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 Сөбүлээн аахпыт айымньыларым дьоруойдара 

 миигин олоххо үөрэтэллэр 
Өйтөн суруйуу 

Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон саха норуотун 
дэгиттэр талааннаах, имигэс тыллаах-өстөөх айар үлэ 
генийэ, общественнай деятель, ытык киһи этэ. Суорун 
Омоллоон "Чүөчээски" кэпсээнин ааҕан баран олуһун 
диэн сөхтүм- махтайдым. Чүөчээски хорсунун, пионер 
диэн өйдөбүлгэ бэриниилээҕин. Мин кини оннугар 
эбитим буоллар итинник эмиэ хорсун быһыыланыам 
этэ. Билигин пионер диэн өйдөбүл суох. Ол да 

буоллар, мин элбэх кинигэни ааҕан, эһэм даҕаны кэпсииринэн билэбин, 
хас биирдии пионер оҕо чиэһинэй, эппит тылыгар турар буолуохтаах эбит. 
Чүөчээски аҕата Түүлээх Уллуҥах диэн киһилиин колхоз кулунун уоран 
өлөрөн сиэри сылдьалларын көрөр. Аҕатын ити быһыыларын тыллаары 
сылдьар суругун кыттыгаһа Түүлээх Уллуҥах булан ылар. Онон Чүөчээски 
аҕата бэйэтэ тиийэн билинэригэр этии киллэрэн сурук суруйан баран, 
дьиэтиттэн күрүүр. Бу Чүөчээски кырдьык иһин, төрөппүтү утары туруута 
ити кэмнээҕи оҕо быһыытыгар - таһаатыгар улахан хорсун быһыы буолар. 
Мин санаабар, Чүөчээски икки суол арахсыытыгар тиийэн кэлбит. Кини 
аҕатын тыллыа да суоҕун сөп этэ. Оччоҕуна, кини сымыйаччы, уорууга 
кыттыспыт курдук буолар. Ол гынан баран, кини сөптөөх чиэһинэй суолу 
талбыт. Ол иһин кини  дьиҥнээх пионер аатын ылбыт. Мин Чүөчээскиттэн 
тыаҕа хайдах булан-талан сылдьарга үөрэнним. Булугас өйүн олус сөхтүм. 

 Өссө мин биир итиннэ майгынныыр олохтоох оҕо туһунан  ис 
хоһоонноох кэпсээни аахпытым. Семен Винокуров "Икки суол төрдүгэр" 
диэн кэпсээнигэр Айаал Чүөчээски курдук эмиэ буккуур суолга иҥнибит. 
Хайдах эрэ бу кэпсээннэр майгыннаһар  ис хоһоонноохтор. Айаал аҕата 
аргыһыт буолан, олус эрэйи көрөн дьиэтиттэн күрүүргэ тиийэр. 
Кыһалҕалаах олохтоох бэйэтин курдук уолаттары көрсөн, баҕарбатар да 
аһыыр туһуттан араас куһаҕаны оҥорорго кыттыһар. Хата Сергеев диэн 
үчүгэй, дьиҥнээх милииссийэни көрсөн көнөр суолга турунар.Мин 
Айаалтан киһи алҕаһы оҥорон баран үчүгэй буоларга, көннөрүнэргэ 
тиийиэн сөп эбит диэн санааҕа үөрэнним. 

Хайа суолу таларыттан киһи инники олоҕо тутулуктааҕын өйдүөхтээх. 
Бу икки айымньыны ааҕан баран, хас биирдии киһи олоҕор ыарахаттар 
көстөллөр диэн санааҕа кэллим. Онон төһөнөн чиэһинэй буолаҕын 
соччонон олоххор чэпчэки буолар дии саныыбын. Дэлэҕэ даҕаны этиэхтэрэ 
дуо? Кырдьык үрдүгэр сымыйа ыттыбат диэн.Чиэһинэй, амарах  буолуу – 



киһи буолуу төрдө   диэн туран түмүктүүбүн. Оҕолоор, эһиги эмиэ өрүү 
чиэһинэй , үтүө санаалаах буолуҥ! 

Миша Спиридонов, 6 кылаас үөрэнээччитэ 
Н.Е. Мординов- Амма Аччыгыйа аатынан 

 Харбалаахтааҕы үөрэхтээһин холбоһуга,  
салайааччы Кривошапкина Валентина Семеновна 

 
«Саха уус-уран литературатыгаруол оҕо уобараһа» 

 
Биһиги 6-с  кылааска Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоон  суруйбут «Чүөчээски» 
айымньытын аахтыбыт. Аахпыт кэпсээммин ырытарга холонуом. 
Чүөчээски-пионер. Кини13 саастаах. Сардаана диэн балтылаах. Аҕата 
сылгыһыт. Ийэтэ дьиэ хаһаайката.  
Биир күн ийэлэрэ кинилэри абаҕаларын аахха хонноро ыытар. Абаҕаларын 
оҕолорун кытта абааһы, иччи суох диэн сакалааттаһаллар. Чүөчээски ойуун 
уҥуоҕар түүн баран быһах ууран кэлиэхтээх. Ким кыайбыт, таптыыр 
кулунчуктарын Кустугу бастакы мииниэхтээх. Быһаҕын сүтэрэн, харандаас 
ууран баран төннөн иһэн, уол кулунчугу өлөрө сылдьалларын көрөр.Кустук 
эрэйдээх төбөтө сытар эбит. Түөкүннэри өйдөөн көрбүтэ аҕата Сылгыһыт 
Наһаар уонна Түүлээх Уллуҥах эбиттэр. Түүлээх Уллуҥах Петя диэн уол 
аҕата. Уруккута хаайыылаах киһи эбит. Кини Чүөчээски аҕатын баҕар 
итинник суолга укпута буолуо. 
Уол аҕатыттан наһаа хомойор, кэлэйэр, дэлби ытыыр. Кини аҕатын олус 
көнө, чиэһинэй киһи дии саныыр эбит. Онтуката сылгыһыт эрээри, бэйэтэ 
колхоз кулунун уоран сии сылдьар. Хайдах оннук буолуой дии саныыр. 
Уорар диэн олус куһаҕан быһыы буолар. Пионер ону бырастыы гыммат. 
Пионер диэн кырдьыксыт буолуохтаах. Эти сиэбэт. Аҕата түүн кэлэн 
таһыйар. Чүөчээски аҕатыгар өрө турар. Онон бастатан туран, аҕатыттан 
буруйгун билин диэн суруйар. Аҕата буруйун билиммэт. Ол иһин уол 
дьиэтиттэн барар. Барбыта да ордук. Тоҕо диэтэр аҕата Түүлээх 
Уллуҥахтыын, үҥсэн биэриэ диэннэр, уолу өлөрөргө туруналлар. 
         Кини тыаҕа ытын Түргэни кытта сылдьар.  Чүөчээски кырдьыксыт эрэ 
буолбакка, олус хорсун, булугас өйдөөх,санаабыт санаатын ситиһэруол 
эбит. Тыаҕа сылдьан бэйэтэ толкуйдаан ас булунар. Бултуур, туһахтыыр. 
Тордуйа оҥостон уу оргутан иһэр, уута суох сиргэ сир анныттан мууһу 
көйөн сиир. Костер оттор. Баһаары ыыппат. Сатабыллаахтык туттар. Эһэни 



