро сатыыр. Сойууһу эргитээри гынар быһыылаах. Онно норуот көнүлүнэн собүлэниэ
үһү дуо? Арай, сэриилэтэлээн ылан, холботолуура буолуо...
Онон итигирдик дьон-дьон олох атын-атын майгылаах,
тыллаах-остоох буолаллар.
Аны бу араадьыйаҕа истибитим. Биир учуонай бу Авксентий Егорович Мординов учуонай буолбатах киһи, болүһүок
буолбатах киһи үорэппитэ энин дии-дии, мэнээк-мэнээк
дойҕохтообут.
Георгий
Борукуопиайабыс
Баһаарыны
инин, бодон дьоммутун бүттүүннэрин үохпүт. Ыстатыйа
суруйбут, ону хаһыакка бэчээттээбиттэр диэн ити кэпсээтилэр, араадьыйаҕа. Дьэ мин сөхтүм! Туохтаах бу курдук
хаһымардаах дьонуй, туох куһаҕан санааны иитийэхтээн
куулата сылдьыбыт дьонуй? Бар дьон ытыктыыр дьонун
итигирдик талбыттарынан үөҕэн, нуучча хаһыатыгар, нууч
чалыы тыллаахтарга анаан таһаарар саннаах дьон баалларыттан куруук ороһуйабын.
Ханалас бөһүөлэгиттэн Сахалина Макарова диэн биһиэхэ син дөрүн-дөрүн суруйар. Суруга бэрт киэн, дирин ис
хоһоонноох буолар. Бу бүгүннү да суруга бэрт үчүгэй, баай
ис хоһоонноох. Дьэ, мин ону билиһиннэриим. Дьонно
кэпсиирбэр үчүгэй буоллун диэн эмиэ биирэ, иккитэ диэн
бэйэм нүомэрдиибин. Ону эһиги оҕурдук нүомэрдээн су311

руйбут диэйэҕит. Дьэ, бастакытынан этэр — бу Дапсы
Багдарыын Сүлбэлиин иккиэйэҕин хороһон олороллорун дьиибэргии көрдүм диэн. Хата, киһи-киһи эҥинэҥин, сорохтор оттон корон үөрбүттэр — бу икки буолан
сэһэргэһэллэр диэн, оттон кини мыыммыт, учуонай ОӨҔӨ
элбэх диэн, тыл үорэхтээхтэрэ элбэхтэр диэн, ол гынан
баран тоҕо иккиэйэҕин хоростулар диэн ону сөбүлээбэтэх
Дьэ ол буоллун, биирдэ тахсыыга. Хата, эпииргэ итиччэ тахсыбыппытыгар баһыыба буоллаҕа (биэрээччи эл
бэх). Биһигини хайдах куруук таһаара туруохтарай? Онон
ити этиигэ итинник. Иккиһинэн, «Сунтаарга сырыыгын
кордүбүт. Онно саха төрүт тылын кэрэхсиир, үрдүктүк
сыаналыыр дьоннор буоллахтара, сунтаардар» диэн саамай
сопко этэр. Ол гынан баран: «Саманна биир эмит тылга
дьоҕурдаах, үөрэхтээх киһини тоҕо ынырбатыгыт?» — диэ
бит. Дьэ, холобура, поэтесса, Сунтаар тэлэбидьиэнньэтин
кылаабынай эрэдээктэрэ Наталья Михалева-Сайа тоҕо эрэ
костүбэт диэн. Кэбис, тэлэбисиэргэ көрдөрөллөрүгэр эл
бэх киһи быыһыгар Сайа олорор этэ. Көрсүһүүгэ сылдьыбыта эрээри тыл эппэтэҕэ. Биһиги дьону биирдии ааттаан
ыҥырбатахпыт, ким баҕалааҕы ыҥырбыппыт. «Биһирэм
тылы» собулээччилэри уонна «Өлүонэ сарсыардатын» таптаан-собүлээн ааҕааччылары. Ким кэлэрэ-кэлбэтэ көҥүлэ
буоллаҕа. Онон ити этиитин эмиэ ситигирдик быһааран
кэбиһэбин.
Дьэ, «Биһирэм тьш» салгыы сайдан, ханнык хайысханан
үлэлээн иһиэхтээҕин туһунан эҥин дьоһуннаах кэпсэтии
тахсыбата дуу дии санаабыт кини. Бэркэ астыммыт дьон
бааллар. Холобура, Багдарыын Сүлбэ, ол «хороллон олорсубут» киһи, дьэ, олус даҕаны астыммыт этэ. Бу сунтаардар
диэн чахчы даҕаны «Биһирэм тьшы» үчүгэйдик саныыллар эбит, үчүгэйдик тыл эттилэр-тыыннылар, сыаналаатылар диэн этэр кини, Багдарыын. Киһи-киһи санаата тустуһунан.
Собүлээбит киһи элбэх. Үсүһүнэн, «Урут суруйааччы
Далан «Тыгын Дархан» диэн кинигэтэ сүрэхтэниитигэр
бу кинигэни баһьптан атаҕар диэри, дьэ, хайҕааһын боҕо.
Суруйааччыга махтал-баһыыба боҕо этиллибитэ. Далан бириэмийэлэммитэ, үрдүк аакка тиксибитэ. Ол соп буоллаҕа
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дии. «Биһирэм тылга» биһирэмнээн олорон, бу кинигэ
тылын-өһүн, биирдиилээн этиилэри, биирдиилээн олуктарынан энин да ырытыы оноруохпут диэн кэпсэтии баара.
Бу халын, биэс сүүстэн тахса сирэйдээх кинигэҕэ биир да
нууччалыы тыл кыбытыллыбакка суруллубута. Былыргы обүгүлэрбит олохторо-дьаһахтара, танастара-астара, быһыылара-майгылара, бэйэ-бэйэлэригэр сыһыаннара, тапталлара
барыта дьин чахчы бу баардыы бэҕэһээ эрэ буолбутунуу су
руллубута киэнник ырытыллыахтаах, кэрэхсэниллиэхтээх,
норуот киэн эйгэтигэр таһаарыллыахтаах этэ буоллаҕа.
Оттон манна хаһыат, араадьыйаҕа тахсар «Биһирэм тыл»
комо-ньыма буолуохтаахтар. «Биһирэм тылга» бу арамааны ырытыы, бэлиэтээһин энин буолбата дии саныыбын.
Баҕар, бэйэм сатаан истибэтэҕим буолуо», — диэн сэрэйбит. «Буолбата» диэн быһаччы эппэтэх. Сахалина Макаро
ва улаханнык, киэнник суруйбут. Ити соп, үчүгэй. Кини
сороҕор истибэт буоллаҕа. Онон, ити саамай сопко сэрэнэн
этэр: «Буолбата дуу дии саныыбын», — диэн. Маннай утаа,
ити Сахалина истэрин диэки Далан «Тыгын Дарханын»
тылын-оһүн туһунан уонна Тыгын Дархан туһунан уопсай
да санаабын хас да биэриигэ эппитим. Арамаан тьшын би
лигин даҕаны хас даданы биэриигэ ырытыһан сэһэргэһэр
матырыйаал баар. Ол ону атын дьон туох дии саныыллара
буолла? Мин ааспыт биэриигэ ханнык суруйааччылар айым
ньыларын тьшын туһунан сэһэргэһэр кыахтаахпын биллэрбитим. Б арр. ким эмэ тылланар киһи баар буолуо: «Эньигин кытта мин бу айымньы тьшын туһунан сэһэргэһиэхпин
баҕарабын», — диэн. Дьэ эрэ, мин ону «ээх» диибин, чах
чы айымньы тылын үчүгэйдик ырытыһыах, билэр-көрөр,
бэлиэтэммиттээх буоллаххытына. Онон, оннук дьон,
баҕаҕытын биллэрэн, баҕар, суруйун', баҕар, түлүппүоннээн.
Манна быһа эпииргэ тахсыахпыт. Дьэ, Сахалина бу ара
маан тьша чахчы үчүгэйдик ырытыллыан баҕарбыт, онон
оссо эппит: «Маны аахпыт анал тьш учуонайдара уопсай
онкулун онорон биэрдиннэр», — диэн. (Миэхэ онорон
биэриэхтээхтэр.) Дьэ суох, мин бэйэм даҕаны онкулун бу
лан сылдьабын, булбутум быдан ор буолла. Ол гынан баран
биэриим эмиэ атын элбэх кэпсэллээх. Инньэ гынан биир
эрэ айымньыны кэпсии олоруохпун табыллыбат курдук, ол
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иһин эрэ тохтоон сылдьар буоллаҕым. Онон ким эрэ туораттан оҥкул оҥорон биэрэрин эрэйбэппин. Бэйэм кэпсиирим элбэх. Со-оп. Атыттар туспа кэпсиир буоллахтары
на, кэпсээтиннэр, суруйдуннар. Мин былдьаспаппын. Дьэ,
онон бүгүҥҥү сурук ырытыыбын манан бүтэрэбин. Мария
Николаевна суругар кыайан тиийбэккэ хааллым. Ол эрээ
ри аныгыскы биэриибэр эмиэ анардастыы сурук ырытыыта
буолуон баҕарбаппын. Били эппит суруйааччьшарым тыл
ларын эмиэ ырыттахпына сатанар. Ол суруйааччыларым
истэригэр «Биһирэм тьшы» көтүппэккэ истэр дьонум баал
лар, кырдьаҕас оҕонньотторум бааллар. Олорум айымньыларын тылын-оһүн туһунан кэпсиэм этэ буоллаҕа. Онон,
дьэ, эһиэхэ бука барыгытыгар үтүонү баҕарабын. Аныгыс
кы биэриигэ диэри!

УҺУЙА ҮӨРЭТИИ (СҮҺҮҮ)
Т өрут тыллары сөргүтэн
БТ 192. 97.09.14

Режиссер А. Гоголева. Оператор И. Кондратьева.
Сурукка түһэрдэ: Иванова Аня, СС-95-2

Былыр олоҥхоһут эдэр оҕону үорэтэр, уһуйар эбит. Ол
уорэтэн баран: «Дьэ, маны уһуйа уорэтэн кэлээр», — диирэ
буолбатаҕа буолуо дуо диэн ыйыппыт киһи баар. «Уһуйа
уорэтэн кэлээр» диэн. Соп.
Былыр дьон тугу истибиттэрин, көрбүгтэрин барытын
ойдорүгэр тутар, долоҕойдоругар хатыыр дьоҕурдара олус
улахан эбит. Былыргы айанньыттар, чинчийээччилэр саха
лар ол ураты дьоҕурдарын бэлиэтээн хаалларбыттар. Хан
на ханнык мае үүнэн турарын, соҕотох маһы элбэх мастан
арааран, оннук мае баар диэн. «Ол онтон ол диэки ханьыһан
бараҥҥын, оччо кэми бардаххына, оннук сир кэлиэҕэ. Он
тон оннук бараар» ингин диэн мунаах суолгун чопчу ыйан,
ааһан баран, туохха эмит (туоска, холобур) ойуулаан биэрэр
дьоҕурдаах дьон.
Бэл кыра оҕолор олоҥхону биирдэ иһиттилэр даҕаны
ойдорүгэр түһэрэн ылаллар. Күн сарсын ону оҕолорго
олонхолоон биэрэллэр! Кор, бу маны уп-уһун кэмҥэ, би314

һиги курдук aaga-aaga анаан үөрэтэн, нойосуустуу сатыыр
диэни былыргыларын билбэттэр эбит. Дьэ ити дьикти.
Биһиги үөрэх бөҕөнү үөрэннибит. Кинигэ бөҕөнү аахтыбыт. Ол аахпыппыт онно кэмигэр эрэ туһалаан баран, кэ
лин умнуллан хаалар. Биир эмэ эмиэ уруккуларга маарынныыр өйдөөх киһи баар буолладына: «Оннук учуонай он
нук айымньытыгар оннук ыстараныыссада субугурдук диэн
суруйбуттаах этэ», — диэн өйдөрүттэн этэн биэрэн, дьону
салыннараллар. Ол оннук киһи билигин олох сэдэх буо
луохтаах. Урукку дьонтон биһиги кэммитигэр Авксентий
Егорович Мординов «Оннук киһи» диэн сураҕырар. Кини
Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Фейербах, Гегель, инининин учуонайдар, бөлүһүөктэр кинигэлэриттэн уһуннуу
сытаатаны ойүттэн ааҕыталаан биэрэр ураты киһи. Биирдэ
даҕаны лиэксийэтин сурунан, ону кэлэн ааҕан биэрбэтэх
киһи. Онон, олох, сураҕырыан-сураҕырбыт учуонай. Субу
суруллубуту ааҕан биэрэр курдук, кэлэҕэйдээбэккэ, биир
дэ да ынаалаабакка, сыыһа санара-санара коннөрүммэккэ,
сыыс тылы туттубакка, ып-ыраас нуучча, саха тылынан хайатынан даҕаны ининнэрбэккэ кэпсээн биэрэр киһи. Лои
бааччы. Дакылааттарын санаан кэллим. 40-нүү мүнүүтэҕэ
туох даданы тохтобула суох, олох, ат олугун курдук киирэн бара турар кэпсээннээх киһи. Бу наука үлэһиттэригэр
дакылааттыыр улахан дакылаат буолар. Үорэхтээх дьон ор
сурунан, ыйы-ыйынан, бадар, иккилии да ый бэлэннэнэн
баран, дакылааттыахтаах дакылааттара. Маны туох даданы
кумаадыта суох эт мэйиитинэн кэлэн туран кэпсиир киһи. Ханнык бадарар боппуруоска. Уйбаан Баһылайабыс
Бэрииһэи диэн Суруналыыстар сойуустарын бырабылыанньатын бэристээтэлин солбуйар киһи, Муордьунабы,
уһуннук бииргэ үлэлээн билбит киһи кэпсииринэн, биирдэ
биир дакылаатчыт дакылаатгыах буолан ыйы быһа сылдьан
баран, ол дакылаата кыайан бэлэннэммэтэх дуу, хайдах дуу,
саҥа дакылаатчыт наада буолар... Инньэ гынан, ыксааннар,
ол күн Авксентий Егоровичка бараннар: «Дьэ, Авксентий
Егорович, киэһэ дакылаата суох буолан хааллыбыт, дакылааттаа эрэ. Абыраа!..» — диэн буолар. Онуоха: «Ол туох
туһунан дакылаатый?» — диэн ыйыппыт. Түмүгэр: «Оттон
кэлэн эрдэдим дии...», — диэн буолбут. Уонна туох да бэрт
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дакылааты дакылааттаабыт. Били ыйы быһа бэлэннэммит
киһи кыайан дакылааттаабат дакылаата буолбут.
Оҕордук киэҥ, дирин билиилээх, улахан ойдоох дьон
сахаҕа үөскүүллэр, аны да үөскүөхтэрэ. Сибилигин даҕаны
иитиллэ сьшдьар дьон баар буолуо. Ыччат баар буолуо. Ити
эт мэйиилэрэ үчугэй оҕолору кыраларыттан бутүн уопсастыба бүтүннүү харааннаан, харыһыйан-харыстаан иитэрэ
буоллун! Сахалар оччоҕо сайдыахпыт да этэ. Киһи, бүтүн
олоҥхону бүтүннүү, бүтүн кинигэни биирдэ истэн баран,
өйүгэр хатаан кэбиһэрэ диэн сөҕүмэрдээх. Бэйэтэ урут
олоҥхолообокко сылдьар киһи ойүгэр хатаан кэбиһэрэ баар
оссо соҕүмэрдээҕэ. Киһи айылҕатын дьиктитэ! Кыра оҕо,
уончалаах оҕо, истэн баран, олоҥхолуур. Оттон олоҥхолуу
сылдьар киһи, олоҥхоһут киһи, биирдэ истэн баран, ону
өйүгэр хатыыра син даҕаны. Бэйэтэ олоҥхоһут буолан,
олоҥхо тутулун билэр, ис хоһоонун ойдүүрэ дөбөҥ, ханнык
түгэҥҥэ туох диэн тыл-өс хайдах туттулларын билэр буо
лан, лабыгыраппытынан киирэн барар буолуохтаах.
Дьэ, онон ити «наизусть» диэни ол нууччалыы өйдөбүлүгэр «киһи саҥарбытын уоһуттан хабан ылан, үүт-үкчү
саҥарыы» диэн өйдөбүлгэ тутуннахтара. Кэлин, ааҕанааҕан, хас уонна үорэтэн баран, ойгор туппуккун ааҕан
биэрии буола уларыйдаҕа. Ону билигин биһиги «нойосуус» диэн нууччалыыны дорҕоонун эрэ кубулутан саҥара
сылдьабыт. Саха тылын байытар киирии тыл буолбут. Ити
«нойосуус» диэни, «нойосуустаа, нойосуус уорэтэн кэлээр»
диэн этэбит. Ону, наар хал буолбут биир тылынан саҥара
сылдьымаары, аралдьытан уонна бэйэ тылын баайын туһанан, кэпсэтии тылыгар, баҕар, учуутал уруокка атыннык
даҕаны этэр буоллаҕына, туох даҕаны куһаҕан суох дии са
ныыбын. Онон «наизусть» диэн тиэримин оннугар: «Маны
ойгор хатаан кэлээр, ойгор тут, ойгор түһэрээр, өйгүттэн
ааҕыаҕыҥ», «хаппыккар хатаа, сүһэн ьш» иҥин диэн этэн
кэбистэҕинэ, туох куһаҕаннаах буолуой? Ити саха тутта
сылдьар тыла. «Олонхону биирдэ иһиттэ да, сүһэн ылар
этэ» диэн этии баар дии. Ол аата «нойосуус түһэрэн, ылар
этэ» диэн. Биһиги «сүһэн ылыы» диэни «нойосуус» диэн
суолтатыгар тутуннахпытына, алҕас буолуо суоҕа дии са
ныыбын мин.
316

Онон ити «нойосуус» диэн тылга ханыылыы өйдөбүллээх
тыл сахаларга былыр бэйэлэригэр cyoga эбитэ буолуо дуо
диэн ыйытыыга хоруйум итинник. «Ойугэр хатаан кэбистэ,
ойгор хатаар» инин диэн билигин даҕаны этэ, тутта сырыттахпыт ити.
Со-оп. Онон ити биһиги нууччалыы тылы, киирии
тылы тутта сылдьаммыт, «Сахалыыта хайдах буолуой, са
халар урут итини бэйэлэрин тылларынан этэр сахалыы
ойдобуллээхтэрэ буолуо дуо, сахалыы туох диэн этэллэрэ
буолуой?» диэн санааны хос илдьэ сылдьарбыт биһиги тыл
бытын билэрбитигэр туһалаах бөҕо буолуохтаах. Уруккубутун хасыһан ойдүү сатыахтаахпыт. Онон ити ыйытыыга хо
руйа итинник.
Аны Сүөдэрэп: «Кулун Куллустуур» олоҥхоҕо «таннастыгас харбааһыннаах» диэн тылы нууччалыы тылбаастыылларыгар «наклонными бродами» диэн тылбаастаммыт», — диэн сирэр, «Харбааһыннаах» диэни. Соп. «Брод»
диэни кытта соп түбэспэт диэн. Элбэх суолталаах «харбаа, харбааһын» диэн тьшы соҕотох суолталаах тьш кур
дук өйдөөбүт эбит. «Бу хайдаҕьгй? Абааһы сирэ буолан,
ол таннары харбыыллар дуо, дьиннээхтик харбыылларын
оннугар», — диэн сүоргүлүүр. Дьэ бу омуоньумна уонна
элбэх суолталаах тылга мунуу диэн буолар. Биһиги тыл
бытын билбэт, үөрэппэт буоламмыт, дьэ, ити, «харбаа»
диэтэххэ биири эрэ өйдүүбүт. Оссо атын суолталаах буо
луо диэн санаа киирбэт. Мөккүһэбит даданы, сиилиибит
даҕаны. Собүлээбэппит! «Оннук тьш баар үһү дуо? Саха
тылыгар итинник тьш суох!» — диэн туран кэлэбит. Ол олох
табыллыбат. Биһиги тылбытын билэ-коро сатыы сылдьыахтаахпыт. Оччодуна ити «харбааһын» диэн тыл туох суолтаҕа
туттуллубута олох кэбэҕэс бадайытык ойдөнүохтээх.
Уонна «Биһирэм тьштан» ыйытар буоллахха, тыл суолта
та өйдөнөрүн курдук толору өйдөбүллээх этиини устан эбэ
тэр истибити толору суруйан ыыттахха сатанар. Коннору ол
«таннастыгас харбааһыннаах» диэни дуу, «харбааһыннаах»
диэни дуу киһи хайдах да быһаарар кыаҕа суох. Ол тугуй?
Аартык дуу, уу дуу, туох дуу? Ону бу кинигэни аахпыт киһи
эрэ билиэхтээх. Туох туһунан этиллибитин сурук ааптара ойдоон суруйбута буоллар, олох быһаарарга чэпчэки,
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кэбэҕэс буолуохтаах этэ. Ити уруккуттан суруйар дьон тыл
ойдобүлэ тахсар этиитин ыыталлар. Ол үчүгэй. «Бугурдук
диэн этии баар, ону хайдах ойдүоххэ сөбүй?» диэн. Ону
ити, ситэтэ суох, быһаҕас этиини ыыттахха киһи быһаарар
кыаҕа суох, ол ыйбыт кинигэтэ суох буоллаҕына.
Аны биир, киһи мунаарыа да суох этиитин булан ыып
пыт: «Ыстал тимир быһахтаах» диэн. Убаарыскай суруйуутуттан булбут, «ыстал тимир быһахтаах» диэн. Дьэ уонна
«ыстал» диэни ырытан тахсар. Ол «ыстал» диэҥҥэ мунан хаалан баран. Оттон «ыстаал тимир» диэн буоллаҕа
дии. Киһи бэйэтэ ойдоон, коннорон ааҕар суола. Бу алҕас
бэчээттээһин дуу, хайдах дуу, ону кинигэни бэчээттээччилэр быһаарбатах буоллахтарына, «ыстаал тимир» диэн тьшы
билэр киһи бэйэтэ коннорон ааҕарыгар тиийэр. Убаарыс
кай барахсан бэйэтэ оннук суруйбут буоллаҕына — ол туох
да сиитэ-одуута суох. Кини сахалыы аан маҥнайгы суругу суруйан бэчээттэппит киһи. Уһун аһаҕас дорҕоону хай
дах суруйар туһунан быраабыла, сахалыы туох да уорэх,
ыйыы-кэрдии суоҕар! Ол оннук суруйуу баар буоллаҕына,
кэнэҕэски ыччат баалаабатыгар кордоһон, киһи уйадыйыан
курдук суруйан кэбиспитин мин бастакы биэриилэрбэр
этэн турабын!
Со-оп. Бу «ыстыырга ысталлаах» диэн этиини хайдах ойдүүбүт диир Сүодэрэп. Оттон, дьэ, сахалыы туох диэн ойдүүгүн бу этиини? «Ысталлааҕыттан биэрээр» иҥин диэн
тугу этэллэрий? Ол аата киһи «ыстыырдыы ыстаан, дьэ,
аһаатым ээ» диэн астынар үчүгэй этин, собүлүүр этин
кордүур буоллаҕа дии. Ыстаабытыҥ-ыстаабатаҕын билли
бэт эти киһи астыммат. Онон ысталлааҕын, баҕар, иниирдээҕин-силгэлээҕин даҕаны этиэҕэ, эбэтэр кытаанах соҕус
эти op ыстаан, син аһаатым диир курдук астынаары,
Унуоҕу тиниктээҕин собүлүүгүн, үлэһэҕин. Оннук унуох
тигистэҕинэ, үорэҕин, тиниктээн астынаҕын. Үчүгэйдик
аһаабыкка холунаҕын. Унуоҕу комүллүүргэ, «Тиис сааныыта» улахан суолталаах дьиҥ сахалыы өйдөбүл баара. Тиис
хамсаабатын диэн беҕөргөтөөрү көмүрүөлээх сымнаҕас
унуоҕу көмүллүүллэрэ. Онон ити «ыстыырга ысталлаах,
ысталлааҕыттан» инин диэн туттууну ойдүүр кэбэҕэс.
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руорбутунан тааска кыратыаххыт үһү», — диэн суруллубут диэн
аҕалар. Манна эмиэ «кыратыаххыт» диэни, дьэ, кырыыска
инин сыһыаран ырытан киирэн барар. Бу олох табыллыбат,
эмиэ субугурдук алҕас бэчээттэммит сир сылдьар эбит, Ол
Куннук Уурастыырап барахсан хайдах даданы «кыратыах
хыт» диэн суруйбат киһи. Ол ону (Нуоба-Сибиирискэйгэ бу
бэчээттэнэр) сахалыы билбэт кэриэктэрдэр корон таһаарар
буоланнар, кинигэ ал да ha сорох сиргэ элбэх буолар. Онон,
дьэ, ити, «содуруу палыгыраапыйа сайдыьшаах учугэй»
диирин диибит буолан баран, ол, биһиги омук дьоно буолабыт. Ол туора омук дьонун тьшын билбэт буоланнар, дьэ,
кыайан корботтор. Туох барыта торүоггээх буоллада. «Таас
ка кыыратыаххыт үһү» диэн этии буоларын сахалыы билэр
киһи олох мунаарбат. Ол аата «тааска быраҕыаххыт үһү»
диэн этии сылдьар буоллада дии.
«Кыыс танара кытыаныгар кыттар үолгэ дьүһүллэр»
диэн тугуй?» Бу «дьүһүл» диэн тьш саха-нуучча тылдьытыгар киирбэтэх. Ити тьш «түүл» диэн тьшы кытта сибээстээх
дуо диэн ыйытар. Дьэ субугурдук суруйар дьону кытта, су
бугурдук кэпсэтэр дьону кытта сэһэргэһэр олус диэн уус
тук. Ханнык бадарар тьшы ылан бараннар, киһи барыта би
лэр суолун мөккүһэн туруохтара. Киһи сатаан кэпсэппэт,
оннук дьону кытта. Бу манна оттон анардастыы санарар
буоламмын тулуйабын. Кэпсиирбин ойдүүр, тьшы билэр
дьонно тирэҕирэр, ойотор эрэ буоламмын быһаарабын.
Утары корсон олорон, олох ойдообот киһини ойдото са
тыыр сада ыараханы билбэппин. Олорго тьшы быһаарыыны остоохпор да бадарбаппын.
Дьэ, холобур, «дьүһүл» диэн тьш тылдьыкка суох, онон
бу сыыһа туттубуттар инин диэн барар. Бииринэн, хан
нык да бэйэлээх тылдьыкка тьш барыта быһаарыллыбат.
Киирээччитэ киирэр, киирбэтэ киирбэт. Киирэрэ адыйах,
киириэхтээдэ киирбэккэ хаалара элбэх. Иккиһинэн, «дьүһүл» диэн тьш тордо оттон «дьүһүй» диэн тьш буоллада.
Ол онтон үөскээн, дьэ, ити «дьүһүлгэн» инин диэннэр
тахсан кэлэллэр: дьүһүн, дьүһүлгэн, дьүһүлэҥ инин диэн
элбэх буоллада. «Тьш төрүт олодо, үоскэтиллибит олодо»
диэннэри оскуолада үорэтэллэр. Тьш төрүт олодун булларан, сыһыарыьшарын өйдөтөн, эрчийии бодотүн эрчи319

йэллэр, үйэ-саас умнубат гына! Ханнык сыһыарыы туох
суолталааҕын өйдөппөккө ноҥүө кылааска таһаарбаттар. Ол
иһин тылы, тыл амтанын билэр, таптыыр, курдары өйдүүр,
тылга муннугар сыттаах дьон тахсан тиийэн кэлэллэр. Тылга
тартарыылаахтар суруналыыс, суруйааччы, тыл, төрүт култуура учуутал а буолаллар. Оттон оскуолаттан олоххо төрүт
буолар билиитэ суох тахсыбыттары тугу эргитиэххиний?
Саха тыла — киһи саха буоларга тутаах төрүт. Ким, ама,
саарбахтыай, моккүһүой? Дьэ, ол үрдүнэн, сибилигин да,
Нассынаанай оскуоланы санардан сайыннарыы кэнсиэпсийэтиттэн тотторү түһэн, мүччү үктээннэр, наар, дьаныһан, саха тылын чааһын сарбыйа сатыыллар. Дьэ, аны
даҕаны ким эрэ түҥнэри өйдөех таҥнары куолута өйөбүл
ылан, баһыйдаҕына, кыайардыы, атаҕастыктыы, атаҕастыы
үөрэммиччэ саха тылын үрдугэр түһэллэрэ саарабыла суох.
Биһиги омук тыыммыт — саха тыла, Саха тылын чааһын
олох тыыттарыа суохха. Ону соҕотох саха тылын учуутала
кыайан туруулаһар кыаҕа суох. Бу маны дьон-норуот туруулаһыахтаах. Үөрэхтээх дьон, интэлигиэнсийэ хайдыһыа
суохтаах. Салайааччылар, дьокутааттар туруулаһыахтаахтар. Олохтоох оскуолаларга саха тылын чааһын олох тыыттарбат бэлиитикэни тутуһуохха. Оскуолалар учууталлара
саха омук саха тыла суох омук буолбатын ким-хайа иннинэ
ойдуох, саха тылын, биридимиэтиттэн тутулуга суох, бары
көмүскэһиэх тустаахтар. Инники кэскилбитин санаан ту
ран, тыл учууталлара дорҕоону, тылы ырытыыны, этиини
ырытыыны олох мискийэн үөрэтиэх тустаахтар. Этиини
ырыппатаххына, сиинтэксис диэни билбэт киһи буолан
тахсаҕын. Тыл этиигэ таба туттуллуутун үорэипэккэ тылы
билэр кыахтан матаҕын,
Дьэ, онон Сүөдэрэп суруга биһигини улахан, киэҥ санааларга тириэрдэр.
Билигин «Саха-нуучча тылдьытыгар» «балаҕан» диэн тыл
быһаарыыта чуолкайа суох» диир. Ити «Сахалыы-нууччалыы тьшдьыт» диэн бэйэтэ анал оҥоһуулаах тылдьыт. Тыл
дьыт оноһуута, дьэ, барыта соруктаах буолар. «Саманнык
сорукка эппиэттиир тылдьыт» диэн. Бу энциклопедическай
тылдьыт буолбатах, онон быһаарыыта чуолкайа суох иҥин
диирэ эмиэ сыыһа. Хайдах чуолкайа суох буолуой? Чуолкай
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боҕо быһаарыылаах эбит, мин көрдүм. Мунаарбыт киһи
атын энциклопедическай быһаарыьшаах тылдьыттартан
билиэн сөп. Оннук тылдьыт — «Саха тылын быһаарыылаах
тылдьыта» — оҥоһулла сатыыр. Күүс-кыах тиийбэт, үп
суох, тылы билэр, тыл суолтатын сатаан кыайан быһаарар,
тылдьыкка үлэлиир кыахтаах киһи аҕыйах. Ити тылдьыкка
үлэлэтээри орөспүүбүлүкэни биир гына кэрийэ сылдьан,
дьону сурахтарынан истэн, көрдүү-була сатаан, акадьыамык Бүотүр Силэпсиэп дьон боҕонү — 200 киһиэхэ тиийэ,
сирэй корсон, кэнсэппит. «Саха тылын учуутала баар үһү,
ол сиргэ оннук тылы билэр киһи баар үһү» инин диэни
хантан эмэ иһиттэ да, онно ойон тиийэн, биитэр суруйсан,
тылдьыкка үлэлэтэн холоон кордо. Онтукатыттан икки эрэ
киһи иннэн хаалла. Онтон дьиннээх иннибит киһитэ —
биир. Оттон биирэ бэйэтэ бэлэн учуонай. Онон тылдьыкка
үлэлэһэн көрүөх бу бүтүн өрөспүүбүлүкэҕэ биир эрэ киһи
баар эбит диэн буолла. Дьэ, хайдаҕый бу? Тылдьыкка тылы
быһаарыах курдук бэлэннээх, тьшы билэр дьон сэдэх буолаллар эбит. Ол тылдьыкка үлэлиир диэн олус уустугуттан
оннук. Онон, тылы соччо оннук билбэтэллэр да, тылдьыты
оноруу ньыматын баһылааннар, хата, итиччэ оноро сатыыр
ыччаттардаахпыт диэн үөрүөхтээхпит Кинилэр суохтара
буоллар, кинилэр итинтэн туораан биэрэллэрэ буоллар, ол
аҕыйах сааһырбыт киһи хайдах кыайыаҕай?! Саха тыла баай
буоллаҕа. Ити Пекарскай да тылдьытыттан куруук туттуллар
тьшы суолтатын чуолкайдаары короҥнүн булбаккын. Хай
дах булуоххунуй? Барытын хайдах кини хабыаҕай? Кини
ол, Тааттаҕа олорон, син онно-манна кэрэспэдьиэннэрдээх
эбит буолан баран, олор бары суруйан испэт буолуохтаах
тар. Киирбит да тылы барытын ситэн быһаарбатаҕа. Тыл
дьытыттан ордон хаалбытын ылсан онорор киһи суох.
Дьэ, инньэ гынан, тьшы сиһилии быһаарыы. тьш туох
өйдөбүллээҕин бүттүүнүн түорэн быһаарар аныгы тылдьыт
диэн биһиэхэ, кырдьык, суох. Биирдиилээн быһаарыыны
атын үлэлэртэн эрэ буллахха булуохха соптоох. Онтукпут эмиэ аҕыйах. Онон биһиги итэҕэспит элбэх. Ол иһин
инин-инин салааҕа дьоҕурдаах, баҕалаах ыччат бу үлэҕэ
кыттан иһиэхтээх. Бары биир үнүстүүккэ мустан үлэлиир
кыах суох. Онно үп-ас тиийбэт. Билигин оссо тоһо үлэһит
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ыстаата сарбыллыа биллибэт. Сарбыйыы бөҕө буолаары
турдаҕа дии. Ол үрдүнэн үлэ тохтуо суохтаах. Саха баарын
тухары, дьоҕурдаах киһи баарын тухары, баҕалаах киһи баа
рын тухары ханна баҕарар сир уһугар да бүгэн улэлизххэ
соп. Оччоҕуна орто да үөрэхтээх киһи тугу баҕарар оҥоруон
con, үрдүк үөрэхтээх киһитгэн итэҕэһэ суох. Баҕалаах
буоллаҕына, наар ону эрэ дьарык оҥосгор буоллаҕына,
өссө ордуктук оҥоруон сөп. Хасыһар буоллаҕына, ол идэтигэр, ол салаатыгар кимтэн да ордук билиилээх киһи
буолуо бу киһи. Онон, олох сэнэммэккэ, «Мин орто эрэ
үөрэхтээх киһибин» диэн санааны кыйдаан туран, «Мин бу
маны сөбүлүүбүн, мин дьарыктаныахтаахпын, дьон хайдах
үлэлиир эбитий, саманнык үлэлэр бааллар эбит дуо» диэн,
ону булуталаан, ону корон, ону ааҕан, онтон ой ылан, онно
салайтаран төһө баҕарар, тугу баҕарар үлэлиэн соп. Ол бул
гуччу аспырантыыраны бүтэрбит киһи, булгуччу наукаҕа
такайбыт киһилэрэ улэлиэхтээх буолбатах. Тыа учууталлара
тоһо баҕарар учуонай буолаллар дии, баҕардахтарына. От
тон наукада улэлии сылдьан, онно да, буолар киһи буолар.
Сорох киһиҥ кыайан истиэпэн комускээбэккэ хаалар.
Дьэ, билигин, били «балаҕан» диэн тыл быһаарыытын
ити кини «чуолкайа суох» диэтэ. Ити кини тыла чуолкайа
суох. Дьиҥинэн, кини сопко суруйбута буоллар, «ситэтэ суох» диэн этиэ этэ. Ситэтэ суох. Ол ситэтэ суоҕа диэн
энциклопедическай, этинэгирэпиичэскэй билиини биэрэр
соруга суох буоллаҕа. Тылы быһа суолтатын биэрэр. Ол
ойдонор.
Суодэрэп биэриибит «Биһирэм тыл» диэн аатын собулээбит. Бу, дьэ, кырдьык, «биһирэм ас» диэн өйдөбүлү
кытта сыһыаннаатахха, бэккэ да табыллан ааттаммыт диэ
бит. Ол эрээри «биһирэм ас буолбатах», «биһирэм аһылык»
диэн «биһирэмнээн, бүччүмнээн, бүөмнээн аһыыллар».
Ыкса чугас дьон, аймахтар. Олох, икки-үс киһини кытта
олорон, сэһэргэһэр курдук. Саха тылын итэҕэһин-быһаҕаһын өһүргэнсибэккэ, учүгэй баҕайытык өйдөтүһэн сэһэргэһиэхтээхпит диэммин, туох да итэҕэһи кистиэ суохтаахпыт диэммин быһааран турабын хаста даҕаны.
«Уруу» диэн тылы. Бу «уруу» диэн тылтан үөскээбит быһыылаах диэн этэр. «Уруу» диэн эр-ойох буолуу тэрээһинэ,
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үөрүүтэ-көтүүтэ. Оттон эр-ойох буолуу — уруу тардыһыы,
удьуор-уруу тэнийиитин түстүүр тэрээһин, улуу үөрүүкотүү буоллаҕа. Уруу «племя», «род» диэн суолталаах. Ол
онон, былыргыттан баар төрүкү бэйэбит тьшбыт. Ойох, эр
буолан, уруулуу буолуллар. Атын аймаҕы кытта уруурҕаһыы
кэниир. Саха буолан тэнийэр, ураанхай буолан ууһаан туругурар суолбут ол буоллаҕа. Ол онон ити «уруу» диэн ааттаабыттар диэн ойдөон кэбиһиэххэ соп. Кэскиллээх, дирин
өйдөбүлү инэрбиттэр. Обүгэбитигэр махтаныах тустаахпыт.
Аны «сулуу, энньэ» диэни эмиэ уруута сыһыаран этэр.
Бу «сыбаайба» диэн тьш үтэйэн кэбистэ диэн. Оттон «уруу,
сыбаайба» диэни билигин иккиэннэрин тутта сылдьаллар.
Ол гынан баран, 60-с инин сылларга «уруу» диэн тьш, кыр
дьык, сэдэхтик туттуллар этэ. Бу куоракка аан бастаан туттуллубута дии саныыбын оссо мин. Куорат үөрэхтээхтэрэ,
эдэр дьон ыал буолар ынырыыларын «Уруу илдьитэ» диэн
суруйар буолбуттара. Онтон устунан тарҕанан, оннук суруйуу үгэс буолан барар. Мин «Уруум илдьитин» 1966 с. тох
сунньу 29 к. атаһым И.А. Дмитриев-Бытык Киэсэ ойуулаан,
суруйан, эрдэ ыал-күүс буолбуттары ымсыырпыта диэн
ойбор хаалбыт. Ол иннинэ оннук суруйбут, саха үгэһин
үрдүктүк туппут дьон баар буоллаххытына, эгэ эрэ бэрт'
«Уруу» диэн, сэбиэскэй кэмнэ туттууттан тахса сылдьан ба
ран, тонной кэлэн тарҕаммыт тьш быһыытынан билэбит.
Оттон «сулуу», «энньэ» диэн тыллар суолталара биллэр. Су
луу диэн эр киһи биэрэр. Ону, дьэ, ити, «халыым» диэн
тьшы кытта буккуйатлар диэн манна суруллубут. Отгон «ха
лыым» диэн, дьининэн, төрүкү түүр тьша буолан баран, са
халар «сулуу», «энньэ» диэн тылларын тутта сылдьыбыттар.
«Халыым» диэн тыл нуучча үйэтигэр киирбит быһыьшаах.
Ол эрээри киэнник туттуллубатах курдук. Историктар, этнографтар, бүтүн Советскай Союз үрдүнэн туттуллар тиэримин диэннэр буолуо, үлэлэригэр наар «халыым» диэни
туттатлар уонна кыыһы атыьшааһын өйдөбүлүн биэрэллэр.
Ол гынан баран омук бэйэтэ оннук быһаччы, хорчоххой
өйдөбүллээҕэ буолуо онорбоппун. Уол отто даданы хайдах
даданы «Кыыһы атыьшаһан ьшар» эрэ курдук бородойдук
ойдүоҕэй? Кэм ыал-күүс онорор, ыччаты-ууһу тэнитэр,
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дьиэни-уоту сириэдитэр, сүөһүнү-аһы дэлэтэр кэскиллээх
санаалаах буолуохтара буоллаҕа. Ким да буолтун иһин айылгыта тардан, үчүгэй дьиэлээх-уоттаах буолаары, туспа бурбур буруо таһаараары ыал буолар буоллаҕа дии. Сорох учуо
найдар суруйалларын курдук, дьахтары атыы малын курдук
саныыллара буоллар, уолга соптоох ханна үчүгэй кыыс баа
рын сураҕалаһа сылдьыы, үөрэтии, талыы, «кыыс көрүү»,
«күтүотгээһин», «суорумньу», «кыыс ыйыттарыы», «кэргэн
кэпсэтии», «илии охсуһуу», «күтүот төккүттээһинэ», «уруу»,
«хоонньоһуу», «сүгүннэрии», «кыыс төккүттээһинэ» диэн
кэрдиис-кэрдиис уһун уустук мачайа суох буолуо этэ. Кыыс
олоҕун тэрийэр курдук саныыр буоланнар, кыыс эргэ барар тэрээһинин, киэр гэл и н -с им э ҕ ин хас эмэ сыл инниттэн
тэрийэр буоллахтара. «Атыыласпыт» ойохторо улаҕаалаах
өйүнэн баһылыыра-коһүлүүрэ, баайдарын-дуолларын тутара, кини сүбэтинэн баай кыаҕырбыта сэһэҥҥэ-сэппэҥҥэ,
сурукка да киирбитэ элбэх. Ойох наар атаҕастабылга умса
анньыллар курдук өйдөбүлү идьиэлиэгийэ уоскэппитэ. Ол
ордук куһаҕана — омукпут былыргы уратылаах үгэһин,
өйүн-санаатын, култууратын үоҕэр, холуннарар. Омукпутун
уһун-киэҥ, кэскиллээх санаата суох хаалынньаҥ, дьиикэй
омук оҥорор. «Уруу ырааҕа, уу чугаһа ордук», «Кыыс —
омук анала» диэн ос номохторо кэскиллээх санааттан
үоскээбиттэр. Ону Сунтаар баайдара Таатта баайдарын
кытта. Дьааҥы баайдара киин улуустар баайдарын кытта
уруурҕаһан, үтүо ыччаттары тэниппиттэрэ да туоһулуур.
Өбүгэбит хаан булкуспатын, чэгиэн ыччат тэнийэрин кур
дук, кыыс туора сиргэ ойох тахсара ордугун, букатын барар тэҥэ барар аналлааҕын былыр үйэҕэ билбит. Дьахтарын атаҕастыыр киһи олоҕо олох буолбат, аата-суола түһэр,
байар-гайар суола сарбыллар.
Со-оп, онон ити үөрэхтээхтэр «атыы мала» диэн урукку
кэмҥэ соп түбэһэн, бэлиитикэлээн эппиттэрин хатылыыр
үорэх — эргэрбит үорэх! Саха устуоруйатын туора омук
хараҕынан корор, саханы иһиттэн билбэт дьон тылынан
сылдьар — киһи ойдообот суола. Сэбиэскэй, кылаастыы
ыллыктан тахсыбат, саха дьингнээх устуоруйатын суруйбат
үорэх биһигини киэннээх, кэскиллээх омук оҥорбот.
«Ыал буолуу», «дьиэлэнии», «уруу тэринии», «алаһа дьиэ
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тэринэн, аал уот оттуу, алтан сэргэни анньыы» диэн ытык
тылларбыт эр-ойох буолуу, ханна баҕарар курдук, кэтит
кэскили оностор бэлитиичэскэй, экэнэмиичэскэй сойуус
буоларын туоһулууллар. Холобура, Сунтаар баайдара Амма,
Таатта баайдарын кытта уруурҕаһыылара улуус улууһу билсиһиннэрэр, чугасаһыннарар. Омук сомоҕолоһуута онтон
саҕаланар, төрүттэнэр буоллар.
Дьэ, биһиги биэриибит бутэн хаалла. Онон Сүодэрэп
суругун манан бүтэрэбин, Төрүт өйдөбүллэрбит туһунан
сэһэргэһэрбитигэр сылтах биэрбитигэр махтанабыт. Аныгыскы биэриигэ диэри!