булугас өйүнэн өлөрөр. Тоҥноҕуна оту хаһан киирэн утуйар. Кини туохтан 
да куттаммат. Ойуун уҥуоҕар түүн соҕотоҕун барар. Түүлээх Уллуҥаҕы 
пугаһынан ытар. Улахан киһини кытта охсуһар, бэйэтин көмүскэнэр. Өбүгэ 
үгэһин тутуһар, испиискэни ылбыт сиригэр төттөрү илдьэн уурар. 
Бэрээдэктээх, үчүгэй иитиилээх, өйдөөх, чиэһинэй, айылҕаны, кыыллары 
таптыыр, үчүгэй доруобуйалаах оҕо. Кырдьаҕастары убаастыыр. 
Табаарыһа Намыын оҕонньорго куртуйах бэрсэр.  
        Билигин Чүөчээски курдук оҕо, мин санаабар, аҕыйах буолуо. Тоҕо 
диэтэр, билигин атын үйэ. 13саастаах оҕо тыаҕа сатаан соҕотоҕун сылдьыа 
суох этэ. Баҕар ыалдьыан сөп, куттаныан сөп, эһэттэн хайдах да куоппат 
дии саныыбын. Уонна билиҥҥи оҕо аҕатын үҥсүө суоҕа этэ. Тыаҕа, 
буолаары буолан, киһи уҥуоҕар түүн соҕотоҕун барыа суоҕа. Оччоҕуна 
Кустугу өлөрбүттэрин көрүө суоҕа этэ. Кустук сүтэн хаалбыт дуу, эһэ дуу 
бөрө дуу сиэбит диэ этилэр. Ол оннук хаалыа этэ. Билигин Чүөчээски 
курдук оҕо элбэҕэ буоллар, биһиги олохпут өссө тупсуо этэ дии саныыбын. 

Захаров Гавриил 6 кылаас үөрэнээччитэ, Бүлүү улууһа, 
 Советскай Союз Героя А.А.Миронов аатынан  

Мастаах орто оскуолата. 
 

Саха уола Микиитэ уобараһа 
Эр киһи эрэлбит, уол оҕо кэскилбит 

 

Саха уус-уран литературатыгар уол оҕо уобараһын, кини дьылҕатын 

арыйар айымньы үгүс. П.А.Ойуунускай «Оҕо куйуурдуу турара», Эрилик 

Эристиин «Хачыгыр», Суорун Омоллоон «Чөөчө», «Хараҥаҕа тыкпыт 

сырдык», «Чүөчээски»,Амма Аччыгыйа «Сааскы кэм»,С.И.Винокуров «Икки 

суол төрдүгэр» о.д.а. Ол курдук төрөөбүт суруйааччыларбыт иитэр-үөрэтэр 

сыаллаах, биллэрэр-көрдөрөр суолталаах айымньыларын биһиэхэ, үүнэр 

көлүөнэҕэ, сэргээн ааҕыахтара, тус олохторугар көмөлөөх буолуоҕа диэн 

суруйдахтара эбээт. 

Уол оҕо буоларым быһыытынан бу айымньылар миэхэ чугастар. 

Ордук Суорун Омоллоон «Чүөчээски» кэпсээнин уонна С.И. Винокуров 



«Икки суол төрдүгэр» сэһэнин сөбүлээн аахпытым. Төһө да араас кэм 

оҕолоро буоллаллар, иккиэн икки суол төрдүгэр турбут ыарахан 

дьылҕалаахтар. 

«Чүөчээски» кэпсээҥҥэ сүрүн дьоруой аҕатын утары туруута, 

сааттаах быһыытын ылыммата, онтон сылтаан үгүс ыарахаттары көрсөрө 

ойууланар. Эһэни кытта күөн көрсүһүүтүттэн саҕалаан,бандьыыт 

илиититтэн өлө сыыһарыгар тиийэ... Кэпсээҥҥэ Чүөчээски хорсун, 

аһыныгас, чиэһинэй майгытын уонна тулуурун суруйааччы олус 

итэҕэтиилээхтик, чаҕылхайдык көрдөрөр. Бу айымньыны ааҕан баран, 

оҕолор сүрүн дьоруой курдук буоларга дьулуһуохтара, холобур 

оҥостуохтара диэн ааптар эрэнэр этэ дии саныыбын. 