САХАЛАР ЭМИЭ БААР БУОЛУОХТАРЫН
БАҔАРАЛЛАР...
Суор оҕото — суор, тураах оҕото — тураах
БТ 201. 97.11.02

Режиссер К. Артемьев. Оператор Е. Грант.
Биэрии кыттааччьиара: Е. Хамарова,
А. Прокопьева, Майя Bacwibeea.
Сурукка туһэрдэ: Иванова Аня, СС-95-2

Дьэ, оҕолор, бүгүн биһиги сурук ырытабыт. Бырааһынньыкпыт иннинэ (ити 200-с биэриибитин этэбин)
Маарыйа Ньукулаайабына Солотуураба суруга кэлэн ту
рар, бырааһынньыгы, биһигини эҕэрдэлиир. Биһиэхэ таабырын ыыппыт этэ. Ону таайдахпытына, «Биһирэм тылы»
эҕэрдэлээһин тыла тахсан кэлиэхтээх үһү. Дьэ, ол ону,
эһиги таайдыгыт дуо? Туох диэн тылынан эҕэрдэлээбит
эбитий? Этин эрэ.
Е.Х. Таайыыта «Дапсыга махтал» диэн эбит.
Д. Инньэ диэн эбит. Дьэ, биһиги таайыыбыт итинник,
Маарыйа Ньукулаайабына! Атын буоллаҕына, ону биһиэхэ
суруйан ыытаар. Дьэ, аны билигин суругун ис хоһоонун
ырытыахха. Туох туһунан суруйбутуй? Бэрт уһун эбит,
быһыта кэпсээн эрэ.
Е.Х. Бастатан туран, Маарыйа Ньукулаайабына, Эйиэхэ
махтанабыт. Бу истин тылларын, алгыһын иһин. Кырдьык,
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алгыс аалы көтөҕөр дииллэр. Онон биһиги, бу суругу ааҕан
бараммыт, кынаттана түстубүт, үөрэ түстүбүт ээ. Сонуна
элбэх. Бастатан, били алтынньыга тахсыбыт арыгылааһыны
утары Ыҥырыы туһунан. Боотулууга маҕаһыыннарыгар
арыгыны атыылаабат буолбуттар эбит, бу Ыҥырыыны ылынан.
Д. Дьэ, бу үчүгэй эбит. Атын сиргэ хайдаҕа ончу да
иһиллэ илик. Отгон Боотулууга ол учугэй дьаһаныы буол
бут. Онон нэһилиэнньэҕэ, дьаһалтаҕа барыларыгар махталбытын тириэрдэбит. Биһиги ол Ыҥырыыга эмиэ кыттыгастаахпыт.
Е.Х. Сыбаайба, оссо икки эдэр ыал сыбаайбата арыгыта
суох барбыт үһү.
Д. Ээ, урукку арыгылыыр үйэҕэ Долгунуоп Сэмэн Сэмиэнэбис, Уолга Мэхээлэйэбинэ урууларын сахалыы, ары
гыта суох тэрийэн, куһаҕан үгэһи үчүгэйинэн солбуйууга
хорсун холобуру бастакынан кордорбуттэрэ.
Е.Х. Соп. Аны тыл үгэһигэр этэр: «Мин саныахпар, ор
дук элбэхтик тылы буккуйан саҥарыы үөһээ араҥа дьонуттан таһаарыллар», — диир.
Д. Дьэ эрэ, ол аата тугу өйдүүбүтүй, оҕолор, «үоһэ
араҥалар» диэн?
Е.Х. Тойоттору.
Д. Эһээ! Тойоттор, салайааччылар, кырдьык, норуоттан
тэйэн хаалаллар. Кинилэр дьаһайар, салайар, хамаандалыыр
эрэ дьон быһыытынан билинэллэр быһыылаах, бэйэлэрин.
Инньэ гынан, хайдах да этэллэригэр-тыыналларыгар көҥүл
ылбыт курдук тутталлар. Тоһө баҕарар нууччалыы-сахалыы
булкуйдахтарына даҕаны, ким да туох да диэбэт. Оннук
хайдах баҕарар саҥараллара коҥүл курдук.
Е.Х. Өссө саха буолалларыттан кыбысталлара да буолуо,
арааһа.
Д. Дьэ, сорохторо итигирдик майгылаахтара кэбиниэттэригэр киирбит киһиэхэ сыһыаннарыттан уонна онноманна сылдьан кэпсэтэр майгыларыгар, нэһилиэнньэни
кытта көрсүһүүлэригэр костооччү.
Е.Х. Аны, бу, Маайаҕа... Маайыспыт ыал буолбута
ээ, урут эмиэ этэн аһарбыппыт. Онон Маайыска ураты
эҕэрдэтин ыытар, Маайыс!
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М.В. Ээ, мин эмиэ бу Маарыйа Ньукулаайабынаҕа истин
эҕэрдэтин иһин улаханнык махтанабын! Уонна наһаа долгуйдум. Бу мин кинини бэйэтин билбэт буоллаҕым дии, бу
биэриинэн эрэ билэбин. Уонна бу маннык эҕэрдэ ыыппытыттан мин олус диэн долгуйабын да, уорэбин!
Е.Х. Ааҕан иһитиннэрэбин? Маайака алгыһын?..
Д. Аах!
М.В. «Доруобай буолуҥ! Сылаас дьиэлээх, астаах-үоллээх, элбэх ыччаттаах, дьон-сэргэ сэргиир-сэнээрэр, хайгыыр-махтанар ыала буолун! Унаар буруоҕут унаарыйа турдун! Торүүр оҕоҕут толколоннүн, иитэр сүоһүгүт күрүолэннин!» — диир.
Д. Дьэ үчугэй! Сүөһү-ас тутуон дуо, Маайыс? (Кулсэллэр.) Олох кордорон иһиэҕэ. Ол гынан баран, ити, алгыс
хаалбат, барыта наадалаах, үчүгэй. Киһи үйэтэ уһун. Ол
устатыгар инин барыта буолуон соп. Дьэ эрэ?..
Е.Х. Уонна Маарыйа Ньукулаайабына били Дмитрий
Сэргиэйэбис Сибиэрэп биэриибитигэр кыттыбытын сөбүлээбит эбит.
Д. Ону хайҕаабыт, дьэ, кырдьык, «уус тыллаах киһи эбит,
сытыы тыллаах киһи эбит, ойдоох киһи эбит» инин диэн, чэ,
хайдааһына баһаан. Ону Миитэрэй Сэргиэйэбис бу биһиги
биэриибитин истэ олорор буолуохтаах. Онон, дьэ, Миитэ
рэй Сэргиэйэбис, Маарыйа Ньукулаайабына Солотуураба
диэн олох ыраах, инньэ Үөһээ Бүлүү түгэҕэр, Боотулууга
биэнсийэҕэ олорор киһи, сылаас эҕэрдэтин тут!
М.В. Уонна биһигини эппит дии бу: «Маннык киһини
кытта көрсүһэннит эһиги, бу кыргыттар, дьоллооххут», —
диэн.
Д. Ээ, оннук. Холобур, Дмитрий Сэргиэйэбис куруук
манна кэлэ турбат киһи, бэлиэ түгэннэргэ биһиги, ыны 
ран ылан, көрсүһэбит. Уонна кини курдук, эмиэ, дьиктилээх дьону биһиги ыныран аҕала сатыыбыт. Онон,
оҕолорум, эмиэ оннук дьиктилээх киһи баар буоллаҕына,
билиһиннэрэннит, дьэ, аҕалан корсүһүоххэ диэн миэ
хэ этээрин. Сахатын норуотугар, сахатын тылыгар төһө
кыһатлар-мүһэллэр, тылын төһө билэр, таптыыр киһи эби
тий, мин ол киһини билсиэхтээхпин. Онтон, хайа-хайабыт
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сөбүлэһистэхпитинэ, дьэ, ыҥыран, сэһэргэһиэхтээхпит,
санаатын, тылын-өһүн истиэхтээхпит.
А.П. Аны: «Элбэх сүбэлээх кэлэн барар дьонтон ыйыталаһан хаалыҥ, хаартыскаларын ылыҥ, хаартыскаҕа түһүҥ
уонна түсүһүҥ, — диир. Уонна: «Биһирэм тыл» иһинэн, альбомна тэрийиҥ, — диир. Хойут бэйэҕитигэр өйдөбүнньүк
буолан хаалыа, учууталлыыргытыгар комо буолуо», — диэн
сүбэлиир.
Д. «Бэйэҕит учууталлыыргытыгар комо буолуо» диэн.
Дьэ бу үчүгэй. Ити эһиги: «Бу маннык дьон бааллара, субугурдук эппиттэрэ», — диэн оҕолорго кэ пс ээт ЭХ X и г и нэ,
буипэт кэпсээн буолуо. Хас да уруокка, хас даҕаны кылаас
таһынан дьарыкка кэпсиэххитин соп. Онтугут оҕону байытар, биллэрэр. Баҕар, манна корсүспүт дьоҥҥут, эһиги
сааһырыыгыт диэки суох буолан хаалыахтара, Оччоҕо, дьэ,
кырдьык, мантыкан’ дьиҥнээх устуоруйа буолан тахсар. Ол
иһин, дьэ, ити этэр.
А.П. Бу этэр: «Саныаххыт оҕо сааскытын. Саныаххыт бу
Дапсы курдук, норуотун туһугар туруулаһан туран үлэлиир
кэрэ-бэлиэ киһилиин республикаҕыт дьонун кытары саха
лыы сэһэргэспиккитин. Саныаххыт айар-сайдар үлэҕитин —
хайдах, хантан, туохтан саҕалаабыккытын. Онон хайаан даҕаны инникигитин тэриниҥ. Учуутал дьон буолан олорон,
итини хайаан да сыаналыаххыт дии саныыбын».
Д. Дьэ, ону эһиги собулэстигит?
К ы р г ы т т а р . Сөбүлэһэн.
Д. Уонна итиннэ сыһыаннаах баар дуо? Бүттэ дуу? Сооп. Дьэ, ити сыаналаах, киһи хаһан даҕаны умнүбат, улаханнык махтанар суолун этэр Маарыйа Ньукулаайабына.
Бэйэтэ, бу саха араадьыйата биэрэр биэриитин нууччалыыны, сахалыыны котуппэккэ истэр, барытын сурунар. Ол
сурунан, ону оҕолорго үорэтэр, ойдотор, иитэр, Дьэ онон
бу туһалааҕын, наадалааҕын чахчы олохтон ылан билбит
киһи. Кини, учуутал буолан, ол хаһыаттан иҥин кырынар
ылар да буолуохтаах. Онон бу барыта устуоруйа эбит диэн
ойдуур. Ити, дьиҥинэн, мин бэйэм даҕаны ойдоппут буолуохпун соп эбит буолан баран, миэхэ итинник ойбор котон
түспэтэх, киирэн кэлбэтэх. Дьэ, онон бу биһиги өйбүтүгэр
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мут көмөлөһөн, өйдетөн биэрэллэр. Анаан ей уган биэ
рэллэр. Ол иһин ити мин кинилэри «комолөһөеччүлэрим»
диэн, «биһиги көмөлөһөөччүлэрбит» диэн куруук ахтабын.
Кинилэр тыллара-остере биһиэхэ күндү буолар. Дьэ, кыр
дьык, ол хаартыска диэн, инин диэн, дьонтон автограф
ылыы диэн уустуга суох, дьининэн. Ылыаххытын соп.
Оччоҕо бу бэйэҕит олоххут, «Биһирэм тыл» устуоруйата да
буолан хаалыан соп. «Биһирэм тыл» эмиэ устуоруйалаах
буолуо буоллаҕа. Туох саҕалааһын бүттүүнэ —- устуоруйа,
дьиҥинэн ыллахха. Олохтон сүтэн хаалыа суохтаах. Ханна
эрэ, мусуойга дуу, туохха дуу киирэн, ол сытыахтаах кэ
лин. Норуот баайа бу. «Бэйи, бу туох дьон «Биһирэм тьшы»
ойообуттэр эбитий?» диэн кинилэр олохторун, үлэлэринхамнастарын, устуоруйаларын кытта уорэтэн барыахтара.
Баҕар, оҕолор, эһиги уөрэтэр, иитэр оҕолоргут бу Дмитрий
Сергеевич диэн туох киһи эбитий? Чэ, ол Кыыл Уолун уола
диэн биллиннэр. Оттон кини тугу улэлээбит-хамнаабыт,
норуотугар тугу биэрбит киһи эбитий диэн. Ситигирдик хас
биирдии киһини уорэтэн бардахтарына, олох, саха норуотун
устуоруйатын биир кэрэхсэбиллээх кыракый сорҕото буола
түһүөҕэ. Онон, дьэ, итини эһиги санааҕыгыттан хаалларбат
сүбэҕит буолууһу. Уонна туох баарый сурукка?
Е.Х. Сурук ис хоһооно итинэн бүттэ быһыылаах. Уонна
эмиэ син биир аны да кытта туруом диэн суруйбут. Уон
на бу 200-с биэриибитинэн эҕэрдэлээбит. Манан Маарыйа
Ньукулаайабына суругун тумуктээбит.
Д. Со-оп. Дьэ үчүгэй. Биһиги киниэхэ бүрү-бүттүүн
эҕэрдэтин иһин махталбытын тириэрдэбит!
«Биһирэм тыл» 200-с биэриитигэр ал га киһи кэлэн сэһэргэспитэ, икки киһи түлүппүонҥэ олорбута. Инньэ гынан
бириэмэбит кылгас буолан биэртэ. Онон биһиги суругунан
урут киирбит ыйытыыга хоруйдуур кыаҕа суох буолбуппут.
Тута араадьыйанан микрофоҥҥа иһиллибит ыйытыыларга
эрэ хоруйдаһан уолдьаспыппыт. Дьэ, манан, билигин, ол су
ругунан эрдэ киирбит ыйытыыга хоруйдуохха.
«Дапсы биэриитин куруук истэбин. Үлэбэр куруук туһанабын. Олус наадалаах. Саха тылыгар «күннээҕи кэпсэтии стилэ» диэн баар. Ону таһынан «деловой стиль» диэн
баар. Ону сатаан туттубаппыт. Чугастыы нуучча киэнин
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туһанабыт. Кириллин», — диэбит. Дьэ, бу, бэрт учугэй сурук,
санаа эбит. Арай туох тэрилтэҕэ туох дуоһунаска улэлиирэ
биллибэт буолан, онтуката эрэ итэҕэс курдук. Уонна толору
аата суох. Бу ханнык үлэҕэ бу биһиги биэриибитин туһанар
буолар эбиттэрий диэни, дьэ, биһиш билэрбит наадалаах
этэ. Хаһыат үлэһитэ дуу, атын туох эрэ учуутал дуу инин.
Ханнык эрэ атын тэрилтэҕэ үлэлиир киһи дуу, салайар
киһи дуу? Онто биллибэт. Онон, чэ, бу инникитин субугур
дук «үлэбитигэр туһанабыт» диир дьон үлэлиир солоҕутун
инин ыйаргыт наадалаах буолсу. Кирииллиннэ улаханнык
махтанабыт биһиги.
Ити дьикти. Тыл үөрэҕиттэн ыраах идэлээх атын да дьон
эмиэ ситигирдик этэр буоллулар, үлэбитигэр туһанабыт
диэн. Үнүрүүн кэлэ сылдьыбыт Кылааббуостаам начаанньыга Афанасий Степанович Архипов эмиэ «Мин үлэбэр
туһанабын» диэбитэ эбээт! Бу кини хайдах туһанарый?
Дьиҥинэн, салайар кэлэктиибэ үксэ нуучча дьоно буолуох
таах. Ол гынан баран оттон саха дьоно да эмиэ үлэлииллэрэ
буолуо. Онон олору уонна киирэр-тахсар, кыһалҕаларын
быһаарсар килийиэннэри инин кытта иккис судаарыстыбаннай тылынан кэпсэтэр киһи буоллаҕа диэн ойдүүбүт
биһиги. Уонна атын тэрилтэлэри кытта, атын дьону кыт
та эмиэ сыһыаннаах буоллаҕа. Ол олору кытта кзпсэтэригэр, быһаарсарыгар сахатын тылын сыыс тыла суох сопко
санарарга кыһаллар киһи буолан, онно туһанар буолуох
таах. Онон тылы туттуу, тылга кыһамньы идэҕиттэн тутулута суох. Саха тылын билии кимиэхэ да куһаҕаны аҕалбат,
үчүгэйи эрэ аҕалар. Онон итигирдик үлэлэригэр туһанан
тутта сатыыр, билэ сатыыр барахсаттары биһиги барыларын айхаллыыбыт!
Билигин иккис сурук баар: «Дапсыны 200 биэриитинэн
эҕэрдэлиибин. «Биһирэм тыл» уонна «Иһирэх тыл» диэни
быһаар эрэ. Саха тыла, саха саната, торообүт сана, торообут
тыл туох уратылааҕый, хаһан тупулларый? Уйбаныап» диэн
суруйбут, куораттан диэбит.
Д. Со-оп, дьэ, бу ыйытыылаах буолла. Бастаан, биһиги,
«Биһирэм тыл», «Иһирэх тыл» диэни быһаарыаҕын.
«Биһирэм тыл» диэни биһиги урут элбэхтик быһаарбыт
тылбыт. Онон судургу биир тылынан эрэ этэн кэбиһиэххэ.
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«Биһирээ» диэн тьшы киһи барыта билэр. «Биһириибин,
биһирэбил» диэн тыллары билэбит. Ол онон сирдэтэн, бу
тьш суолтатын ойдуохтээх билбэт киһи. Ол аата «собулээ,
хайҕаа» диэн буоллаҕа. Бу собулуур, хайгыыр санааны этэр
тьш эбит диэн ойдонор. «Биһирэм тьш» диэн. Ол тороонуоскээн тахсыыта диэн — бьшыр сахаҕа урууга «биһирэм
аһьшык» диэн баар этэ. Уруу кэнниттэн олох чугас аймахтар эрэ хааланнар, иньэлэр-аҕалар инин буоланнар
аһыыллар. Олус суолталаах, саамай истин, иһирэх тылларын, дьэ, онно кэс тьш кэриэтэ этэр, иһитиннэрэрсэһэргэһэр, быһаарсар буолуохтаахтар. Сө-өп Онон ити
«биһирэм аһылык» диэн. Аны «биһирэмнээн кэпсэтии»
диэн баар. «Биһирэмнээн, сэһэргэһиэх эрэ» энин диэн.
Ол аата эр-биир корсон олорон, бүөмнээн сэһэргэһии.
Ол сэһэргэһии, биллэн турар, истин буолар. Ол курдук,
«Биһиги бу араадьыйаҕа кэлэн сэһэргэһиибит саха ты
лын ырытыыбыт, итэҕэһин-быһаҕаһын ыйыыбыт туох да
өһүргэһэ суох үчүгэй бадайытык өйдоһорбүт курдук буолан
иһиэхтээх» диэн баҕаран, «Биһирэм тьш» диэн ааттаабытым. Дьэ, аны бу «иһирэх тьш» диэн. «Иһирэх тыл диэн тугуй?» — диэн ыйытар. Эһиги билэр буоллаххыт дии, оҕолор,
«иһирэх тыл» диэни?
М.В. «Иһирэх» диэн — ис-искиттэн. Истин тыл.
Д. Со-оп. Итигирдик ойдуубут. «Ис» диэнтэн тахсар.
«Иһирэх» диэн. «Ис». Ол аата киһи иһигэр тутар санаа
та буоллада. Бу иэйиигин илдьэ сылдьар саамай истин,
кимиэхэ даданы мэнээх эппэт санаан. Эн тугу, үтүөнү,
куһаданы дуу саныырын, хомойбутун дуу, үөрбүтүн дуу
искэр сьшдьар буоллада. Киһи аайы ону таска таһаара сылдьыбаккын. Ол онтуҥ, дьэ, иһирэдиҥ буолар. «Иһирэхпин
иһиттиҥ», ол аата мин кимиэхэ да кэпсээбэппин эньиэхэ
кэпсээтим, иһитиннэрдим диэн киһи этэр. Дьэ, оччоҕуна
маны истибит киһи, бу киһи итэдэлин ылбыт киһи, үгэс
быһыытынан, хайыахтаадый? Эмиэ иһигэр тутуохтаах,
кини үчүгэй, коно киһи буолладына. Оттон мокү киһи
буолладына, аһадас аньахтаах киһи буолладына, киһи
истиҥин, иһирэдин иһигэр туппат. Хата, дьэ, кэпсээр диэн
киксэрбиттии ордук сытайан-көймөстөн, тыла кыһыйан,
төтөлө суох ыһан-тодон киирэн барар: «Оо, дьэ, оннук
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буолбут» диэн оссо эбэ-эбэ кэпсиэҕэ. Дьэ бу буолар үгэһи
кэһии диэн. Саҥарар тылбыт бүттүүнэ биһиги үйэлээх
үгэспитигэр сылдьар, онтон силистэнэр. Үгэһэ суох тыл
диэн суох буоллаҕа. Ханнык да тылы ылбытыҥ иһин барыта
үгэскэр сыһыаннаах. Ол аата омугуҥ уратытын, айыллыбыт
айылгытын кытта ситимнээх. Ону биһиги ойдүохтээхпит. Ол
иһин тылбытын харыстыахтаахпыт. Оттон тылы сыыһа тутуннаххына, үгэскиттэн, силискиттэн арахсан хаалар. Онон
атын, тылы билэр култууралаах дьон ойдообот, собулээбэт
тыллара буолан хаалар. Ол иһин бэйэ-бэйэбитин кытта
ойдоспот, таайсан сэһэргэһэ сылдьар тус-туһунан омук
дьонун курдук буолан иһэбит. Кутталлааҕа ол, куһаҕана
ол. Ол иһин бу биһиги кыһаллан-мүһэллэн, оробүл энин
диэн аахсыбакка үлэлии сатыыбыт. Дьон ойдоотүн, дьон
биллин, култуурабыт урдээтин, сэнэнэн уонна сэнэтэн
бүтүөҕүҥ диэн. Нуучча тылыгар көһөммүт биһиги учугэй
дьон буолбаппыт. Хайа да омук тылыгар көһөммүт. Бэйэ
бит торообут тылбытын илдьэ сырыттахпытына, бэркэ
бүөбэйдээтэхиитинэ, сайыннардахпытына, оччоҕо үчүгэй
күүстээх, баай култууралаах, үрдүк ойдоох-санаалаах омук
буолан иһиэхтээхпит. Ону, оҕолорум, бука диэн, ойдооҥ.
Эһиги үолээннээхтэргит эмиэ ону ойдүүллэрэ омукпут кэскилигэр ойүоктээх. Кырдьаҕастарбыт өйдүүллэр. Ол иһин
ити арахиакка бу биһигини ойоон, ити-бу суруйаллар даҕаны, түлүппүоннүүллэр даҕаны. Коннору көрүстэхтэринэ
даҕаны «Мин Эньигин истэбин» диэн, ол истэллэрин бүтүн
саха омугар үтүотүк быһыыланыы, иэһи толоруу көстүүтүн
курдук өйдүүллэрин көрдөрөллөр. Маны сорохтор араадьыйанан да биллэрэллэр, бу биһиэхэ суруйаннар. Сорох
тор хаһыакка кытта суруйаллар. Биһиги сороҕун көрбөккө
да хаалар быһыылаахпыт.
Онон, «биһирэм тыл», «иһирэх тыл» диэн үйэлээх үгэспитигэр сыһыаннаах тыллар буолаллар. Олох бу биһиги
купиутугар иҥмит, куппутун кытта сылдьар тыллар, биһиги
сүрбүтун күүһүрдэр тыллар буолаллар. Биһирэмнээн, истини үтүо тылынан сэһэргэһии үгэһэ биһиги ыччаппыт
угэһэ буоллаҕына, норуоппут чөл куттаныахтаах, үчүгэй
буолуохтаах.
Билигин Уйбаныап: «Саха тыла, саха саната, торообут
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саҥа, төрөобүт тьш туох уратылааҕый?» — диэн ыйытар.
Ол аата хаһан туттулларый диэн. Маны эһиги хайдах
өйдүүгүтуй? Уустук быһыылаах. Оттон «саха тыла, саха
саҥата, төрөөбүт сана, төрөөбүт тьш» диэн биир буоллахтара дии. Биһиги ону тубэлтэтиттэн көрөммүт, атынатыннык, аралдьытан туттабыт. Сороҕор «саха тыла» дии
бит, сороҕор «саха саната» диибит, бу санарыы эйгэтигэр
сыһыаннаах буоллаҕа. Оттон саха тьша диэн — хомуур
өйдөбүлэ. Манна саха тьшынан санарыыбыт да киириэ,
сурук тыла да киириэ. Барытын хабар. Оттон «санабыт»
диэн — сана, санарыы буоллаҕа. Ол иһин бу санара