Онтон «Икки суол төрдүгэр» сэһэҥҥэ Айдаар диэн уол дьылҕата 

кэпсэнэр. Манна дьиэ кэргэн эмиэ аҕаларын түктэри быһыытыттан-

майгытыттан сордоноро көстөр. Айдаар барахсан ийэтин олус аһыннар да, 

хайыыр да кыаҕа суох, олорор усулуобуйалара уустук буолан, үөрэҕэр 

оҕустарар, ыарырҕатар. Дьиэ кэргэнин иһигэр олоҕо ыараханын таһынан, 

оскуолаҕа кинини ким да өйөөбөт, итэҕэйбэт, көмөлөспөт. Ол оннугар 

уоруу, мал сүтэригэр кинини буруйдууллар, оскуолатыттан утаара 

сатыыллар. Биирдэ аҕата эмиэ итирэн кэлэн айдаарбытыгар, уол 

тулуйбакка дьиэтиттэн куотар. Ити курдук Айдаар икки суол төрдүгэр 

собус-соҕотох хаалан хаалар, бырадьаагылыыр. Ол сылдьан эмиэ араас 

быһылааҥҥа түбэһэр. Түмүгэр уол милиция капитанын Сергеевы көрсөн, 

Айдаарга эрэл санаа үөскүүр. Кэпсээн түмүгэ аһаҕас хаалар гынан баран, 

сүрүн дьоруой дьылҕата учугэйдик салаллыа диэн киһи итэҕэйэр. 

Бу икки айымньыны ылан көрдөххө, уол оҕо уобараһа толору, киһи 

хараҕар бу баардыы ойууланан көстөр: ис дууһаларын туруга, олоххо 

дьулуурдара, үтүөҕэ тардыһыылара, тулуурдара, толкуйдара, 



мөккуөрдэрин, бырачыастарын төрдө... Ааҕан баран, киһи элбэҕи 

толкуйдуур, ырытар,  бэйэҕин кинилэр оннуларыгар туруоран көрөҕүн. 

Аныгы оҕо инник хорсуннук быһаарсыа, тулуйуо эбитэ буолуо дуо? 

Түмүкпэр маннык санааҕа кэллим, ыарахаттартан чаҕыйбакка, 

тохтообокко иннин хоту, туруоруммут сыалгар баран ис, тулуурдаах, 

дьулуурдаах буол. Үтүөҕэ-сырдыкка эрэ талас, санааҕын хаьан да 

түһэримэ, кэлэр кэскилин бэйэҕиттэн эрэ тутулуктааҕын өйдөө.  

Иванов Сайаан, 
Харбалаахтааҕы үөрэхтээһин  

холбоһугун 6 кылаас үөрэнээччитэ 
Салайааччыта Кривошапкина В.С. 

 
 

  Былыр былыргыттан саха киһитэ уол оҕону эр 
киһилии иитиигэ сүрүн болҕомтотун уурар. Кини Аал 
уоту оттооччу, алаһа дьиэни тэрийээччи, ас-таҥас 
булааччы, ыал халыҥ хаххата, суон дурдата буолар.  
Саха уола аҕатын кыра эрдэҕиттэн батыһа сылдьан 
булка-аска, үлэҕэ-хамнаска уһуйуллара. Күн бүгүн 
даҕаны эр киһи – олоҕу хамстатар күүс.  
 Саха чулуу суруйааччылара уол оҕо уобараһын 

уус-уран литератураҕа арылхайдык көрдөрөллөр. 
Ол курдук, Николай Егорович Мординов-Амма Аччыгыйа "Сааскы 

кэм" диэн айымньытыгар Микиитэ майгыта-сигилитэ чаҕылхайдык көстөр. 
Микиитэ кыра эрээри өйө - санаата улахан киһи киэнин курдук. Кини 
ийэтигэр истиҥ-сылаас сыһыаннаах. Төһө кыалларынан ийэтигэр 
көмөлөһөр. Аттаах киһиэхэ ийэбин баһаалыста мэҥэстин диир да ийэтэ 
сөбүлэспэт. Ол иһин Микиитэ син өр олорсон баран түһэр уонна ийэтэ 
атаҕын өлөрбөтүн диэн суолтан мутуктары суол кытыытыгар тарыйар. 
Инник курдук Микиитэ ийэтин харыстыыр, таптыыр.  

Микиитэ бэйэтэ наһаа өйдөөх оҕо.  Кинигэни ааҕарын олуһун 
сөбүлүүр. Кини олоҕу көрүүтэ, олоххо сыһыана саамай сөптөөх. “Үтүө киһи 



үөлэһэ кыымнаах, өтөҕө төҥүргэстээх”. Хаһан да кимиэхэ да куһаҕаны 
баҕарбат. 

Платон Алексеевич Слепцов-Ойуунускай "Оҕо куйурдуу турара" диэн 
айымньытын ылан көрүөх.  Ис хоһооно маннык диэн: "Кыра уол оҕо 
үөрэнэр санаата улахан буолан уонна дьаданы дьонно төрөөн бэйэтин 
Халамнаайы эбэтигэр балыктыыр. Уол оҕо эбэтэ баайыттан бэрсэригэр, 
абырыырыгар көрдөһөр. Үөрэхтээх киһи буолан, үтүөнэн төлүөм диэн 
тылын биэрэр, кини инники өттүгэр хайаан да саҥа, үтүө олоҕу уһансан, 
норуотугар туһалаах киһи буоларыгар тылын биэрэр.” 

Саха уус-уран литературатыгар уол оҕо уобараһа мин санаабар аһара 
ыарахан олохтоох буоланнар, уолаттар бэйэлэрэ толкуйдаан кыһалҕаттан 
тахса үөрэнэллэр. Кинилэр кыра эрдэхтэриттэн наһаа атаахтаппатах 
буоланнар, үлэ хамнас диэни билэллэр. Өйдөрө санаалара олуһун диэн 
мындыр, улахан киһилиин тэҥнээхтэр.Сырдыкка тардыһыылара олус 
күүстээх. Төһө да үөрэх суоҕун иһин, бэйэлэрин баҕаларынан эрдэ кыра 
сылдьан ааҕа үөрэнэллэр. Кинигэни тыыннаах курдук көрөллөр, 
харыстаан, бүөбэйдээн илдьэ сылдьаллар.  

Ол курдук,  саха уус-уран литературатыгар уол оҕо уобараһа олус 
учугэйдик, сырдыктык көстөр.Билиҥҥи кэм ыччаттарын иитиигэ улахан 
холобур буолар. Мин санаабар, уол оҕону кэскиллээхтик сайдалларын 
туhугар оҕолору былыргы өбүгэлэр үөрэппиттэрин курдук, үтүгүннэрэн 
уонна өсөһүннэрэн үөрэтиини тэнитиэххэ наада.  

  Г.Д.Бястинов – Бэс Дьарааһын аатынан 
Чымынаайы орто оскуолата 

10 кылаас үөрэнээччитэ  
Винокурова Валентина Иннокентьевна 

Салайааччы: Хоютанова Ульяна Афанасьевна 
 
 
 
 
 
 
 

 



Саха уус-уран литературатыгар уол оҕо уобараһа 
 

Элбэх уус-уран  айымньыга уол  оҕо уобарастара  
чаҕылхайдык көстөн ааһар. Олортон мин аҕыйах холобур 
аҕалан көрдөрүөхпүн баҕарабын.  

Платон Алексеевич Слепцов – Ойуунскай «Оҕо 
куйуурдуу турара» айымньыга күүстээх санаалаах уол оҕо 
туһунан кэпсэнэр.Кини үөрэнээри тымныы кыһыҥҥа 
куйуурдуу сылдьар. Уол үөрэнэ барар улахан баҕалаах 
буолан, билии ылынаары күн аайы, тыбыс-тымныыга 

балыктыыр. Маннык күүстээх санаалаах, үөрэххэ дьулуһуулаах  киһини 
киһи аһынар. “Эр бэрдиттэн тымныы быалаах кымньыы саҕа тэйэр” диэн 
өс хоһооно олох сөпкө этиллибитин кэрэһэлиир айымньы буолар. Маннык 
эмиэ, сырдыкка тардыһыылаах, билии төрдүн батыһар, Дмитрий 
Кононович Сивцев— Суорун Омоллоон  «Хараҥаҕа тыкпыт сырдык» 
айымньытыгар Ньукуус уобараһа буолар. Кини эмиэ үөрэнэр баҕалаах этэ, 
ол гынан баран киниэхэ үп-харчы суох этэ. Ньукуус бэйэтэ үөрэнэ сатыыр.  

Николай Егорович Мординов – Амма Аччыгыйа «Сааскы кэм" 
романыгар, Микиитэ уобараһын көрүөххэ. Микиитэ үчүгэй майгылаах, 
дьонугар күүс-көмө буолар, ийэтин олус таптыырын суруйааччы олус 
чаҕылхайдык көрдөрөр. «Микиитэ суол мутуктарын оруу тардан ыла-ыла, 
туора тамнааттаабытынан барда. Ийэтигэр суол ыраастыыр.» Микиитэ 
ийэтин атаҕын өлөрбөтүн туһугар бэйэтэ аттан ыстанан суолун ыраастыыр, 
кини бэйэтин эрэ туһунан толкуйдаабакка, ийэтин аһынар. Төһө да кыра 
саастаах буолбутун иһин ийэтин харыстыы, көрө-истэ, харайа сылдьар. 
Ийэтэ үөрэр буоллаҕына, кини эмиэ үөрэр. Маннык майгылаах оҕону 
ийэтэ иитэн таһаарбыт. “Үтүө эр уота эрдэҕэс улар саҕа буолуутугар аһаан 
бүтэн барар, куһаҕан эр уота эрдэҕэс улар саҕа буолан баран 
умуллар”диэн бэргэн этии олох сөп түбэһэр. Кыра саастан эр киһилии 
иитиллэн тахсыбыт оҕо буолар. 

Саха уус-уран литературатыгар уол оҕо уобараһа көстөр элбэх 
айымньы баар. Мин бу саха улуу суруйааччыларын автобиографическай 
айымньыларын холобур ылан көрдүм. “Уол оҕо уон эттээх-тириилээх” 
диэбиккэ дылы, биһиги суруйааччыларбыт уус тылларынан, мындыр 



өйдөрүнэн эрэ буолбакка, эр киһи быһыытынан уол оҕону иитиигэ бу 
биһиги үйэбитигэр дылы үтүө холобур буолар.  

Г.Д.Бястинов – Бэс Дьарааһын аатынан 
Чымынаайы орто оскуолата 

10 кылаас үөрэнээччитэ  
Тистяхова Ариана Ивановна 

Салайааччы: Хоютанова Ульяна Афанасьевна 
 

Саха литературатыгар уол оҕо уобараһа 

өйтөн суруйуу 

Уол оҕо дьоллоох, таҥара баайдаах. 

(өс хоһооно) 

Биллэрин курдук, айымньы олус элбэх уонна араас уус-уран 

ньымалары сөпкө туттууттан айыллан тахсар. Ол гынан баран, саамай 

сүрүн оруолу ойуулааһын оонньуур. Санаан да көрдөххө, ааҕааччыга 

айымньы сүрүн ис хоһоонун тириэрдээри, ааптар оонньуур дьоруойдары, 

айылҕаны-барытын ойуулуура булгуччулаах.  Онтон уол оҕо уобараһын 

хайдах ойуулуур эбиттэрий?  

Уол оҕо уобараһа үксүн «хорсун», «модун», «эр санаа», «сытыы өй»,  

«үтүө санаа» диэн өйдөбүллэри санатар.  Ханнык баҕарар омук 

айымньыларыгар уол кыаҕа суохтары көмүскээччи, үтүөнү мөкүттэн 

быыһааччы, кыайыыны уһансааччы оруолун оонньуур. Ол курдук, саха 

биллиилээх суруйааччылара маннык курдук ойуулаан суруйаллар:  

 Платон Алекеевич Ойуунускай «Дьулуруйар Ньургун Боотур»: 

«...үрдүгэ – үрдүк тиити 

төргүү мутугунан холобурдаах, 

намыһах тиити 

кылаан чыпчахайынан холобурдаах 

киһи буолла; 



биэс булас холобурдаах биэкэгэр биилээх, 

алта булас холобурдаах дараҕар сарыннаах,  

үс булас холобурдаах өрбөҕөр өттүктээх; 

баай тиит бастыҥ үөрэҕэһин 

быһыта сынньан ылан 

байбатчы олордон кэбиспит курдук 

барылы бытчыҥнаах эбит; 