олоробут. Ол онтубут — саха саната. Бу биһиги санарар
санабыт — саха саҥата. Оттон «торообут сана» диэн, дьэ,
ол — мин торообут санам. Бу торообут тылбынан санара
олоробун. Онон төрөөбүт санабыт, торообут тыл диэн —
сахабыт тыла. Бастакытынан, торообут тьш — омугум тьша,
мин омугум тьша. Холобура, хааммынан омугум тьша. Мин
хааммынан саха буоллаҕым дии. Ол саха буоламмын саха
тыллаах буолуохтаахпын, дьиннээх айылҕам быһыытынан,
айыллыбыппынан. Айылгым биэрбит дьолун быһыытынан.
Бу мин тылым саха буоллахпына — саха буолуохтаах. Ол
иһин кырдьаҕас учуутал Балбаара Киргиэлэйэбинэ Силэпсиэбэ Чурапчыга «Саха тыла уопсастыба» тэриллиитигэр бүтүн саала дьон саха тьшын туһунан санаа үллэстэн
сэһэргэһиибитигэр: «Суор оҕото — суор, тураах оҕото — ту
раах. Оттон саха оҕото тоҕо саха буолбатый?» — диэн этэн
турардаах. «Кынаттаах тьш» диэн, «бэргэн тыл» диэн, «сытыы тьш» диэн бу буолар. «Ох тыл» диэн бу буолар. Дьэ,
субу ох тьшы кэлин, дьон ойдооннор, субу диэки эмиэ тут
тар буолбуттар этэ: «Тураах оҕото — тураах, саха оҕото тоҕо
саха буолбатый?» — диэн.
Уруг салайан олорбут бьшаас кыра норуоттарга кыһамньыта суоҕуттан биһиги олохпут урукку сиэрэ саха оҕото
саха буоларын хааччыйбатаҕа. Ол оннугар нууччатыйар суола улгумнук оҥоһуллара. Дьокуускай куоракка биир да «са
ха оскуолата» диэн анаан сибилигин да тута иликтэр.
Со-оп. Бу соторутааҕыта Бүотүр Ньукулаайабыс Тобу
руокап үбүлүөйэ буолла. 80 сааһын бэлиэтээтибит, уорэнкотон туран. Уопара, балыат тийээтиригэр баппат элбэх
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киһи кэлбит. Олорор сир тиийбэт. Дьон тураллар, хас да
чааһы быһа турдулар. Субугурдук дьон-норуот тоҕо анньан кэлэн, үорэн-котон, сургэтэ көтөҕүллэн эҕэрдэлиир,
бырааһынньыкгыыр уөрүутугэр, дьэ, биһиги тойотторбут,
хотуттарбыт хайдах быһыыланнылар, төһө эҕэрдэлээтилэр?
Суох! Бу үйэлээх сааһыгар оҕо боҕонү уорэппит киһи!
Кини бэйээт да быһыытынан ыччакка, норуокка еабыдыала диэн улууканнаах буоллаҕа дии. Кини ырыата-хоһооно
норуот бары араҥатыгар ананар. Ону үөрэппэттэр үһү дуо?
Үөрэтии бөҕө. Ол да быһыытынан кэлиэхтээх этэ — Үөрэх
министиэристибэтиттэн биир эмит киһи. Аны туран, Култуура министиэристибэтиттэн биир да киһи кэлбэтэх! Туораттан, туох да сыһыана суох дьон, биһиги, ааранан бу маннык
быһыыттан аһара хомойобут. Ол табыгаһа суох быһыыны
тулуйбатах биир кырдьаҕас учуутал, суобаһырҕаан, сыанаҕа
тахсан кэллэ!.. Бу хаан уруу тэрилтэлэрин үрдүк ааттарын
харыстаан, кинилэр иннилэригэр толук түһэн, уруккулуу,
итини нууччалыы тылбаастаатахха, амбразураҕа — уокка
түһэн, Вячеслав Федорович Афанасьев таҕыста эбээт. Дьэ
субу киһиттэн киһи уйадыйда. Ким да ыҥырбатах киһитэ
кини эҕэрдэлиир! Ол тэрилтэ аатыттан маннык киһи диэн
ким да биллэрбэт. Ону, тулаайах оҕо курдук тахсан, сонуйан
туран, дьэ, эҕэрдэлээтэ. Бу эмиэ үйэлээх сааһыгар учууталлаабыт кырдьаҕас киһи. Инньэ гынан: «Бу мин Үөрэх
министиэристибэтиттэн, куорат үөрэҕин дьаһалтатыттан
кэлбэтэхтэр диэн, кинилэр ааттарыттан бу эҕэрдэбин этэбин», — диэн муҥун этинэн туран, министиэристибэ, куорат
үорэҕин дъаһалтатын ааттарыттан тус-туһунан эҕэрдэлээтэ.
Тылынан! «Төлөннөөх сүрэхтээх дьон» диэн манныктары
этиэххэ сои. Үөрэххэ, култуураҕа өйдөрүн-санааларын букатыннаахтык бүтүннүү биэрбит дьоннор бу! Бу Бэчэсилээп
Охонооһойоп диэн бар дьонно барытыгар биллэр, ытыктабыллаах киһи. Кини сахалыы тахсыбыт туох баар кинигэни
барытын хомуйан илдьэ сылдьар киһи. Маны уруксээктээх
сылдьан, сайын аайы сынньаммакка инин-инин ыраах
улуустары кэрийэ сылдьан, биирдии кинигэнэн атыылаһан,
бэлэхтэтэн булбут киһи. Онон улуу дьулуурдаах, улуу киһи
буолар. Ол кутугунайан тахсан эҕэрдэлээтэ. Онон, дьэ, ити
гирдик биһиги түһэн, мытайан биэрэбит. Бу — тылбытын,
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уус-уран литэрэтиирэбитин баардылаабаппыт бэлиэтэ, саха
тыла сайдарыгар ис сүрэхпититтэн баҕатыйбаппыт көстүүтэ
буоллаҕа. Үрдүкү гэрилтэ аата ханнык баҕарар тэрээһин
таһымын үрдэтэр. Онон элбэх салайааччы баара киэргэтэр.
Суоҕа — хобдоҕурдар. Сыана тулаайахсыйар, иччитэхсийэ
быһыытыйар. Түмэр, сүрүннүүр өрө күүрдэр сүрбүт, туох
да диэбит иһин, былыр-былыргыттан, сөбүлээ-сөбүлээмэ —
тойотторбутугар сылдьар.
Ону баара, бу салайааччыларбыт таннары тардан олороллор. Дьокуускай куоракка саха оскуолатын сибилигин
даҕаны аһар санаалаахтара костүбэт. Кыра да оскуола буол
лун. Мин куруук этэбин: 200—300 да оҕолоох буоллун, куо
рат түөрт оттүгэр тугуталаан кэбиһиэххэ соп этэ. Онно ула
хан уп-ас да барбата буолуо. Ол таас дьиэни харыһыйар
буоллахтарына, маһы да туттуннар, бастаан. Онтон хаһан
эмэ үтүо ойдоох-санаалаах, саха норуотун чычырбас тыстыыр үөрэҕи уларытыан дьиннээхтик саныыр, кыһаллар
биир эмэ салайааччы таҕыстаҕына, ону тааһынан солбуйуоҕа.
Үйэбит уһун. Аҕыйах сылынан барар дьон курдук санаммакка, көхсүнү кэнэтинэн, уһуну-киэни саныаҕын, ордук
кэлэрин күүтүөҕүн.
Онон, бу, саха тылын туһунан кэпсэтии туох баар үйэлээх үгэспитигэр сыһыаннааҕын ааһан, сибилинҥи олохпутугар эмиэ быһаччы сыһыаннаах. Онон олохпут эйгэтин
барытын таарыйар.
«Бу саха тыла хаһан туттулларый?» — диэн ыйытар. Тыл
сокуона конүллүүр билигин. Хаһан баҕарар туттуохтаахпыт
биһиги, Сахабыт сиригэр олорор буоллахпытына. Холобур,
элбэх нуучча ортотугар соҕотох буоллаххына эрэ сатаммата
буолуохтаах. Оттон элбэх ортотугар икки саха буоллахпы
тына сахалыы кэпсэтэрбит билигин конүл. Урут оптуобуска, маҕаһыыҥна, онно-манна санардыбат буолаллара. Ону
киһи барыта билэ сылдьар. Билигин оннук буойуу-хаайыы
тохтообут курдук. Оттон олох ойо суох, тугу да билиммэт
култуурата суох дьон боболлоро буолуо. Оттон урут — бутүннүү. Уоһук Ыстаалын Кыайыы банкыатыгар улуу нууч
ча норуотугар туспа туос котохтөрүөҕүттэн сыһыан уларыйан барбытын, дьин олоххо нуучча омукка ордук быраабы
биэрэр угэс олохсуйбутун аны кистээбэккэ суруйаллар.
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Нуучча норуотун ытыктыахтааххын диэн, суус да буоллах
хына сахалыы саҥардыбаттара. Ону КГБ-тан, былаастан
куттанаҥҥын бутуннуу толороҕун. Улуу куттал билиҥҥэ
диэри эппитигэр-хааммытыгар, силиибитигэр тиийэ инэн
хаалбыт. Ол иһин биир киһи сахалыы билбэтэ буолуо дии
санаатаххына, нууччалыы санарбытынан бараҕын. Ити,
баартыйа иитиитэ диэн, дьэ, ыньыллакас! Ити иитии эккэхааҥҥа иҥмитин Петр Ньукулаайабыс үбүлүөйэ сүбүгүн
да кордордо. Баартыйа билигин баһылаабат, коннорү уопсастыбаннай тэрилтэ. Ол ханнык баҕарар тэрилтэ кур
дук. Холобур, «Оһуокай» уопсастыба курдук эҥин. Дьэ ол
«Оһуокай» уопсастыба арай эҕэрдэлээбит буоллун Бүотүр
Ньукулаайабыһы. Оччоҕо аан маҥнайгынан ол «Оһуокай»
уопсастыба хайдах даҕаны эҕэрдэлиир бырааба, кыаҕа суох.
Ол барыта сокуоҥҥа суруллубатаҕын да иһин ойдонор.
Саамай-саамай суолталаах — үрдүкү былаас. Үрдүкү салалта, үрдүкү тэрилтэ аан маҥнай эҕэрдэлиир үгэһэ баар.
Үгэһи тутуһабыт. Дьэ ол быһыытынан үбүлүөйгэ анаан киһи
ыыппыт Ил Түмэн эҕэрдэтэ ааҕыллыахтаах этэ. Ил Түмэн
дьокутаата, дьэ, эҕэрдэлиир диэн Моисей Дмитриевич Ефи
мов биллэрэр. Дьокутаат аан маҥнай хомуйуустар үрдүкү
салайааччыларын эҕэрдэтин ааҕар. Хомуйуус баартыйата
баһылаан олорорун курдук. Со-оп. Бу эҕэрдэтин, дьэ, оро
котоҕуллэн туран ааҕар. Дьон ытыстарын таһыналлар. Бары
кырдьаҕас дьон кэлбиттэр. Хомуйуус баартыйаҕа үөрэнэн
хаалбыт дьон. «Баартыйа» диэн тылы иһиттэхтэринэ, сибилигин даҕаны олох, дьэ, уорэ-кото туһэр дьон. Эдэр киһи
аҕыйах. Бу мин, оссо, олох эдэр дьон ахсааныгар киирсэбин быһыылаах онно. Оҕо сылдьан көрбүт улахан дьонум
бааллар! Со-оп. Онтон аны бэйэтин тэрилтэтин эҕэрдэтин
ааҕар. Бу, син оттон, кыһаллан-мүһэллэн, анаан норуок
ка тиийээри, норуот санаатын тутаарьшар суруйар буоллахтара дии, ууһумсуйан. Ону саамай бастыннара, сахабыт
дэммиттэрэ уһанан-уһанан суруйдахтара дии. Дьокутаат
бэйэтэ салайан олорор буондатын эҕэрдэтин ааҕан баран,
Ил Түмэнин эҕэрдэтин онно ходбуу тутан туттарда. Маны
дьон ойүлээбэт, оссо урукку гэнсиэк эҕэрдэтин истибиттии
сохтүлэр, быһыыта. Сахалыы үчүгэйдик санарар диэтилэр
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быһыылаах. Ол үчүгэйдик саҥарыы буолбатах. Мин эрэйдэнним кини санатыттан.
Онон «Сахалыы ханна санарыахтаахпытый?» диэн ыйы
тыыга хоруй итинник. Тылга быһаччы сыһыана суох курдук
эрээри, быһаччы сыһыаннаах суоллар туораттан эмискэ
кыттыһан хаалаллар. Бүотүр Ньукулаайабыс Тобуруокап
саха тьшын мунутуурдук баһылаабыт, тыл абын, хомуһунун
инэриммит киһибит, улуу бэйээппит аатыгар сыстан, баартыйаларыгар куолас иэҕэ сатыыр дьон үбүлүойгэ кыбыллыһаллара итинник санааны хаалларар...
«Саха тыла хаһан туттуллуохтааҕый?» — диэн ыйытыы
га Саха сиригэр олорон, мин, «Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр
тыллар тустарынан» сокуонна тирэҕирэбин. Мустан олороммут сахалыы санарыахтаах, омук дьонун ортотугар сылдьаммыт, эбэтэр ханна эрэ корсо түһэммит бэйэбит тылбытынан кэпсэтиэхтээхпит. Оттон, дьэ, ол ону сороҕор
эмиэ олуллаҕын. Туох эрэ улахан суолталаах боппуруоһу
барьшарыгар ылыннараарыгын, биир кэлэктиипкэ аҕыйах
даҕаны нуучча баар буоллаҕына, элбэх да саха буоллах
хына, сороҕор нууччалыы туруораҕын боппуруоһу. Били
атыттар эмиэ миэхэ күүс-тирэх буоллуннар диир буоллах
хына. Оттон кыра соҕус суолга тылбаастатан инин өйдүүр
буоллахтара. Бас-атах, саамай сүрүн санаатын тылбаастаан
биэрдэхтэринэ бутэр. Сэбиэскэй былааска тьш туһуттан
иирсээн тахсара. Кэлин ол саба тутуллар кыаҕыттан тахсыбыта. Сойуус ыһыллыытын тыл тэлэ тэппитэ. Омук омукка
бэйэтин тыла күндү. Нуучча тылыгар тиэтэтэн кеһөрүүнү
биир да омук уруйдаабат суола. Сахалар эмиэ баар буолуохтарын баҕараллар. Торүт омуктар тыллара өллөҕүнэ,
олон бараллар диэн биллэр суол буолла. Бу тыл туттуллар
эйгэтэ кэнээтэҕинэ эрэ, тыыннаах буолар, сайдар кыахтаах. Дьиэҕэ эрэ кэпсэтэр тыл кэхтэр, олор. Киэн эйгэҕэ
санараннын, сурук, санарыы тылын сайыннаран, дьыалакуолу тыла онорон нун, уус-уран айымньыга киллэрэннин
инин, онон сайыннараҕын. Саха тылын бары истиилин
сайыннардаххына, бары салаатыгар үчүгэйдик санарар
буоллаххына, саха тыла тыл быһыытынан күүһүрүохтээх.
Инньэ гымматаххына, молтох буолуоҕа. Дьэ били эппиппит
дии, биһиги: «Саахсаҕа саха тыла эмиэ сайдыахтаах, сатаан
ЖШкмШЧ
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санарар, эҕэрдэлиир дьон онно үлэлиэхтээхтэр», — диэн.
Уу тэстибэтинэн, киһи сүргэтин көтоҕор гына үчүгэй,
истиҥ баҕайытык уу сахалыы тылынан эҕэрдэлээн саахсалыахтаах. Ол ыччаппыт сурэҕэр-быарыгар тиийэр, икки
киһи дьылҕатын холбуу этэр иһирдьэҥ-иҥиэччи тыл-ос
олохсуйарыгар тоһо эрэ кэм ааһыахтаах. Сокуон тылын
кытта алгыс тылын ыпсаран этии истиилин эмиэ биһиги
сайыннарыахтаахпыт.
Онон Уйбаныап улахан суолталаах ыйытыылары биэр
бит. Омос истэн: «Бу туох күттүөннээх ыйытыы буолуой,
барыта оттон биллэр тыл, ону билбэт дуо?» — иҥин диэххэ
соп. Оннук буолбатах. Итини киһи барыта билэрэ наада
лаах. Хайдах курдук улуу суолталаах тыллар буолалларын
биһиги көрдөрө сатаатыбыт. Ол гынан баран арай ситэри
кордорботох буолуохпутун соп.
Дьокуускайтан Петр Константинович Яковлев диэн
ыйыппыт: «Намы — Намцы, Бороҕону — Борогонцы» диил
лэр. Тоҕо итигирдигий?» — диэн. Ити эмиэ тьш сокуонун
олоххо киллэрдэххэ конүохтээх. Урут итинник угэс олохсуйбут. Ону коннорор ыстатыйа сокуоҥҥа билигин баар.
Дьэ, биһиги бүгүҥҥү биэриибит манан бүтэр. Бар дьоммутугар үтүонү баҕарабыт. Саха киһитэ тьшын харыстаатын, байыттын, сайыннардын, сыыһа баар буоллаҕына —
көннөрүстүн. Билигин улуус хаһыаттарыгар саҥа үчүгэй
рубрикалар аһыллаллар. Ол рубрикаларга суруйун, ыйытыҥ, санааҕытын этиҥ. Тьшы билээччилэр, түмсүҥ, баһылааҥ-коһүлээҥ, уустук-мунаах ойдобуллээх тыллар суолталарын быһаарыҥ, сүбэтэ-соргута биэриҥ. Оччоҕо барыбыт соруктаах аҕай кыһамньыбытынан тьшбыт, дьэ, оруттүохтээх. Эһиэхэ бука барыгытыгар утуону баҕарабыт!
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Бастатан, сонун. Олунньу 6 күнүгэр Таатталаан сырыттыбыт. Ол онно биисикэ-матымаатыка номуукатын дуоктара Уйбаан Уйбаанабыс Самаайап, «Кэскил» хаһыат үлэһитэ,
«Кут-сүр» уопсастыба биир түһэ Дабыл-Онотуолуй Ньукулаайабые Баабылап уонна араадьыйа үлэһитэ Ньукулай
Уйбаанабыс Махсыынап буолан сырыттыбыт. Ытык Күол
кимнээһийэтин 9-с кылааһын үорэнээччилэрин кытта
бибилитиэкэҕэ көрсүһүү буолла. Бу корсүһүүгэ, дьэ, тыл
култууратын туһунан сэһэргээ, тугу сүбэлиигин оҕолорго,
билиэхтэрин-корүохтэрин, истиэхтэрин баҕараллар диэн
учууталлара киллэрэ сырытта. Ол онно биһиш тылбыт
туохтан дьүдэйэрин, хайдах сыыһа санарарбытын, ол сыыһа саҥарарбыт олохпутугар туох охсуулааҕын, аны ону
көннөрүнэ сатыахтаахпыт туһунан этэ, кэпсии сатаатым.
Сарсыардаттан өй үлэтигэр улук буолбут, бүтэллэрин эрэ
кэтэһэ олорбут барахсаттар, сылайбыттара таайан, кылаас
ка эбии тутуллалларын күһэлтэттэн эрэ тулуйаахтыыллара
костер. Сорохторо үөйбэтэх омос суолларын сэһэргээтэҕим
аайы эбии сэргээн иһэллэриттэн үөрдүм. Инньэ гынан,
ордук сэргээбит, билэллэрин, саха тылын себүлүүллэрин
көрдөрбүт 2-3 оҕоҕо кинигэ бэлэхтээтим. Биир оҕо, учуу
таллара этэринэн, саха тылыгар дуу, төрүт култуураҕа дуу
Дьокуускайга үөрэнэ тиийиэм диэн санаалаах, улахан
баҕалаах эбит. Онон, ити үчүгэй. Ааспыт сылга Алампа Соппуруонап аатынан маннайгы нүөмэрдээх орто оскуолаҕа
сылдьыбытым туһунан кэпсээбитим. Онон таатталар орто
оскуолаларыгар, кимнээһийэлэригэр кыра-кыралаан сыл
дьар курдук буолан эрэбин. Оҕолорун, учууталларын кытта
билсиһэн, тылга үлэлэһиэх санаам кэлэр.
Аны оскуолаҕа тороппүттэргэ биһиги олохпут чөл буолуохтааҕын туһунан сэһэргэһии буолла. Ити мин «Билии»
уопсастыбатган барабын, «Билии» уопсастыба көмолоһөн,
ол хомондьуруопкалаан, онно-манна ыҥырылыннахпына
22*
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барар кыахтанабын. Дьэ, бу, ыччат, норуот кута чел буолуутун туһунан сэһэргэһии диэн сир-сир аайы тэнийиэн
соп кэмэ буолла. Киһи барыта коро-билэ сылдьар, ыччат
быһыыта-майгыта уларыйар диэн дьон дьиксинэр буолла.
Тыллыын-остуун, ойдуун-санаалыын олох атын дьон буо
лан иһэбит диэн. Ону хайдах чолбутугэр түһэринэбитий
диэн, эт-сиин, ой-санаа, торообут тыл, торут култуура,
итэҕэл арахсыбакка биир ойдобул буолан сырыттахтарына
сатаныыһы диэн ойдуур буолан эрэбит. Урут итини тустуһунан өйдүүр этибит: эт-сиин сайдыытын физкультура,
успуорт диэн оссо араартаан уорэтэр, иитэр курдук буо
лаллар этэ. Өйү-санааны эмиэ олох атын, олох туспа сиргэ
арааран иитиллэрэ, торообут тылы оскуолаҕа эрэ аҕыйах
чааска, нэдиэлэҕэ биирдии энин уруокка үорэтэ түһэр буолаллара. Аны гуран торут култуура олох да уорэтиллибэт
буолара. Итэҕэл диэн ахтыллыбат да этэ, бобуулаах буолара. Билигин дьэмэкирээтийэ кэмигэр барытын холбоон,
барыта биир төрүттээх, биир ойдобуллээх диэн санаатахпытына эрэ биһиги табыллабыт диэн буолла. Араартаан кэбистэхпитинэ — олох сатаан биир омук буола түмсүөхпүт
суох диэн. Бары бииргэ сомоҕолоһон, киһи-норуот олох
хо тардыһыытын күүһүрдэр кыахтаах өйдобүллэрбитин
инэрэ, туругурда сатыахтаахпыт. Най баран, олорон биэ
рэр табыллыбат диэн биир ойдобуллээх дьон түмсүүлэрэ
сир-сир аайы тэриллиэхтээх. Дьэ, ол ону туох аатынан
түмсэри олохтоох дьон бэйэлэрэ быһаарыахтара. «Итэҕэл
түмсүү» дуу, «Ийэ тыл» дуу, «Кут-сүр түмсүү» дуу — ону
бэйэҕит быһаарсыахтааххыт. Ол гынан баран, ити туох баар
саха тутуллан турар ойдобуллэрин барытын бииргэ илдьэ
сылдьарга кыһаныахтаахпыт. Субугурдук түмсүүнү тэринэр соп диэн өйго-санааҕа кэлэн олорор дьон эбит, онон
оҕордук түмсүүнү Тааттаҕа тэринэн эрэллэр эбит диэн са
наалаах кэллибит. Атын сирдэргэ маннык түмсүүлэр эмиэ
баар буолуохтара, бука.
Олунньу ый 12 күнүгэр Намна эмиэ ситигирдик тэрээһин буолуохтаах. Ол онно бу бараары чэппиэр күн уһулла
олоробут биһиги. Намнар даҕаны эмиэ киэн' далааһыннаахтык ойдоон-санаан тураннар тэринэр буолуохтаахтар диэн
олоробун мин. Ону, сылдьан кэлэн баран, билиһиннэриэҕим. Ити барыта: тылбыт, торут култуурабыт, ойбут-са340