уолах тиит орто чуулкатын 

оломооттоон ылан 

олоччу уурбут курдук 

уһун ньондоҕор сотолоох эбит; 

эриллэҕэс тиит курдук  

илиилээх эбит; 

аллаах ат харытын 

таҥнары туппут курдук 

субуллаҕас муруннаах эбит; 

икки сур кырынааһы  

субурутчу туппут курдук 

субуллаҕас хаастаах эбит; 

эрэдэһиннээх үүн тиэрбэһин курудук 

эрилкэй харахтаах эбит; 

түҥнэри соҕус сүүстээх, 

таҥнары соҕус чабырҕайдаах, 

иҥнэри соҕус иҥнээх, 

оллороот-боллороот уостаах эбит; 

үрүт уҥуоҕунан ньүксүгүр, 

алын уҥуоҕунан харамталаах; 



түҥнэри соҕус дьүһүннээх, 

сөрүөстүгэс соҕус майгыннаах; 

үллэр өһөхтөөх, 

тардар тымырдаах, 

оонньуур хааннаах; 

бараа бытчыҥнаах, 

баттах сарыннаах, 

ньыгыл борбуйдаах, 

ньылха куҥнаах, 

оҕуруктаах куораан далай ытыстаах, 

кырдьык даҕаны 

күүстээххэ көрүҥнээх, 

бухатыырга холобурдаах, 

быһыйга быһыылаах 

киһи буолла...» 

 Платон Алексеевич Ойуунускай «Оҕо куйуурдуу турара»: 

«Халамнаайы мууһугар кырачаан баҕайы уолчаан оҕо ойбон 

алларан, анньыытын тыаһа курдурҕаан-чыбырҕаан, дьыбардаах 

халлааҥҥа иһиллэ турара. Туртаччы тоҥмут сирэйэ улам-улам кытаран, 

тиритэн буруолаан барбыта. Оҕочоос барахсан итийэн-кутуйан, 

дьэгдьийэн-чэпчээн, дьэ, туттуута киирбитэ...» 

3. Николай Денисович Неустроев «Сэмэнчик»: 

«…Сэмэнчик хайдах эрэ ууга түспүт киһи курдук буолла, күөмэйэ 

хатан хаалбыт, тириппит, көлөһүнэ сүүһүгэр ньалҕарыйан түспүтүн, 

ытыһынан туора-маары соттон кэбистэ, ол кэннэ аргыый аҕай тыа диэкки 

киирэн барда...» 

4. Каратаев Василий Осипович «Модун Эр Соҕотох»: 



«…аҕыс былас дараҕар сарыннаах, биэс былас биэкэйэр бииллээх, 

ыстаал тимир куйахтаах, кураахтаах саалаах, өргөстөөх үҥүүлээх, сытыы 

батастаах...» 

Көстөрүн курдук, суруйааччылар араас тыллары, уус-уран 

ньымалары туттаннар, олуһун диэн талааннаахтык уол оҕо уобараһын 

ойуулууллар! Ити барыта айымньыны киэргэтэр, тупсарар, ааҕааччыга 

сүрүн ис хоһоонун интэриэһинэй, өйдөнүмтүө гынан биэрэр. 

Егорова Анжелика Шмидтовна, 9 кылаас. 

Күүкэй орто оскуолата, Сунтаар улууһа. 

 

Саха уус-уран литературатыгар уол оҕо уобараһа 
(өйтөн суруйуу) 

Ханнык баҕарар остуоруйаҕа, кэпсээҥҥэ, сэһэҥҥэ, олоҥхоҕо уол 

дьоруой баар буолар. Ханнык баҕарар суруйааччы уол уобараһын олус 

үчүгэйдик ойуулаан суруйар. 

       Ол курдук, П.А. Ойуунускайсуруйбут"Дьулуруйар Ньургун Боотур" 

олоҥхотугар баар бухатыыр уобараһын  олус ордоробун. Тоҕо диэтэр, 

суруйааччы саха  хорсун боотурун олус үчүгэйдик ойуулуур. Кини хайдах, 

төһө күүстээҕин барытын көрдөрөр, олоҥхо кэрэ-мааны, кыраһыабай 

кыыһын хайдах быыһыырын кытта ойуулуур.  Ньургун Боотур саамай 

күүстээх,  хорсун-хоодуот санаалаах, сытыы-хотуу буолар. 

      Ити курдук, мин сахауолаттара эмиэ Ньургун Боотур курдук Ийэ 

дойдуларын,  кыамматы-түгэммэти  көмүскүүр,  хорсун буолуохтарын 

баҕарабын. Олоҥхо ааптара уустаан- ураннаан олус үчүгэйдик суруйан 

ойуулаан көрдөрөр. Биһиги ити олоҥхону быйыл үөрэттибит, бухатыыр тас 

көрүҥүн  көрүдүөргэ тахсан, кээмэйдээн көрбүппүт. 

Алта былас холобурдаах 

Дараҕар сарыннаах, 



Биэс былас холобурдаах  

Биэкэгэр бииллээх... 

Олоҥхо ити уратыта гипербола диэн ааттанар. 

Хорсун  бэйэтин кыанар уол олоҥхо бухатыырыгар тэҥнээх. Уолаттар 

олоҥхону, мин санаабар, ааҕан, күүстээх, хорсун, сиэрдээх майгылаах 

буоларга үөрэниэхтээхтэр. Оҕолор, олоҥхону ааҕыҥ, сэргээҥ, туһаныҥ! 

Сидорова Ньургуйаана, 9 кылаас,  

Күүкэй орто оскуолата, Сунтаар улууһа. 

 
Николай Лугинов "Үруҥ туруйалар ырыалара” сэһэнигэр 

 Ньургун уобараһа. 
 

Николай Алексеевич Лугинов - саха биллиилээх суруйааччыта. Кини 
айымньылара ааспыты, саха норуотун философиятын, төрөөбүт дойду 
айылҕатын кытта сибээстээхтэр. 