наабыт, итэҕэлбит — бииргэ холбуу сылдьар буоллаҕына
эрэ биир култуура, биир норуот, биир омук култуурата диэн
ойдонор кэмигэр биһиги олоробут.
Истээччилэрбитигэр, «Биһирэм тылы» биһирээччилэрбитигэр, ойооччулэрбитигэр тылы ойдуу, билэ, уорэтэ сатааччыларбытыгар күрэхтэһии биллэриэхпит. Онно анаан
сорудах биэриэхтээхпит. Ааспыт сырыыга инньэ диэн субэлэһэн турабыт, сорудах биэриэхпит диэн, Бугун н у биэриибит,
дьининэн, онно ананар. Онон икки хас лиис кумаадыны,
сурунар тэрили булунун. Ол онуоха диэри мин кыра сурук
билиһиннэриэҕим. Дьэ, эһиги, кумааҕыта булунун.
Биһиэхэ Эдьигээнтэн Ойуунускай уулуссатыгар олорор
Сэмиэнэп Дьогуор Миитэрэйэбис суруга кэлбитэ. Кини
билинни кэмнэ сорох бодон салайааччылар торообут тылларын аанньа ахтыбат буоллулар, сахалыы тыл эттэхтэринэ даданы нууччалыы буккуйан санараллар. Ол туһунан
угус кэпсэтии бара турар, барыа да турдада диир. Ол аата
итини кини бэйэтэ эмиэ итэдэйэрэ буолуо дии саныыбын,
итигирдик баарын билэрэ буолуо буоллада. Дьэ, ол онно
кини итинник кэмнэ сатаан санарар салайааччы баар эбит
диэн Надабыыһын Бииктэр Бөтүрүөбүһү ааттыыр. Ыччат,
успуорт миниистирин. Эдьигээннэ корсүһүүгэ ыраастык,
үчүгэйдик санарбыт үһү, нуучча тылын кыбыппатах. Оттон
ол оннук эдэр салайааччылар баар буоллахтарына үчүгэй.
Мин Бииктэр Бөтүрүөбүс санарарын истибэтэх киһибин,
онон кини санатын сыаналыыр, үчүгэй да, куһадан да диир
кыадым суох.
Дьэ, аны туран, Бүлүү улууһуттан, Халбаакыттан, Ыстапаанаба Биэрэ Ньукулаайабына суруйбут. Мин «Биһирэм
тылы» биэриим садаланыытын диэки кини адатын ахтан
турар эбиппин. Окуоскун диэн Бүлүүгэ олонхоһут, тылы
билэр кырдьадас баар сурахтаада, онон билэр дьон киниттэн ыйытан, суруйан ыытыаххытын соп этэ диэммин
көрдөспүтүм. Ол онно туох да хоруй иттэ суода. Одонньор
билигин кырдьыбыт, кыыһа мин биэриибин истибэтэх,
дьонтон истэн, адам олонхото баара буолуо диэн санаан
суруйбут эбит. Мин биир да олонхону суруйбатах да,
киһиттэн да ылбатах киһибин. Урукку огтүгэр оннук дьарыктаммытым да суох, билигин да оннук дьарыгым суох.
Ол гынан баран, бу мин адам Хабырыыса Бүөтүрэ (Алек
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сеев Петр Гаврильевич) эмиэ тылы-өһү сөбүлүүр, билэр,
сытыы, бэлэм тыллаах киһи, ол Окуоскуннуун Бүлүу аэропордугар көрсөн, бэккэ сэһэргэспит буолан, кэлин ахтар
этэ. Ол иһин мин аҕам мээнэҕэ ахтыбат буолуохтаах, чахчы
тыл баайдаах кырдьаҕас буолуо диэммин көрдөспүтүм. Би
лэр дьоҥҥо тыллары быһаартаран, «Биһирэм тылга» суру
йан ыытыахтарын соп этэ.
Чэ, билигин, кумааҕы, харандаас кэлбит буолуохтаах.
Эпкиэньийэ Миитэрэйэбинэ, биһиги «Биһирэм тьшбыт»
тьш күрэхтэһиитин биллэрэр. Онно ус ыйытыылаахпыт. Бастакытынан, субу сахалыы этии биэртэлиэҕим, Ол
ону, истээччилэрбит, сурунан ьглаҕыт. Коннорон, суру
йан ыытыахтааххыт. Ол аата мин биэрэр ыйытыым сыыһа
тыллаах буоллаҕына, эһиги сахалыыта, литературнайа
маннык диэн коннорон ыытыахтааххыт. Сахалыы ойдоон,
сахалар былыр-былыргыттан хайдах сопко саҥаралларын
курдук иньэ тьшбыт сокуонунан суруйа сатыахтааххыт.
Нууччалыыттан тылбаастаан, торут сахалыыны уларытан,
ити кэлин саҥарар нууччатыйбыт, бааһынайдыы тылбытынан суруйуо суохтааххыт. Дьэ эрэ, онон бастакы сорудахпыт «Коннорон суруй» диэн. Итини дьэ, үчүгэйдик суруйан
кэбиһин. Ити, «коннорон суруй» диэннэ 10 этиини мин
суруттарабын. Ол аата биир ыйытыыбар 10 этии киирэр.
Бастакы ыйытыы бастакы этиитэ. Кыыһы икки биллибэт
киһи бы ы һаабы ттар.
Иккис этиитэ. С туден тка балтыбар сэмэй подарогы биэриэм.
Үһүс этиитэ. Титирээбит илиитинэн т а б а ту п п а т .

(Дьэ, ити «титирээбит» диэннээх этии элбэх буолааччы.)
Төрдүс этиитэ. Тутааччылар школа кулууһун директорга
ту ттар д ы л а р .

Бэһис этиитэ. Сылгы мэччирэнэ кыһын мөлтөх, сайын да
соччото суоҕа.

Алтыс этиитэ. Үөрэххэ сурэҕэ сыппат.
Сэтгиһэ. Алгыс окоро турар.
Ахсыһа. Кинини к ы т т а биирдэ эрэ аалсыбытым.
Тохсуһа. Тымныылар туһэннэр, хаһаайын ы ты дьиэҕэ харайар.