Оттон бу сэһэнигэр Нуоралдьыма кэрэ айылҕата , ааспыт сэрии 
дуораана көрдөрүллэр. 
Ньургун эбэтэ сэттис уолун сэриигэ атаарбыта, онтон Ньургун аҕата Сэмэн 
уонна кыралара Дьөгүөр эрэ эргиллибиттэрэ. Кинилэр баралларыгар сэргэ 
туруорбуттара. Билигин ол сэргэ харааран, соҕотохсуйан, кутурҕан, 
туолбатах ыра санаа буолан турар. 

Ньургун эбэтигэр көмөлөһө сылдьан, кини остуоруйаларын, кыыл, 
көтөр, от-мас, саха үгэһин туһунан кэпсээни истэн, айылҕаҕа чугас, 
аһыныгас. "Улааттахпына, сэргэ таһыгар мин дьиэ туттуом", - дии саныыр. 
Сэрииттэн улахан бааһырыылары ылан кэлбит Василий өлбүтүгэр 
хараастар, өстөөхтөргө абарар. 

 Ньургун аан бастаан аҕатын кытта кустуу барарыгар, эбэтэ эһэтин 
саха быһаҕын биэрэр, алгыы хаалар. Оттон уол бултуйан эбэтин үөрдүөн 
олус баҕарар, эмиэ да эбэтэ соҕотоҕун хаалбытын аһынар. Сарсыарда күөл 
амаара өттүгэр кыталыктар лыҥкынас ырыаларын истэллэр. Оттон 
булчуттар сааларын тыаһын истэн Ньургун айылҕаны аһына саныыр. 

 Ньургун эбэтиттэн элбэххэ үөрэнэр, улаатар. Көлүөнэлэр ситимнэрэ 
быстыбат. 



Ньургун эбэтин, кэриэһин толорон, ханна да буолбутун иһин, 
Нуоралдьыма чараҥын, эбэтин, үруҥ туруйаларын хаһан да умнуо суоҕа 
диэн эрэнэбит. 

 
Новгородов Юра, 9 кылаас, Дьокуускай 

 

 

«Муммут оҕо» кэпсээни ааҕан баран 

Саха уус-уран литературатын саҕаласпыт 

суруйааччылартан биирдэстэрэ Николай Денисович 

Неустроев буолар. Кини саха литературатыгар комедия 

жанрын төрүттээбитэ биллэр.  Кини – комедиограф,  

кэпсээнньит, хоһоонньут. 

Николай Денисович айымньыларыттан  мин 

«Муммут оҕо» диэн кэпсээнин сөбүлээн аахтым. Манна 9 саастаах уол оҕо 

биэс күн устата мунан мүччүргэннээх сырыытын туһунан кэпсэнэр. Сороҕор 

кутталлаах, сороҕор көрүдьүөс түгэҥҥэ түбэһэриттэн киһи таттаран ааҕар.  

Сүрүн герой аата ааттаммат. Мэтириэтэ ойууламмат. Ол эрээри 

кэпсээн сюжета сайыннаҕын аайы кини туһунан элбэҕи билэҕин. Сорох 

түгэннэртэн күлүөх санааҥ кэлэр.  Кини хайдах оҕонуй? Холобур:  

-  Тоҕус саастаах буоллар да кини наһаа үлэһит. Күннээҕи хонор 

мастарын мастыыр.  

- Оҕо, оҕо курдук мэник. Холобур, титииктэн ойон тахсан, сытар 

оҕуһу миинэ түһэр. Онтон соһуйан, оҕуһа сүүрэн батыччахтыыр.  

- Кини өһөс. Эппитин толорторон эрэ иһэр. Холобур, арыгыттан бэрсэ 

иликкитинэ маспын мастыы барбаппын диир.  

- Кини билиэн-көрүөн баҕата олус улахан. Таптаһаары гыммыт дьону 

көрөөрү лаабыс үрдүттэн сууллан түһэр. 



- Булугас өйдөөх. Ампаарга хаайтаран олорон, куотар суолун 

түргэнник тобулар.  

Кэпсээн сюжета ыалга ыалдьыттар кэлбиттэриттэн саҕаланан улам 

тыҥаан тэтимирэн барар. Конфликт ыалдьыттар уолга арыгыны 

иһэрдибиттэриттэн саҕаланар. Мин итини өбүгэлэрбит саҕаттан туох эмит 

кэһиини  дьиэ кэргэн кими да матарбакка аһыыр үгэһэ буолуохтаах дии 

саныыбын. Онтон уол иккистээн арыгы иһэн, маһын мастыы сылдьан 

мунан хаалар. Дьэ бу мантан ыла уол күлүүлээх да кутталлаах да 

мүччүргэннээх сырыыта саҕаланар.  

Күлүүлээх өрүтэ: 

- уу иһээри сыгынньахтанар уонна эһэни көрөн куотар. Төбөтүгэр 

кепкалаах эрэ ийэттэн төрүү сыгынньах хаалар. 

- Таптаһар дьону көрөөрү лаабыс үрдүттэн сууллан, дьону куттаабыта. 

-  Ампаар иһигэр хаайыллан хаалан ытаабытын, ыт оҕото хаайтарбыт дии 

саныыллара; 

Кэпсээн кутталлаах өрүттэрэ:   

- Уу иһээри эһэни көрөн куотар; 

- Уоруйахтары көрсөр, Хара Бытык кинини сөбүлээбэт. 

- Уоруйахтары кытта ыалы халыы барсар.  Ампаарга кииримээри 

гыммытын Хара Бытык «Сүгэнэн баскын хайа сынньыам» диэн куттуур. 

- Ыал ампаарын иһигэр хаайтарар  - бу түгэн кэпсээн муҥур чыпчаалынан 

буолар; 

- Хара Бытык дьону сирдээн аҕалбыта буолуо диэн оҕону батыйатынан 

тириир- кэпсээн конфлигын сөллүүтэ мантан саҕаланар. Тиһэҕэр 

уоруйахтар уолга дьиэтин суолун буллараллар.  

Уол эбэтин көрсөр. “Хайа, хантан кэллиҥ, ханна тиийэ сырыттыҥ?”-

диэн эбэтэ ыйыппытынан кэпсээн түмүктэнэр. Онтон муммут оҕо туохха 



түбэспитин туһунан кэпсиир кэпсээнэ саҕаланар диэн өйдүүгүн. Бу 

айымньы суруллубут ураты ньымата буолар. 

Кэпсээн күлүүлээх да кутталлаах түгэннэрин аҕыйах да буоллар 

дьүһүннүүр уонна тыаһы үтүктэр туохтуурдарынан ойуулуур. Холобур: 

батыччахтаата, хабырҕаттылар, битигирээтэ онтон да атыттар. 

Мин Николай Денисович Неустроев «Муммут оҕо» кэпсээнин күлэ 

да куттана да дуоһуйа аахтым.  Кэпсээн Николай Денисович «Пьесалар 

уонна кэпсээннэр» диэн кинигэтигэр баар. Библиотекаттан уларсан ааҕыҥ, 

сэргээҥ. 

 
Шестакова Александра, 6 кылаас 

Боронук орто оскуолата Үөһээ Дьааҥы улууһа 

 
 

Саха уолун уобараһа Т.Е.Сметанин “Саллаат” хоһоонугар 
 

Сэрии эрэйин этинэн-хаанынан билбит буойун 
суруйааччы Тимофей Егорович Сметанин  “Саллаат” 
хоһоонун 1943с.сэриилэһэ сылдьан суруйбута. 
 Саха уолун, эр киһитин туһунан ураты өйдөбүл 
Т.Е.Сметанины  кырыктаах кыргыһыы элбэхтик 
толкуйдаппыта... Туруоруллубут сыалы-соругу 
ситиһии,тыыннаах хаалыы  саллааттан дириҥ толкуйу, 
күүһү-кыаҕы, сатабылы ирдиир. Маннык ыгым, 
күчүмэҕэй  түгэҥҥэ саха уола кыайыылаах тахсыахтаах. 

Кини сыалын-соругун ситэн, сибиниэс ардах  анныттан бүтүн тахсарыгар  
Сахатын сирин томороон тымныыта, олоҕо-дьаһаҕа  сүрүн иитээччи 
буолар: 
Ахсынньы  тымныытыгар  сиргэ  хонноххуна, 
Атаххын, илиигин онно үлүппэтэххинэ, 
Булчут быһыытынынан сыалгын таптаххына, 
Хайыһар кэтэн халыйан истэххинэ- 



Оччоҕо ордук өйдүүгүн эн Сахаҥ сирэ 
Эйигин сатаан ииппитин. 
      Саха уола баар-суох диэни оҕо эрдэҕиттэн өйдүү, сыаналыы үөрэнэр. 
Хабараан тымныыбыт- «тыла суох Учууталбыт»  (ийэм инньэ диэн 
ааттыыра) киил эттэнэн, хатан майгыланан, өлбөт өйдөнөн тахсарбытыгар 
мындыр сүбэһит  буолар. Айылҕа  оскуолатын барбыт саха уола өлөн-
охтон биэрбэт. Ханнык да сир муннугар тиийдэр,норуотун үтүө тылынан 
ааттатар: кини майгылаах бастыҥа, үлэһит үтүөтэ, кыраҕы харахтаах булчут  
буолар: 
Тоҥон-тоҥон баран, итии миини истэххинэ, 
Хоргуйан баран, минньигэс килиэби сиэтэххинэ, 
Атаакаттан ыстыыгыҥ бүтүн таҕыстаҕына, 
Суумкаҕар саппаас ботуруоннаах буоллаххына- 
Очооҕо ордук өйдүүгүн эн Төрөөбүт дойдуҥ 
Бараммат баайын, улуу бэйэтин. 
      Кырдьык даҕаны, аһын-таҥаһын хара тыаттан булунан олорор  саха 
норуота уол оҕотун кыра эрдэҕиттэн төрөөбүт дойду барҕа баайын 
харыстыырга, үлэ үөрүйэхтэригэр, булчут албастарыгар үөрэтэр. 
      Буойун поэт бу строфаларыгар санаа түһүүтэ, тымныыттан куттаныы, 
үлэттэн куотуу ханан да иһиллибэт. Хата, ол оннугар тымныыны сүрүн 
иитээччи-үтүө сүбэһит оҥостуу киэн тутта ахтыллар. Олоххо сатабыл, 
ситиһиилээх буолуу, үлэни-кыһалҕаны кытта сылдьарын  ааҕааччы өйдүүр. 
Омук омуктан уратыта кини төрөөбүт-иитиллибит айылҕатыгар сытарын 
итэҕэтэр, бигэргэтэр. 
      Хомойуох иһин, уол оҕо олоҕо биир тэҥ, үүт тураан буолбат. Түһүү-
тахсыы, сырдык уонна хараҥа кини олоҕун биир өттүтэ буоларын 
суруйааччы маннык тылларынан этэр: 
Өлөн эрэр чүгас доҕоруҥ 
Өрүһүй диэн хаһыытаатаҕына, 
Тулаайах оҕоҥ синиэлиҥ тэллэҕиттэн 
Тутуһан туран ытаатаҕына- 
Оччоҕо ордук өйдүүгүн өстөөҕү өлөрүү 
Хайҕал дьыалата буоларын. 
 