Онуһа. Дорогой, ол сааһык хас буолан кырыйдык?
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Бастакы сорудахпыт, «Көннөрөн суруй» диэммит буттэ.
Ону барытын биирдэ хатылыыбын.
Билигин иккис сорудахпытыгар киирэбит. «Сахалыы эт»
диэн — бу сорудахпыт аата, Ол аата мин нууччалыы тылла
ры биэрэбин. Ол ону сахалыы этиэхтээххит. Дьэ эрэ, «Са
халыы эт» диэн.
Бастакыта. Закружилась голова.
Иккиһэ. Любовь к жизни.
Үсуһэ. Молодой человек. (Бу — ынырыы.)
Төрдүһэ. Незаконнорожденный ребенок.
Бэсиһэ. Незваный гость (... ыалдьытл
Ал гыһа. Ночью ограбили магазин.
Сэттиһэ. Ничего хорошего необещающими глазами.
Ахсыһа. Поднять нос кверху. (Бу — сомоҕо домох.)
Тохсуһа. П латье подчеркивало ее талию.
Онуһа. Связь через газету.
Бу иккис сорудахпытын хатылыыбын.
Үһус сорудаҕы биһиги аныгыскы биэриигэ биэриэхпит.
Ол сорудахпытын туспа быһаарыахпыт. Бу икки сорудаҕы
быһаарабын.
Чэ, бу «коннорон суруй» диэн син чуолкай. Ол гынан
баран, сорох сиргэ мунаардаххытына, ол ону, холобура,
ити «Мин кинини кытта биирдэ эрэ аалсыбытым» диэни
быһаарар буоллаххытына, хайдах баҕарар этиини суруйаргыт конул, ол гынан баран дьин сахалыы буолуохтаах.
Саха киһитэ ити этиини хайдах ойдоон сахалыы этэрий,
ол курдук. «Аалсыбытым» диэн нууччалыы этиини утуктэн
саҥарарбыт илэ. Сахалыы ханнык тубэлтэлэргэ хайдах ты
лынан этэн таһааралларый? Ол ону ойдооннут, эһиги хай
дах баҕарар суруйаргыт конул — сахалыы эрэ буолуохтаах.
Оттон «сахалыы эт» диэннэ нууччалыы тыллары биэрбиппин эһиги, баҕар, холобурдаан да туран суруйуоххутун
соп. Маннай тылбааһын дуу, сахалыы ханыытын курдук
дуу этэн баранныт, онно этии да булан биэриэххитин соп.
(Арыый астыга суох буолла быһыылаах, маны чинэттэхпинэ
сатаныыһы диэтэххитинэ.) Оттон ойдонор, учугэй, чопчу
быһаарыы таҕыста диэтэххитинэ, ол ханыытын булбуккутунан соп буолун. Дьэ, холобур, ол гынан баран «молодой
человек!» диэн эдэр киһини нууччалыы ынырар тыл сахаларга туох диэний? Ол ону суруйан баранныт, мантым си343

тэтэ суох буолсу, этиигэ киллэрэн тутуннахпына сои буолсу
диэтэххитинэ, тыл эбэн биэриэххитин соп. Субу сахалыы
даҕаны, нууччалыы даҕаны биэрбит этиилэрим урут биһиги
кэпсэтиибитигэр хастыыта даҕаны ырытыллыбыт этиилэр.
Ол иһин, бу биһиги биэриибит дьонно төһо инэр эбитий?
диэн, ону билээрибит бу биэрэбит.
Дьэ, онон, биһиги бүгүҥҥү биэриибит манан бүтэр.
Аныгыскы биэриигэ диэри! Эһиэхэ үчугэйи баҕарабын.

САТАММАТ ТЫЛЫНАН ТАПСЫБАККЫН...
Режиссер К. Артемьев. Оператор Е. Грант.
Биэриигэ кытталлар: У. Плотникова, К. Горохова

Дьэ, биһиги тылбытын ырыппытынан барабыт. Бүлүүттэн Олоксуойэбэ Маргарыыта Ньукулаайабына суругун урут
билиһиннэрэн турабыт. Ол суругар кини үс тылы ыйытан
турардаах этэ. «Хорум, дьэ, санар эрэ» диэни. Ону сааныыга, сэрэтиигэ, дибдийиигэ тутталлар.
«Хорум, дьэ, санар эрэ» диэн ол аата «олох санарыма!
Санаран кор эрэ!» уо.д.а. диэн. Оттон «дьэ, хорум эрэ» диэн
киһи санарарын собулээминэ саба санарар, кырыктаахтык
буойар тыл.
Бу саха бүттүүн туттар тыла эбит, Пекарскайга баар, ону
таһынан Үөһээ Бүлүүттэн сурукка, Маарыйа Ньукулаайа
бына суругар даҕаны баар. Дьэ, дьон тылыгар ити иһиллэр
эбит. Ол гынан баран мин бэйэм истибэтэх тылым, ааҕан
эрэ билэбин уонна бу киин улуустар тутталларын билэбин.
Аны иккиһинэн. «Бу дьаабаллар сатамматылар» диэн
оҕолор эбэтэр улахан дьон иирсэр, мэниктиир буоллахта
рына этэллэр диир. «Хайа, били дьаабаллар хайдах сылдьаллар?» — диэн оҕолору, эдэр дьону сураһыыга тутталлар
диир. Дьэ эрэ, истээччигит дуо, эһиги «дьаабаллар» диэн
оҕолору этэллэрин?
К ы р г ы т т а р . Истэн.
Д. Ону хайдах быһыыга-майгыга этэллэрий? Куһаҕан ыыс
тыл дуу, эбэтэр кэпсэтиигэ туггуллар чэпчэки соҕус тыл дуу?
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К ы р г ы т т а р . Сороҕор таптаан да этэр түгэннэрин
эмиэ истээччибит, сороҕор мөҕөн-этэн, сэмэлээн.
Д. Сөөи! Ити ким хайдах туттарыттан эбит, оччоҕо.
«Дьявол» диэн нуучча тылыттан киирбит тьш. Ол гынан ба
ран, нуучча ойдуурун курдук «абааһы» диэн ойдобулэ суох.
Коннору үрдүттэн «сатаналар» диэн. «Сатана» диэн эмиэ
«абааһыны» санаабакка туттар тыл буолан хаалбыт. Сорох
кырдьык, абааһы корон, ыыстаан даҕаны этэр. Ол «дьаабал»
диэни «сатана» диэннээҕэр оссо чэпчэки курдук ойдүүбүн
мин. Ол «дьаабал» диэн тылга абааһы ойдобулэ бастакыттан иҥмэтэҕиттэн дуу, умнуллубутуттан дуу буолуон соп.
Били Амма Аччыгыйын «Сааскы кэм» диэн арамааныгар
Содүоччүйэ балтыгар дьаарбайа бара сырытгадына, ол балтын кэргэнэ, ол аата күтүөтэ, Микиитэлээх Сөдүөччүйэни
собүлээминэ, уһун киэһэни быһа арахпакка харчы иэстээн тахсыбытын иһин «Бу сатана уола тохтоомоору гынна ээ» диэн кэбиһэр Седүөччүйэ балта. Дьэ онуоха тойоно оҕонньор кэлбит дьону сөбулээн олорор, кийиитигэр
олус үчүгэйдик сыһыаннаһар оҕонньор хомойор-хоргутар.
«Хайдах итинник саҥараҕын, апыс сүрэ бэрт буолуо суоҕа
дуо», — диир. Ол ону Сөдүөччүйэ балта өйдөөбөт. «От
тон ити киһини мин төрөппөтөҕүм этэ дуо? Ол аата мин
сатана буоллаҕым дуу?» — диир. Танара үөрэҕэр Сатана
Оҕонньор диэн баарын былыргы киһи билэр буолан, улаханнык оһүргэнэр, хомойор. (Саха торүт ойдобүлүгэр Аллараа Оҕонньор диэн — Үрүҥ аар Тойон бииргэ торообутэ,
Аллараа дойду баһылыга.) Онтон Содүоччүйэ балта тохтоон
хаалар. Дьиҥинэн, тьшы ойдоон туттар, ситигирдик суол
та биэрэр дьон ити «ынырык үчүгэй», «алдьархай элбэх»
диири куһаҕан диэн, итинник туттар табыллыбат диэн этэ
сатыыллар. Ол ону дьон истибэт. Үорэхтээхтиин-үорэҕэ
суохтуун «алдьархай үчүгэй», «алдьархай бэрт», «алдьархайын таптыыр» эҥин диэн буолар. Ор уорэтистэхпитинэ
эрэ тылбыт коноро буолуо. Онон «Бу дьаабаллар сатамматылар» диэни сороҕор оонньуу-кулэ этиллэр, ол гы
нан баран дьиҥ иһигэр «дьаабал» диэн киһи үорбэт тыла
буоллаҕа дии. Хайдах да эппитин' иһин үчүгэй тыл тахсы
бат. Онон итинник тылы «бу сатаналар», «бу дьаабаллар»
диэни үчүгэй кэпсэтиигэ туттубат буола сатыыр соп. Аны
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Маргарыыта Ньукулаайабына: «Дьиҥнээх саха киһиэхэ»
диэн этиини иһитгэхпинэ, тоҕо маннык тутгалларый?» —
диэн өрүү мөккүһэбин. «Саха саарына эҥин диэн дьоннор
бааллар, ол гынан баран бу тоҕо «дьиннээх» уонна «дьинэ
суох» диэн буолуохтааҕый», «- диир. Дьэ, маны эһиги хайдах
ойдүүгүтүй? Истээччигит дуо?
К ы р г ы т т а р . Суох, истээччибит суох.
Д. Ол аата кыараҕас соҕустук туттуллар тьш буоллаҕа
буолуо. Ааспыт биэриигэ «Дьиҥ саха тыла буолбатах» диэн
этии баар этэ. «Боотулуу саната дьин саха тьма буолбатах»
диэн. «Дьиҥ саха тыла, дьин саха киһитэ» диэн туттуллар.
Дьэ, ол туохха туттулларый? «Саха тьшын үчүгэйдик билэр,
торут култууратын, аныгы да култууратын билэр, сахалыы
ойдоох-санаалаах, сахалыы куттаах киһи» диэн этэр тыл
лара буолар. «Дьиннээх саха киһитэ» сахалыы майгылаах,
сахалыы туттан олорор киһи буолуохтаах. «Дьин саха тыла»
диэн —- «төрүт уус саха тыла» диэн. Ол эбэтэр дьиҥ саха
киһитэ туттар тыла, санарар саната.
К ы р г ы т т а р . Кэрэхсээн этэллэрэ буолуо.
Д. Саха киһитин сахатынан кэрэтин кэрэхсээн, сахатынан үтүөтүн биһирээн, «дьиҥ саха киһитэ» дииллэр. Ол
киһи сахалыы майгытын, тьшын собулээн итинник этэллэр.
Ол онон киһи, арааһа, оһүргэниэ суох тьша быһыылаах.
Сахатын тьшын умнубут, сахалыы саҥаттан кыбыстар, уларыйа түһэр, маргынааллыы быһыьшанар киһини «дьиҥ
саха киһитэ» диэбэтгэр буоллаҕа. «Дьинэ суох саха киһитэ»
диэн эпиэипит. «(Дьиҥ) саха киһитэ буолбатах» диэххэ
соп. Сахалыы майгытын сүтэрбит, үксүн нууччалаан тахсар
киһини инньэ да дииллэр. Атын тыллары кытта ситимнээн, атыннык да этиэххэ соп. Онон ити Маргарита Ньуку
лаайабына мунаарар суолларын дьэнкэрдээри ыйыппыт
диэн тойоннуубут.
Аны биһиэхэ Сунтаартан Акыымаба Элиэнэ Бетуруобүнэ суруга киирэн турар. Онно бу курдук үтүөкэннээх тылос суруллубутун мин ааҕан биэрээри гынабын: «Мин 1938
сыллаах төрүөх холкуостаах дьадаҥы кэргэнтэн, уйэлэрин
тухары пиэрмэлэри кытары косүһэн, бэйэлэрэ туспа буруо
таһаарар дьиэлэрэ-уоттара суох пиэрмэ үлэһитэ Дьаакыбылап Бүотүр Борукуопуйабыс-Тураах Бүотур, Аҕа дойду Улуу
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сэриитин кыттыылааҕа — аҕам, оттон ийэм Түмэппиэйэбэ
Евдокия Ньукулаайабына 40-ча сыллар усталарыгар пиэрмэдэ тохтоло суох дайаарканан үлэлээбитэ. Ол сыллар
усталарыгар, 23 сааспар диэри, саах сыбахтаах, комүлүок
оһохтоох, хатырык муосталаах, сайынын туоһунан абырахтаммыт таас үлтүркэйэ, кыһынын муус түннүктээх туруорбах саха балаҕаныгар 5-6 ыал ааттаах, оҕолуун-уруулуун
сүүрбэччэҕэ чугаһыыр киһи симиллэн олорорбут». Бу үрдүк үөрэхтээх зоотехник билигин биэнсийэҕэ олорор киһи
суруйар. «Сайынын холкуос ынаҕын хомуйаары, атах сыгынньах сылдьан, ынах иигэр-сааҕар атахпытын сылытан,
ынах күргүстээн төрүүрүгэр (маны ойдоон кэбиһиҥ —
«күргүстээн» диэн, билигин маны «маассабайдык» диэн
этэллэр) хотоҥно күкүргэ утуйан, ыалдьар дайаарканы
солбуйан, сэттэлээхпиттэн ынах ыан, ньирэй корон, от
тон онус кылааһ ы бүтэрбит кэннэ пиэрмэ үлэһитин оҕото
аатыран, эмиэ дайааркалаан баран, үрдүк үорэххэ киирэр
дьолломмутум. Оҕо сааһым сүоһүнү кытта алтыһан, онтон
идэм сүөһүгэ аналлааҕынан, аныгы киһи сүөһүнү онүнэн
араарыыны соччо тупубат буолбутунан, сүөһүнү өҥүнэн
араарыыга билэрбинэн суруйан хаалларыахпын наадалаахха
ааҕабын. Өссо эбии ситэрэн, сүөһү өҥнөөһүнүгэр ыйынньык оҥорон таһаарар киһи көстүөн соп» диэн. Дьэ бу
үчүгэй. Үйэлээх сааһыгар пиэримэҕэ үлэлиир киһи оҕото
сүөһү идэтин баһылаан, сүөһү ыарыытын эҥин бүтүннүү
үорэтэр киһи буолан тахсыбыт, үрдүк үөрэхтээх зоотех
ник. Дьэ, ол гынан баран, бу олохторо ыараханын! Били
хайгыыр Сэбиэскэй былааспыт кэмигэр саманнык ыараханнык олорбуттара сир-сиргэ. Ханна да барбыт иһин.
Итинник биэстии-алталыы ыал дьукаахтаһан олороллор
этэ сайынны дьиэҕэ. Аһаҕас, курдаттыы костон турар эркиннээх дьиэлэргэ. Бырдах, сахсырҕа, таракаан боҕо. Дьэ
бу... (Моҕоньотопуонтан кумааҕыга туһ э р б и т оҕо ситэрбэтэх. — Д.).

ИС ХААННАРЫТТАН
БТ 201. 97.11.23
Режиссер К. Артемьев. Оператор Н. Фомичева.
Биэриигэ кытталлар: Е.Д. Хамарова, М. Васильева,
А. Прокопьева, Л. С. Иванова

Е.Х. Киһи иһиттэр истэн бара турар Дапсы куолаһын
истибэтэххититтэн, күндү истээччилэрбит, арааһа, соһуйдаххыт буолуо. Сорох, баҕар: «Мэхээлэ ыарыйдаҕа дуу», —
да дии санаабыта буолуо... Суох, кини этэҥҥэ сылдьар, бу
күннэргэ алта уон сааһын, аҕам сааһын, бэлиэтээтэ. Ис
сурэхпититтэн бэлэхпит буолаарай диэн, бу сырыы биэриитин бэйэбитин холоно таарыйа көрдөһөн ыллыбыт. Онон
Маайыс билигин Дапсы, Саха Тылын Эмчитин, үбүлүөйэ
хайдах ааспытын кэпсиэҕэ.
М.В. Бу ый (1997 с. сэтинньи) 14 күнүгэр Саха сиринээҕи Наука академиятын президиумун дьиэтигэр Михаил
Бөтүрүөбүс-Дапсы аҕам сааһын, ол эбэтэр 60 сааһын, бэлиэтээтибит. Олус элбэх эҕэрдэ тыл этилиннэ. Анардас
32 аадырыһы, ону таһынан «Билии» уопсастыба, Саха
Республикатынааҕы Үрдүкү оскуола, Наука уонна техническэй бэлиитикэ государственнай комитетын, Россия
Суруналыыстарын союһун Бочуотунай грамоталарын туттардылар. Оннооҕор ыҥырыы барбатах тэрилтэлэрин салайааччылара, биирдиилээн дьон үөрүүбүтүгэр кыттыстылар,
эҕэрдэ суруктардаах, бэлэхтээх кэлэннэр соһуттулар, долгуттулар. Бу маны тоҕо ордук чорботон этэҕитий диэтэргит,
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бу дьон, тзрилтэлэр «Биһирэм тылга», биһиги үлэбитигэр
сыһыаннара костор. Норуот ону билиэхтээх. Михаил Ботүрүобус саха дьоно, улуустар бэйэ-бэйэлэрин куруук бил
сэр, ыкса ситимнээх буолуохтаахтар диэн куруук үөрэтэр.
Онон бэйэ-бэйэни билсиигэ быһаччы сыһыаннааҕын
быһыытынан уонна маны дьон чахчы сэнээриэхтэрэ диэн
бу аадырыс эҕэрдэ туттарбыт тэрилтэлэр, дьоннор ааттарын
иһитиннэриэхпитин баҕарабыт. Дьэ, бар дьоммут истин,
сэргээн! Саха Республикатын Государственнай мунньаҕын
Ил Түмэн эҕэрдэтин Анатолий Абрамович Гольдман, Гу
манитарнай чинчийии үнүстүтүүтүн эҕэрдэтин Анатолий
Гаврильевич Нелунов, Үоһээ Бүлүү улууһун дьаһалтатын
эҕэрдэтин, Үоһээ Бүлүү Кииннэммит бибилитиэкэтин
кэлэктиибин уонна ааҕааччыларын, Боотулуу нэһилиэгин
дьаһалтатын уонна КП-лар эҕэрдэлэрин, Боотулуу оскуолатын үорэнээччилэрин уонна бары үлэһиттэрин эҕэрдэтин
Ил Түмэн дьокутаата Анатолий Игнатьевич Чомчоев,
Дьокуускай куорат дьаһалтатын эҕэрдэтин Виталий Ин
нокентьевич Степанов, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Национальнай тэлэбидиэнньэҕэ уонна араадьыйанан биэриигэ
корпорациятын эҕэрдэтин Агафья Семеновна Птицына,
Духуобунас академиятын эҕэрдэтин Валентина Ивановна
Бочонина, Саха Республикатын Суруйааччыларын союһун
эҕэрдэтин норуодунай суруйааччы Моисей Дмитриевич
Ефимов, Норуот айымньытын дьиэтин эҕэрдэтин Надеж
да Семеновна Толбонова, Саха Республикатын Бэчээтин
департаменын эҕэрдэтин Астра Дмитриевна Петрова, Нам
улууһун Үорэҕин бырабылыанньатын, Саха тылын, Торут
култууратын учууталларын холбоһугун эҕэрдэтин Платон
Алексеевич Слепцов, Саха Республикатын Үөрэҕин министиэристибэтин, Торут омуктар оскуолаларын чинчийэр институт улэһиттэрин, Үорэх үлэһиттэрин идэлэрин
үрдэтэр институт эҕэрдэлэрин үорэх миниистирин баста
кы солбуйааччы Михаил Прокопьевич Федоров, Саха Ре
спубликатын Култууратын министиэристибэтин эҕэрдэтин
Андрей Саввич Борисов, Саха Республикатын «Бичик»
кинигэ кыһатын эҕэрдэтин кылаабынай редактор Альби
на Андриановна Борисова, Дьокуускай куорат мэриятын
култууратын-ускуустубатын салаатын эҕэрдэтин Ольга Ми
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хайловна Харайбатова, Төрүт омуктар оскуолаларын чинчийэр үнүстүтүүт эҕэрдэтин Екатерина Петровна Чехордуна, Бүлүү улууһун дьонун уонна дьаһалтатын эҕэрдэтин
улуус дъаһалтатын баһылыга Анастасия Кирилловна Пав
лова, «Бүлүү кэскилэ» түмсүү сүбэтин эҕэрдэтин Марк
Романович Харлампьев, СР Национальнай бибилэтиэкэ
үлэһиттэрин эҕэрдэтин Раиса Дмитриевна Терентьева уон
на Марианна Николаевна Макарова, Дьокуускай куорат
Киин почтамын эҕэрдэтин Афанасий Степанович Архи
пов, Норуот уус-уран оҥоһуктарын «Кудай Бахсы» фондатын үлэһиттэрин эҕэрдэтин Николай Николаевич Черноградскай, САПИ үлэһиттэрин эҕэрдэтин САПИ президенэ
Федот Семенович Тумусов, «Итэҕэл» түмсүү тойон сүбэтин
эҕэрдэтин Иван Иванович Шамаев, Ыччат, туризм, физическэй култуура уонна спорт дьыалаларын министиэристибэтин эҕэрдэтин Руслан Баишев, «Саха сирэ» хаһыат редакциятын эҕэрдэтин Иван Иванович Ксенофонтов, «Кэскил»,
«Юность Севера» хаһыаттар редакцияларын эҕэрдэтин кы
лаабынай редактор Нина Иннокентьевна Протопопова,
Култуура уонна искусство кэллиэһин эҕэрдэтин Афанасий
Семенович Федоров, Платон Алексеевич Ойуунускай аа
тынан литэрэтиирэ музейын эҕэрдэтин Раиса Терентьев
на Аммосова, Саха государственнай үнүбүрсүтүөтүн уонна
Саха тылын, култууратын факультетын эҕэрдэтин Гаврил
Гаврильевич Филиппов, Ньиэмэс тылын кафедратын саха
лыы, ньиэмэстии эҕэрдэтин филологическай наука доктора,
профессор Светлана Митрофановна Прокопьева, Саха Го
сударственнай университетын Үөрэх регионнааҕы проблемаларын лабораториятын эҕэрдэтин Григорий Николаевич
Максимов, Лина Михайловна Сабарайкина, университекка
саха тылыгар бииргэ үөрэммиттэрин ааттарыттан Василий
Никитич Бырдьахаанап, Михаил Михайлович Дьэпсиэйэп,
Иннокентий Аксентьевич Миитэрэйэп, Василий Архипо
вич Тарабыыкын, Саха Республикатын Суруналыыстарын
союһун эҕэрдэтин Иван Васильевич Борисов тиэртилэр
уонна араас тэрилтэлэр эҕэрдэлээтилэр, элбэх үтүө, сылаас
тьшы эттилэр. Ыраах Ньурба улууһун дьаһалтатын эҕэрдэ
телеграмматын Михаил Петровичка ааҕан иһитиннэрдилэр.
Маны таһынан биирдиилээн дьон эҕэрдэлээтилэр. Ол кур350

дук Михаил Бөтүрүөбүс Алексеевы университекка үөрэппит
учуутала, кураатара, филологическай наука кандидата, до
цент Кыыдаана Ивановна Платонова эҕэрдэлээтэ. Телефонунан Маарыйа Ньукулаайабына Солотуураба эҕэрдэлээтэ.
Сунтаартан Петр Антонович Попов, Гороховтар, Боотулуу
нэһилиэгин дьоно эҕэрдэлэрин телефонунан тиэртилэр.
Эҕэрдэ телефонунан билигин да кэлэ турар диэн Михаил
Бөтүрүөбүс үорэр. Университекка биир маннайгы уонна
бастын үорэнээччитэ Таатта Боробулугар үлэлии сылдьар
Оксана Слепцова эҕэрдэтэ кэлэн, учууталын улаханнык
үортэ. Михаил Ботүрүобүс Оксанаҕа эҕэрдэтин тиэрдэр,
үлэтигэр ситиһиини, олоҕор дьолу-соргуну баҕарар. Бу ааттаммыт тэрилтэлэр үлэһиттэригэр, биирдиилээн дьонно
үтүо санааларын, сылаас сыһыаннарын иһин биһиги махтанабыт. Бу кинилэр саха дьонун ийэ тыла тиллэригэр,
орүтгэригэр, төрүт култуурата, ийэ ейо-санаата чолүгэр
түһэригэр дьин баҕалаах дьон буолалларынан биһиги
«Биһирэм тьшбыт» тускулугар толору соп түбэһэллэр. Онон
кинилэргэ истинник-итиитик махтанабыт, дьолу-соргуну
баҕарабыт уонна бу киэһэни кэлэн киэргэппит, Дапсыны
эҕэрдэлээн, Дапсы айымньытынан дьүһүйүү онорон, ула
ханнык кэрэхсэппит Култуура уонна ускуустуба кэллиэһин
үөрэнээччилэригэр уонна кинилэри салайан аҕалбыт учууталларыгар, Саха Өроспүүбүлүкэтин үтүолээх артыыһыгар
А.С. Федоровка хоолдьуктаах бэйэбит хонкуйан, сүһүөхтээх
бэйэбит сүгүрүйэн туран махтанабыт. Бу кэнники эмиэ
икки эҕэрдэ кэллэ: тэлигирээмэ уонна биирэ эҕэрдэ су
рук. Тэлэгирээмэни мэнэ ханаластар ааттарыттан Мэнэ
Хаҥалас улууһун баһьшыга Попов ыыппыт, хоһоонунан
эҕэрдэни Дьокуускай куоракка олорор Филиппова Та
тьяна Иннокентьевна ыыппыт. Ону билигин Алена ааҕан
иһитиннэриэҕэ.
А.П. Филиппова Т.И. Мэхээлэ Өлөксүөйэп-Дапсы 60
сааһыгар:
Саха тьишаах айыыта
Ы тык Чыыбыстаан ылгын уола!
Ылбаҕай тыл баайдаах,
Кэрэ кэскил кэһиилээх,
Ыра санаа ындыылаах,
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Төрүт тыл төргүүлээх,
«Биһирэм тьш» биэриилээх,
Саха Тылын Эмчитэ —
Өлөксөөйөп Дапсы,
Баараҕадыйар сааскынан
Истиҥник эҕэрдэлиибин!
Кэнэҕэскитин даҕаны,
Үтүөҕэ-үрдүккэ ын ырар,
Араадьыйанан кэпсэтэр,
Ыал-ыал аайы киирэн кэлэр
Күүтүүлээх күндү ыалдьыт буола тураар.
Ийэ тылыҥ баайа-дуола, күүһэ-күдэҕэ
Күүскэр күүс, кыаххар кыах эбэн,
Үлэҕэр өллөйдеөх буолуохтун,
Доруобуйаҕын тупсарыахтын,
Үйэҕин уһатыахтын,
Олоххун дьоллуохтун! Дом!

Кырыьшпа

Е.Х. Бу «Биһирэм тылы» дьон тоҕо бачча сөбүлээтэ?
Дьон себүлээбитэ, билиммитэ, сүрэҕэр ыкса ылыммыта
чахчы билиннэ. Дьон ону бэлиэтээтэ. Бэйэтиттэн бэйэтэ
чахчы астынна. Бу биэрии сахатытар диэн бэлиэтээтилэр,
Ол аата тугуй? Ол аата киһини, истээччини эпсэри ылан,
саха оҥорор, саха тылын үйэлээх үгэһин төнүннэрэр. Аны
Дапсы уонна ийэ тыл, Дапсы уонна Ийэ сир, Дапсы уонна
Ийэ дойду, Дапсы уонна саха буолары киэн туттуу, Дапсы
уонна омук бэйэтин билиниитин туһунан санаалар этилиннилэр. «Биһирэм тыл» суолтатын бөлүһүөктүү өйдөөн, букатын атын, физик идэлээх киһи Өндөрөй Саабыс Саабынап Дапсы аҕам сааһыгар анаан кинигэ онорон таһаарда,
Туох санааттан, дьэ, бу турунна? Ону бэйэтэ маннык быһаарар: «Дапсы араадьыйанан биэриитигэр суругу-бичиги
ааҕан биэрэрэ буолуо дии саныахтара сорохтор. Ол он
нук буолбатах. Дьон көрөрүнэн, мин бигэ билиибинэн
«Биһирэм тыл» — араадьыйанан биэрии кэмигэр үөскээн
тахсар айымньылаах үлэ. Ол да иһин Дапсы тыллара кии
сытынан, охсуллубут от сытынан дыргыйаллар, сирэй оһох
сыралҕанын санаталлар уонна күөл талыы соботун курдук
күндүлэр», — диир Өндөрөй Саабыс. Кырдьык, биэрии352

ни ыытыһар кыргыттар биһиги да көрөрбүтүнэн, Дапсы
санарар санатын кумааҕыга бооччойон аҕалан, бэлэми
ааҕан биэрбитэ диэн суоҕа. Өйө-санаата дьэнкэтиттэн,
ырааһыттан, этэр тыла сытыытыттан, билиитэ дириниттэн
биһиги бэйэбит да саллабыт. Дэлэҕэ «Дапсы саҥата уоскутар, дьэгдьитэр» диэн этиэхтэрэ дуо дьон, Дьэ, тоҕо оннугун
тобулан, бар дьоммут, бэйэҕит санааҕытын суруйан ыыттаргыт улаханнык туһалыа этигит. Со-оп. Өндорой Саабыс,
иккис курдук, бу «Биһирэм тыл» уһуллан, хомуллан, сурукка тиһиллэн испэтиттэн хомойон, хаарыан матырыйаал
салгынна котон эрэр диэн ой ылан, могунутупуонунан тутан ьшбытын тылын-өһүн туох да уларытыыта-тэлэритиитэ
суох хайдах баарынан норуокка тириэрдэр баҕалаах суруйан
ылбыта. Киһи олоххо букатыннаахтык кэлбэт, кэм-кэрдии
ааһыа, баҕар, иккис Дапсы төрүө, баҕар, суох. Дапсы биэриилэриттэн биһиги колүонэ дьон төһө-хачча сахатыйбыппытын ким тугунан тургутан корүо буоллаҕай? Оттон кэннибитигэр хаалар кэнчээри ыччакка туох тиксиэй? Итинник
өйгө-санааҕа салайтаран, Дапсы биэриитин, А.С. Саввинов
бэйэтэ этэринэн, баара-суоҕа уон гыммыт биирин «Дапсы
уорэҕэ» диэн ааттаан, түмэн, «Дапсы биһирэм тыла» диэн
кинигэни таһаартарда.
Бу нэдиэлэ сэрэдэтигэр сэтинньи 18-гар үнүбүрсүтүөккэ
оҕолор уонна учууталлар корүстүлэр. Дапсыны чиэстээтилэр, уруйдаатылар, айхаллаатылар. Саха тьшын билинни
туругун туһунан оҕолор дакьшаат аахтьшар, санааларын
сайа эттилэр. Санарар санабытыттан быһа тардан ылан
«Сонуннар» диэн сценка туруорбуттар. Кырдьык да, ийэ
тьшбыт барахсан саха да, нуучча да тылыгар маарыннаабат,
өнө-дьүһүнэ өлбөөрбүт буккаас тьшга кубулуйбут. Торообут
тьшбыт туһа диэн Дапсыны эҕэрдэлээн ырыа-хоһоон этиллибитэ, тойук туойуллубута. Култуура уонна ускуустуба
кафедратын уһуйааччыта Людмила Степановна Иванова
Дапсы хоһоонун ырыа гынан ыллаабытын киһи эрэ долгуйа истиэх, уйадыйыах курдута. Бу тойугу бар дьонно
иһитиннэрээри Людмила Степановнаны устуудьуйаҕа ыны
ран олоробут. Кордоһобүт, Людмила Степановна!
Л. С. Иванова Дапсы тылыгар, бэйэтин мелодиятыгар
23 Заказ №50
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«Бар дьоммор» диэн ырыаны ыллыыр. (Ырыа тылларын 359—
360 сс. көр.)

Е.Х. Бу буолан ааспыт көрсүһүүгэ Дапсыны киһи быһыытынан арыйан эттилэр. Биһиги декаммыт Гаврил Гаври
льевич Филиппов Дапсы оҕо сааһыттан эрэйи-муну көрен
улааппытын кэпсээтэ. Михаил Бөтүрүөбүс сэрии аас-туор
сылларыгар Бүлүү детдомугар иитиллибит. Онтон 1945 с.
эһэтэ Хабырыыса, детдомтан ылан, дойдутугар таһаарар.
Ити сыл күһүнүгэр оскуолаҕа киирбитэ. Дапсы бэйэтэ
оскуолатын туһунан бу курдук этэр: «Мин тереебут норуотум кута иҥмит бары кэрэ уустук баайын-дуолун сүрэхпинэн
сөбүлүүр, кыахпынан арчылаһар, араҥаччылаһар, пропагандалаһар киһи буолан тахсарбар оскуоланы сэргэ Боотулуум
дьонун-сэргэтин өйө-санаата, үгэһэ, майгыта сүрүннүүр
суолталаммыта саарбаҕа суох». Аны туран, кэлин киһи да
буолан баран, дьонҥо-сэргэҕэ, норуотугар биллэн баран,
баара-суоҕа ус эрэ кинигэлээҕэ биллэр. Ити устэн биирэ
буруолаабытынан сылдьарын Өндүрэй Саабыс Саабынап
таһааттарбытын инники этэн турабыт. Оттон бастакы ки
нигэтэ «Сүр тостубатын» диэн ааттанан 1992 с. «Ситим»
диэн кинигэ таһаарар пииримэ дириэктэрэ Федоров Петр
Никифорович: «Аҕал, таһаарабын!» —- диэн бэйэтэ биир
нэдиэлэ болдьох биэрэн, быһа көрдөөн ылан, таһааран
турар. Тоҕо биир нэдиэлэтэ ейденер. Эрэдээксийэлэммэт
энин буоллаҕа дии. Бу кинигэҕэ киирбит «Уус-уран тыл
га сыһыан уонна ирдэбил» диэн дакылаат 1971 с. улугуруу
кэмэ диэн уолугунан уһуутаан турар кэмигэр Суруйааччылар союзтарын поэзия уонна проза холбоһуктаах мунньаҕар
ааҕыллыбыта. Дьэ, бу дакылаат аана суох айдааны таһааран
турар, үгүс дьон хаана хамсаабыта. Тоҕо? Тоҕо диэтэргит,
оччотооҕу кэмнэ үрүнү урун, хараны хара диэн аһаҕастык
этиллибэт, барытыгар «национальнай ограниченноһы»
көрдүүр буоланнар, тута үрдүк өһүөлээхтэр үлэтиттэн,
үнүстүтүүтүтгэн үүрдэрэн, партийнай суутунан-дьүүлүнэн
биир да дьоһуннаах тэрилтэ чугаһаппат, үлэҕэ ылбат гына
онорбутгара. Төрөөбүт тылын, кутун-сүрүн сахалыы дьүһүнүн-бодотун көмүскээбит буруйугар. Дьиҥэр, Дапсы
хас биирдии тыла төрөөбүт тылын, литературатын харыс
тыыр, үрдүктүк тутар мунура суох таптал эбээт. Терөөбүт
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төрүт тылбытын дьадатан, төлкөтүн төнүннэримиэҕин,
иитиллибит ийэ тылбыт барахсаны сыыһырдан ииннэримиэҕиҥ-иринньэҕирдимиэҕиҥ, ырааһырдыаҕыҥ, сайыннарыаҕыҥ, дьиҥ маастардыы суруйуоҕуҥ, айыаҕыҥ даа
диэн элэ-была тылын эппитин тоҕо идеологическай алҕас
диэн тумнары биэрбиттэрэй? Маны үгүс учуонайдар тоҕо
ойдөобөтөхтөрүн, өйөөбөтөхтөрүн киһи санаата билигин
кыайан хоппот. Оттон суруйааччыларбыт киэн кэпсэтиини таһаарыахтарын оннугар, хата, эдэрдэри секцияҕа ыҥырымыахха дии сырытгахтара. Уопсайынан, ааспыты кэлин
кэлэн кэмсинэр идэлээхпит. Саха норуотугар суолдьут
сулус буолбут айылҕаттан айдарыылаах ураты дьылҕалаах
дьон бааллара. Ол Алампа Соппуруонап, Алтан Сарын,
П.А. Ойуунускай, С.А. Новгородов, Г.П. Баһаарын, о.д.а.
Кинилэри айдааннаах-араллааннаах ыар кэмнэргэ норуоттара кыайан харыстаабатаҕа, быыһаабатаҕа. Кэм-кэрдии
ааспытын, кэмсиниэх кэмсиммитин кэннэ, кэннилэригэр кээспит кэс тылларын, ыра санааларын ырыппыта
буолаахтыыбыт. Дапсы олоҕо — бу дьон суолларын үүтүн
батыһан, дьин хорсуннук охсуһуу. Үйэ уларыйан, норуотун
дьолугар кута-сүрэ тостон, санаата-оноото уостан-сүтэн
хаалбакка баччаҕа тиийдэҕэ. Эмиэ 70-с сылларга суруллубут суруйааччылар тылларын ырыппыт үлэлэрэ олох уларыйыытын эрэ түмүгэр күн сырдыгын көрбүттэрэ. «Уус —
кыһатынан, суруйааччы — тылынан» диэн ааттаан, 1994 с,
үнүбүрсүтүөккэ үлэлии кэлбитин кэннэ, Гаврил Гаврильевич Филиппов таһаартарбыта. Кэм-кэрдии уларыйан, 30ча сыллааҕыта суруллубут үлэ бүгүн устудьуоннарга үөрэх
кинигэтэ буолан туттуллан туһалаан эрдэҕэ. Короргүт кур
дук, Дапсы биир да кинигэтин, «бу мин манныктаахпын,
ону таһаарын» диэн анньыспыта, орүскэлэспитэ, сүүрбүтэкөппүтэ, тириппитэ-хоруппута диэн суох. Үтүо дьон бэйэлэринэн булан, кордоон ылан, бу норуоккар туһалыа, олбот
тыынныа, ой угуо диэн, сүрэхтэрин баҕатынан комолөһөр
эбиттэр. Оннук киһи Михаил Бөтүрүөбүс Алексеев-Дапсы.
Toho да норуотум туһа, тороөбүт торүт тылым туһа диэн
ууга-уокка түһэ-түһэ, тимирэ-тимирэ күөрэйдэр, туе олоҕор элбэх эрэйи керсүбүтүн да иһин дьоруойдуу санаммат,
хаһан да түөһүн тонсуммат ураты сэмэй, кэрэ киһи. Тутга23*
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хапта да сылдьарыгар, киһини да кытары кэпсэтэригэр ол
өтө көстөр. Бу санаатахха, 20 сьш тууйуллан, хам баттанан
сыдцьыы диэн туохха да тэҥнэммэт ыар. Ыар!.. Хаарыан да
сыллар аастахтара. Итини Ульяна Алексеевна Винокурова,
саха биир бастыҥ чулуу дьахтара, А.С. Пушкин аатынан
бибилитиэкэҕэ Дапсы «Сур тостубатын!» диэн кинигэтэ
сурэхтэниитигэр, оро куурэн, куустээх тыллары этэн турар:
Кини: «Суүрбэ сьш тууйуллубутуҥ төлө көтөн таҕыстын,
кырдьыгы амалый, онтон биһиги сайдыахпыт уонна куус
ьшан, иннибит диэки дьулуруйуохпут. Сурбут тостубатын,
сургэбит туспэтин!» — диэн алҕаан турар.
Дапсы ураты сэмэйин өссө биир чахчы туоһулуур. Ол
инники этиллибит Наука академиятын дьиэтигэр буолан
ааспыт дьоро киэһэҕэ дьоҥно-сэргэҕэ махтанан тумук тьш
этэригэр маннык диэбитэ: «Бу дьоро киэһэ Дапсы утуөтэ
буолбатах, дьон төрөөбүт төрут тьшыгар төннүөн баҕарар».
Дьэ, бу хайдах курдук дириҥ этииний?
Кырыымпа

А.П. Михаил Бөтүрүөбүс, сэмэйитгэн «мин поэт буолбатахпьш» дэнэр эрээри, кини хоһоонньут буоларьш киһи толкуйдуу түһүөн соп эбит. Хоһооннорун көрдөхпүнэ, куллугураччы
ааҕан кэбиһиллибэт, биирдии тьша ыйааһыннаах, хос тугэхтээх
хоһооннор. Сэтинньи 12 күнүнээҕи «Саха сирэ» хаһыакка тахсыбьгг хоһоонноруттан ааҕан иһитиннэриим эрэ.
Суох эбит киһи күлүөҕэ
«Үөрэн!» диэн үүйэ туталлара —
Өннөһон, өйү тууйаллара.
Биир өйгө анаан иитэллэрэ,
Онтон туораабыт — «көрүллэрэ»!..
«Чинчий!» диэн көҥүл биэрэллэрэ —
Көнулүн туора көрүллэрэ!
Санааҕын нььшбы сууйаллара,
Ситгэрбэт уксү буойаллара.
Хас тьшгын ааҕан туттарын,
(Сатаммат этэ умнарыҥ!).
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Санаа баттаан, эн ыадцьарын —
Таскар таһаарбат буоларын...
Биир киһини бэркэ билэрим —
Туохтан бары дьиксинэрин.
«Сэрэх!» диэн күлэллэрэ —
Суох эбит киһи күлүөҕэ!..
КыГыБы дьоно кэтииллэрин
Эн, тустаах, кистээн кэпсиирин...
Сэрэнэргэ олох үорэнпит,
Соп эбит сэрэнэрин...
Үтүв мөкүнү кыайдар!
Айдаантан ас таһаарааччылар
Атылбытын ааҕааччылар,
Аҕала сатыы-сатыылар,
Арчылаах санаа хараастар
Аньыытын сыбааччылар.
Ыар-дьанха тыыннаахтар,
Ыйар-бобор тыллаахтар
Алҕас омүтүннэрэннэр
Ааспыкка тонүннэрэннэр,
Айаны бытаарпатыннар!
Саха кутун туппуту наар
Оботтоох ап-чарай тыллар
Умса сөрүү сатыыллар,
Соргу тостор, суобас суураллар
Сордоох буруйун соннууллар.
Өксокүлээх олбот аналлаах!
Үоҕүллэрэ абалаах!
Үгүстэриэн өтөх абааһылара,
Өһохтоөҕүөн кэлтэй бааһыылара,
Үөҕэн, оно аахсыылара!..
Үөрэх бөҕөтө сайдар.
Үтүө мөкүнү кыайдар!

Үҥсүү, өстөһүү сүттэр,
Үс саха өртөн күүтэр
Өрөгөйүн көрүөх этилэр!..
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Эр киһи хараҕа
Эр киһи барыга кыһаллар,
Эрэйэ сириллэр-талыллар...
Бараммат баһырхай мөккүөрэ,
Саҕалыыр, ситэрэр дьүккүөрэ.
Эр киһи санаата оонньуура,
Дууһата айманан муҥнуура
Эҥшгҥэ элбэхтик тиэрпитэ,
Иэдээҥҥэ даҕаны тэппитэ.
Эр киһи хараҕа иннигэр,
Мэлдьитин кэрэни кэтэһэн.
Эр киһи хараҕа кэннигэр,
Ааспыкка сүрэҕин эмнэрэн.
Эр киһи хараҕа ардыгар
Суол икки, түөрт өггүн манаһар,
Уйаргыыр кэмигэр аттыгар
Күүс-көмө баар буолуон баҕарар.
Эр киһи аһаҕас хараҕа,
Уус, нарын, уйаҕас сүрэҕэ...
Ол ону өйдүөхтээх тирэҕэ,
Эрэллээх дурдата — кэргэнэ.
Атас оҕонньотторбор
Маннай билсэн ханыыласпыт
Мааны эдэр хаарыан сааспыт
Аараабакка арҕаа ааспыт,
Аҕыннарар бэлиэ аспыт —

Аспыт бары хагдарыйбыт...
Ити эрэн бэрт сэргэхпит,
Иэйэр-куойар эт сүрэхпит,
Энчилэри эҥэрдэспэт,
Эрэлбитин энчирэппэт.
Билбэт эбит киһи сылы,
Түөскэ көх-нэм баарга дылы.
Хаалбат эбит сүрэх ууһа,
Сирэр-талар тыл-өс тууһа...
Бар дьоммор
Умнумаарыҥ, мин баарбын!
Олох сайдар тыыннарын
Куипар-сүрбэр инэрдим,
Дьонум-сэргэм тылыгар
Төрүт өйүн тириэрдим.
Мыынаайаҕыт үлэбин,
Аҕыйаҕы суруйдум.
Тиийиммэккэ тутайдым,
Сорҕотугар иһийдим,
Дьон үлэтин бэрийдим.
Хомноойоҕут таргыырбын,
Сүбэ аайы сүүрүүгэ
Күммүн-дьылбын ыытарбын.
Үчүгэйи өйүүбүн,
Куһаҕаны үүрсэбин.
Сэмэлээмэҥ сэрэйэн!
Күтүрээмэҥ көһүүҥҥэ,
Өһөспүнэн кииримэҥ,
Мантан ордук ирдиэмэҥ,
Сиилээйэҕит алҕаһаан!
Күөҕү тосту үктүөбэт
Көрсүөбүнэн сааһырдым.

Сэмэй, КӨНӨ мин этим,
Инни быһа түспэтим.
Була сатаан кэпсиэмэн!
Арбаайаҕыт күүркэтэн!
«Биһирэммин» ытыктаан.
Иньэ тылым үгэһин
Өйдөтөргө ьшынным,
Инэрэргэ кыһанным.
Сана кэмнэ махтанным!
Бобуу-хаайыы тылбыытын
Төлө тардан элээртэ,
Онон муммут тылбытын
Баҕаланан эмтээтим!..
Умнаайаҕыт, мин баарбын!
Олох сайдар тыыннарын
Куппар-сүрбэр инэрдим,
Дьонум-сэргэм тылыгар
Өйүн ууһун төннөрдүм.
М.В. Тыл — история кэрэһитэ, култуура сорҕото диил
лэр. Сорох түгэннэ култуураҕа орооһуу сиэртибэтэ баар.
Ону Дапсы маннык этэр: «Тьш үөрэхтээхтэрэ тыл суолта
та эргэриитин, тыллар өлүктүйэн туттуллубат буолууларын
туһунан арыый судургутуталпар дуу дии саныыбын. Кини
лэр былыргы култуураҕа варвардыы сыһыаннаһыы түмүгэр
үгүс предмета, ойдобүлү, ол аата тыыннаах тьшы күүһүлээн,
умуннарбыттарын ахсаанна ьшбаттар. Тыллар аҥардас
айьшгыларынан олүктүйэллэрин, күннээҕи хойуутук туттуллууттан кырдьан туоруулларын курдук эрэ быһаараллар.
Дьининэн, норуот олоҕор күн бүгүҥнэ диэри туттулла сылдьыах үгүс туһалаах предметтэр, кэрэ оноһуктар тутгууттан таһаарыллыбыттара, суох оноһуллубуттара. Ону кыт
та олору бэлиэтиир тыллар туттуллубат буолбуттара элбэх
буоллаҕа. Онон тыллар куһаҕаннарынан сириллэн эбэтэр
бьшыргы ойдобуллээх буоланнар эрэ эргэрэр буолбатахтар.
Сыччах уопсастыба олоҕор тахсыбыт хабыр токурутуут360

тан, хабараан сыһыантан, бэйэбит итэҕэспититтэн эмиэ
сүтэллэр. Бэл аһыыр аспыт, таҥнар таҥаспыт көрүҥнэрэ,
иһиппит-хомуоспут, туттар тэриллэрбит, ону кытта олору
бэлиэтиир тылбыт-өспүт сүппүтэ. Ол түмүгэр, оннооҕор
«күөрчэх ытыга, муос ытык, туора күрдьэх» диэн тыллар
туттуллубаттар. Биир улуус оҕото «Кэскил» хаһыакка «хаар
күрдьэр лаппаакы» диэн суруйбуттааҕа.
Төрүт култуураны, тылы, устуоруйаны үөрэтии кэҥээтэҕинэ, дириҥээтэҕинэ, өйбүтүн-санаабытын сахатытар,
тылбытын байытар тылларбытын хаһан эрэ чөллөрүгэр
түһэриэхтэрин сои. Аны мантан инньэ тыл норуокка сулууспалыыр эйгэтин кыаратан, хапчайан, туттуллар үгэһигэр хараҥа күүһүнэн киирэр алдьаты ылааҕын киһи барыта
өйдөөтөр сөп этэ. Норуот төрүт култууратын археология, эт
нография, фольклор, тыл үөрэҕэ чинчийэн, аан дойду наукатын иччитэх муннугун иччилииллэр, кураанах чуоччэрин
толороллор. Олорго ураҕастаныы киһи аймах цивилизациятын үөрэтиигэ ураҕастаныы буолар. Саха литэрэтииринэй тьшын наука, култуура тиэриминнэринэн ити эйгэлэр
байытыахтар-сайыннарыахтар этэ буоллаҕа».
«Саха кэскилэ» хамсааһын аатыттан Тэрис суругун ааҕан
иһитиннэриэхпин баҕарабын. «Михаил Петрович АлексеевДапсы 1971 с. олунньу 4 күнүгэр Саха сирин Суруйааччыларын союһугар онорбут «Уус-уран тылга сыһыан уонна
ирдэбил» диэн дакьшаата оччолордооҕу омсолоох сыһыан
түмүгэр 20-тэн тахса сьшы быһа литературабыт историятыттан туоратыллыбытын сыыһанан ааҕабыт. Төтгеру ол кэми
кырдьыктаахтык туоһулуур өйдөбүнньүк курдук сыаналыыбыт. Иккиһинэн, бу айымньы 70-с сылларга саха култууратыгар, тылыгар, литературатыгар сыыһа сыһыан олохсуйан
эрэрин сөпкө көрдөрбүтүн уонна онно олоҕуран, олохтоохтук дьиксинэр санааны эппитин сөптөөҕүнэн ааҕабыт уон
на бу айымньы саха уус-уран литературатын историятыгар улахан оруоллааҕын. бүгүҥҥү күҥҥэ тиийэ суолтатын
ыһыкта илигинбэлиэтиибит. Үсүһунэн, бу айымньы Михаил
Петрович Алексеев оччотооҕу улутуруу кэмигэр саха норуотун туһугар кырдьыгы туруулаһан көмүскээбитин көрдөрөр.
Онон биһиги «Саха кэскилэ» хамсааһын кыттыылаахтарын,
«Саха литератора» ассоциация чилиэннэрин уонна бу мун361

ньахха кыттыбыт да, кыттыбатах да дьон аатыттан киниэхэ
дирин ытыктабылбытын биллэрэбит, Төрдүһүнэн, Михаил
Петрович Алексеев-Дапсы бу дакылаатын иһин үлэтиттэн
үүрүллүбүтэ, кыһарыйыыга түбэспитэ, олоҕор улахан ыарахаттары көрсүбүтэ, ол гынан баран эппит тылыттан аккаастамматаҕа, бэйэтин сырдык ырата олоххо киирэрин
туһугар утумнаахтык охсуспута. Итини барытын учуоттаан,
биһиги Михаил Петрович Алексеев-Дапсы саха норуотугар үтүөтэ-оҥотө чопчу бэлиэтэнэрин сиэрдээх быһыынан
ааҕабыт». Тэрис.
Е.Х. Ийэ тыл үгэһин хараанныыр Михаил Бөтүрүөбүс!
Бар дьон Эн сүбэҕэр-амаҕар, такайыыгар наадыйар. Но
руотун’ тапталын биһиги олус долгуйа көрдүбүт. Төрүт
тыл суолтатын, дууһа хаайыытьптан арахсан, дьэ, ойдоон
эрэрбититтэн үөрдүбүт аҕай. Бүтүн норуотуҥ алгыһа айар
үлэҕин өссө кынаттаатын!
А.П. Манан биэриибит бүтэр. Барыгытыгар үтүөнү
баҕарабыт! Күндү араадьыйа истээччилэр, эһиги «Биһирэм
тыл» биэриини иһиттигит. Аныгыскы корсүоххэ диэри!
С. Зверев ы ры ата

«БИҺИРЭМ ТЫЛ» ҮӨСКЭЭҺИНЭ
Бу санаан көрдөхпүнэ, Саха араадьыйатыгар саха ты
лын култууратыгар аналлаах биэриини мин туруорсуохпун
сүрдүк баҕарар эрээри кыайан туруорсубакка хаалбыппын...
Суруналыыс Анисия Ефремова «Хотугу ыччат» диэн биэриитигэр ыныран, саха тылын туһунан кэпсэтиннэрэ сыл
дьан, уоппускатыгар барбытыгар өйдөөбүтүм: кэпсиирбин
буһуурҕаабыт эбит этим. Онон эмискэ тугум эрэ сүппүт, тугум эрэ тиийбэт курдук буолан хаалбытым. Онон оччотооҕу
дириэктиргэ А.С. Птицынаҕа анал биэрии кордоһо котон
түспүтүм. «Котон түспүтүм» диэн тыл кырааскатыгар туттубатым. Агафия Семеновна оссо Чурапчыга ССКП райкомун
идеологияҕа сэкиритээринэн олорон, Тэрис биһикки «Саха
тыла» уопсастыбаны тэрийэ тиийбиппитин бэрт үчүгэйдик
корсон, тэрээһин, корсүһүү боҕонү тэрийбитэ. Биһиэхэ тута
райком ироиагандаҕа салаатын сэбиэдиссэйэ М.Д. Дьячковскай диэн бэртээхэй киһини сыһыарбыта. Мин нэдиэлэ
тухары кинини кытта тэрилтэни ордорбокко кэрийбиппит.
Чурапчылар саха тылыгар ириэнэх, туора киһиэхэ ыалдьытымсах, сылаас сыһыаннарын кордорбүттэрэ. Биирдэ рай
ком 1-кы сэкиритээрэ Г.М. Сысолятинна киллэрээри ил
дьэ истэхтэринэ, оччотооҕу райисполком бэристээтэлэ Е.А.
Борисов, көлүдүөргэ корсо түһэн: «Миэхэ киирэ сылдьаар
эрэ», — диэбитэ. Тойоттору тонуй, улахамсык дьон кур
дук корор киһи оннук үүттээх оттүктээх, аһаҕас сарыннаах,
унуох куодаһыннаах райисполком бэристээтэлэ орто дойду
га баара буолуо диэбэт киһи, эйэҕэс сыһыантан үорэ түһээт,
Бастакы кэбиниэтигэр ойо турдум. Хомсомуол актыыба
Гена Сэсэлээтини, устудьуоннуу сылдьан, элбэхтик көрбүт,
үчүгэй үөрэҕинэн, ырыаһытынан билэр буолан, op көрбөтөх сөбүлүүр киһибэр киирэрдии эрдэттэн сэгэйэн киир363

битим. Геннадий Михайловичтан тахсаат, бэристээтэлгэ
киирээри гыммыппын: «Ханна эрэ күүтэн олороллор, кэлин
сылдьаар», — диэн буолта. Бырагыраамалара ыгым буолан,
ол «кэлиннэрэ» кыайан туолбакка хаалбыта. Оччотооҕуга
саха тылын өйүүр өй-санаа өрөспүүбүлүкэҕэ үөскүү илигэ. Тэрис, үлтү сүргэйэн, куорат интэлигиэнсийэтин, тыа
сирин дьонун үүттээх-ааннаах кэҕэн өттүн уһугуннартаан,
бэйэбит баҕабытынан туруорсан, барар-кэлэр, ол эрээри
дьоҥҥо-сэргэҕэ тылы сөргүтүү өйүн-санаатын саҥардыы
тарҕата сатаан эрэр кэммит этэ. Ол үрдүнэн чурапчылар
ханна барытыгар күүппүт-ахтыбыт курдук олус сайаҕастык
көрсөллөр этэ. Оннооҕор ССКП райкомун I сэкиритээрэ
Г.М. Сысолятин, райисполком бэристээтэлэ Е.А. Борисов
илии баттааһыннаах, оччотооҕуга биирдэ көстүбүт ыалдьыт
дьоҥҥо олус күндү сыанабыл бэлиэтин «Махтал суругу»
биэрбиттэрэ: «Благодарственное письмо» Бюро Чурапчинского райкома КПСС и исполком районного Совета на
родных депутатов выражают глубокую благодарность тов.
Алексееву Михаилу Петровичу-ДАПСЫ за активную про
паганду родного языка и его истоков трудящимся района.
Желаем больших творческих успехов в труде, здоровья
и счастья Вам и Вашей семье. Секретарь райкома КПСС
Г. Сысолятин, Председатель исполкома райсовета Е. Бо
рисов. 11 января 1990 года». Кэлин улуустарга сорохторугар хастыыта да сылдьыталаабытым да, тылга итинник
судаарыстыбаннай сыһыаннаах, киэҥ көрүүлээх, үрдүк таһымнаах салайааччыны аҕыйаҕы көрбүтүм буолуо.
Ити дьыл күһүнүгэр сырыыбар үөрэх оройуоннааҕы
салаата махталын биллэрбитэ: «Убаастабыллаах Михаил
Петрович! Саха оскуолатын саҥардар уонна сайыннарар
концепциятын конференциятыгар кэлэн биһиэхэ элбэҕи
биэрбиккитигэр махтанабыт. Өссө даҕаны сахалары туругурда турун! Чурапчы оройуонунааҕы норуот үөрэҕириитин
салаата, методическай кабинета, РК профсоюһун комитета.
Алтынньы ый, 1990 сыл». Райком сэкирэтээрэ А.С. Птицына кыттыылаах биир тэрээһиҥнэ «Чурапча-60» диэн
буклеты маннык суруктаан туттарбыттара: «Сэттэ хаттыгастаах өйдөөх — Аарыма Дапсы, саха тылын тускуллаан
өлбөөдүйбэт үйэлэн! 13.10.1990 с. Чурапчылар». «Саха тыла»
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уопсастыбаны тэрийэр киэҥ ыҥырыылаах сугулаан рай
ком мунньахтыыр саалатыгар буолбута. Онно биир киһи:
«Бүлүү киһитэ буолан баран, хайдах киин оройуоттар кур
дук санараҕыный?» — диэн хайгыырын биллэрбитэ. Онтон
кэлинни да сырыыларбар Чурапчыга үорэ-кото корсоллор.
Дьэ, онон Агафия Семеновнаны, үтүө дойдуга билсэнкорсон, ордооҕүттэн билэр киһим курдук көрөрүм. «Хотугу ыччат» диэн биэриигэ кыттан, араадьыйаларга атаҕым
сылдьа үорэнэн, Агафия Семеновнаҕа да таарыйарым. Чурапчыбытын ахтан, тылбыт туһунан корүдьүос түгэннэри
ахтыһан, күлсэрбит-салсарбыт, үөрэ-көтө кэпсэтэрбит.
Өйдоох, эйэҕэс-сайаҕас буолан, эдэри-кырдьаҕаһы бары
тын кытта дөбөннүк биир тылы булар, дьон санаатын табар киһи мин мээнэ сылдьыбаппын, соруктаах кэлбиииин
билэн, кичэмэ санаабын ото таайан, тута: «Туспа биэриилэниэххин баҕарбаккын дуо, баҕарар буоллаххына, билигин
арыый кэнээн олоробут, онон оннук кыах баар...» — диэн
көрдөһүннэрэ да барбата!.. Кор, оннук дьэллэм, корбүоччү
салайааччылар баар буолар эбиттэр этэ. Онтон үорэн,
көтүөн кыната эрэ суох олорор киһиэхэ, туох наадатын саассааһынан быһааран, биэриим аатын, «позывнойбун» (биэ
рии бэлиэтэ, идцьитэ, биллэригэ) булуталаан, былааммын
оностон кэлэрбэр күн, чаас болдьоото. Дьону кытта үлэлии
үорүйэх, чин-чан салайааччыттан астынан таҕыстым. Аҕаһа
Татьяна Семеновна, Бүлүү райкомугар идеология сэкирэтээринэн олорон, эмиэ киирбити болҕомтолоох, киһилии
сыһыанынан, чин-чан, дьоһун быһаарыытынан тоторон,
астыннаран таһаарара.
Бэристээтэл кэбиниэтиттэн Н.И. Максимовка ойон
тахсан, С. Зверев «Сарсын-сарсын сарсыарда» диэн ырыатын уонна сахалыы үчүгэй кырыымпа толоруутун буларбар комолоһөрүгэр көрдөстүм. Николай Иванович барахсан
уһатыа баара дуо, үөрүүтүн кытта булуталыы охсон биэрдэ.
Биэриибин нүөмэрдиирбэр сүбэлээтэ. Ол мин истээччини
кытта ситими тутарбар наадалааҕын быһаарда. Үтүо дьон
биэриим чин олоҕун онорон биэрдилэр. Онтон сүргэм
көтоҕүллэн, 1992 сыл алтынньы 18 күнүттэн үлэлээн бардым.
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