Хараххар киирэр туустаах көлөһүҥҥүн, 



Синиэлиҥ сиэҕинэн илгэн кэбиһэ-кэбиһэ, 
Бииртэн биир гранаты элитэн истэххинэ, 
Бииртэн биир өстөөх сууллан түстэҕинэ- 
Оччоҕо ордук өйдүүгүн Ийэ дойдугар 
Иэскин төлөөн эрэргин. 
Уол оҕо Ийэ дойдутугар иитиллибит иэһин төлүөхтээҕин, дойду туруктаах 
буоларын туһугар өйүн-санаатын  ууруохтааҕын, дьиэ кэргэнин 
таптыахтааҕын-көмүскүөхтээҕин туһунан бигэ өйдөбүлү иҥэрэр. 
      Олорбут олоҕуҥ кыл түгэҥҥэ бүтүннүү көстөн ааһар түгэнигэр-олоҕу 
олустук таптыыргын өйдүүгүн, баар кырдьыкка  бэриммэт буолуу “ууга 
түһэн эрэр киһи соломоттон тутуһарыныы”  олох туһугар мөккүһэҕин: 
Охсуһуу хонуутугар табыллан оҕуттаххына, 
Бэйэҥ хааҥҥыттан хараҕыҥ иирдэҕинэ, 
Түлэй-балай түһэн сыттаххына, 
Өлүү тымныы илиитэ тыыҥҥын тууйдаҕына- 
Оччоҕо ордук өйдүүгүн олох кэрэтин , 
Күн сырдыгын үтүөтүн. 
      Доҕордоһуу, бэриниилээх буолуу туһунан сөбүлээн ааҕабыт, истэбит. 
Өйбүтүгэр оҥорон көрөр да түгэммит баар буолааччы.Тимофей Сметанин  
доҕордоһуута, бэриниилээх буолуута кыргыһыы хонуутун ортотугар 
буолар: 
Табаарыһыҥ сыыллан кэлэн, 
Бааскын саба баайдаҕына, 
Буулдьа аннынан,уот быыһынан 
Эйигин сүгэн таһаардаҕына- 
Оччоҕо ордук өйдүүгүн доҕордоһуу тугун, 
Доҕор диэн кимин. 
Бэриниилээх буолуу, бэйэ бэйэҕэ көмөлөһүү-киһини киһи быһыытынан 
үрдэтэрин өйдүүгүн. Дьиҥнээх доҕордоһууга дьулуһаҕын.   
      Кырыктаах кыргыһыы, баар эбэтэр суох буолуу туһугар мөккүөр саха 
уолун киһи быһыытынан намтаппатын, самнарбатын-кини хараҕар муҥура 
суох таптал, сүрэҕэр киэн туттуу набата оонньуурун истэҕин: 
Кыайыы музыката ньиргиччи тыаһаатаҕына, 
Кыһыл былаах хамсыы турдаҕына, 
Кыргыттар үөрбүт харахтарын көрдөххүнэ, 



Оҕолор кэрэ күлүүлэрин иһиттэххинэ- 
Оччоҕо ордук өйдүүгүн тохтубут хаан 
Туһата суох хаалбатаҕын. 
Түмүктээн эттэххэ, буойун суруйааччы Тимофей Егорович Сметанин 
«Саллаат» хоһоонугар Саха уолун уобараһа арылхайдык көстөр. Кини 
характера, омук быһыытынан ураты өйө-санаата (менталитета) 
уһуктарыгар, сайдарыгар төрөөбүт-иитиллибит айылҕата сүрүн 
иитээччи,“тыла суох Учуутал” буолар. Саха уола-ураты! Кини этигэр-
хааныгар томороон тымныыта, өбүгэлэрин олорон кэлбит олохторо өлбөт 
үөстүүр, үтүөҕэ-кэрэҕэ угуйар, самныбат санаалыыр. 
 

Петрова Лилия Дмитриевна, Павловскай, 
Саха тылын уонна литературатын учуутала 

 
 

В.Н. ГАВРИЛЬЕВА «УОТ ДЬУЛУСТААН» СЭҺЭНИГЭР УОЛ ОҔО УОБАРАҺА 
УУС-УРАН ЫМПЫКТАР КӨМӨЛӨРҮНЭН АРЫЛЛЫЫТА 

 
Бэйэтин кэмигэр социально-психологическай 

сэһэннэринэн, уус-уран ымпыктары дэлэйдик 

туттарынан биллибит суруйааччы В. Гаврильева 

«УотДьулустаан» (1970 с.) сэһэнэ уустук, дириҥ ис 

хоһоонноох. Бу айымньы философскай хабааннаах 

буоларын быһыытынан, уус-уран ымпыктар сүрүн 

герой Ньукуу уобараһын арыйарга,  инники 

дьылҕатын сэрэйэн көрөргө улахан көмөлөөхтөр. Уус-уран ымпык диэн 

литература айымньытыгар мэтириэт,  характер, сюжет ойуулааһыныгар 

туттуллар бытархай элемени ааттыыллар.  Онон, ырытыыбытыгар уол 

характерынарыйар, дьылҕатын ойуулуур уус-уран ымпыктары көрөбүт.   

Айымньыга «кэпсээн иһигэр кэпсээн»  ньымаҕа эбэтэр 

интертекстуальнай киллэһиккэ майгынныыр «Уот Дьулустаан» олоҥхону 

бэлиэтиибит. Бары билэрбит курдук, олоҥхоҕо Орто дойду дьахтарын 



Аллараа дойду бухатыырдара уордахтарына, Айыы бухатыыра көмөҕө 

кэлэр. Бу айымньыга Айыы бухатыыра Уот Дьулустаан ‒сүрүн герой Ньукуу 

бэйэтэ дии саныыбыт.  Бу олоҥхоҕо кэпсэнэрин курдук, кини Айталы-

хотуну (ийэтин Ырыачайы) Аҥар Харах кинээстэн, балыксыт Бүөтүрдээхтэн, 

Сабыстай эмээхсинтэн быыһыы сатыырын,  кинилэр утары охсуһарын 

туһунан кэпсэнэр. «Уот Дьулустаан» олоҥхо уол олоҕор көрсөр 

мэһэйдэрин,  дьахтары быыһыы сатыырын ойуулуур диэн этиэхпитин сөп. 

Сэһэммит «Уот Дьулустаан» олоҥхо сюжетынан сүрүннээн 

салайтарар, ол эрээри биир туорааһыны бэлиэтиибит. Олоҥхоҕо Уот 

Дьулустаан Айталы- хотун өлбүтүгэр хараҕын уутунан тилиннэрэр диэн 

кэпсэнэр.  Уол ийэтин быыһыырыгар элбэх харах уута түһүөхтээх диэн 

сэрэйиллэр да буоллар, ол туолбат. Уот Дьулустаан (Ньукуу) ийэтин 

быыһыахтаах хараҕын уута тоҥон хаалбыт эбит. Бу ымпык уол ийэтин 

кыайан быһаабат диэн сэрэтэр буолуон сөп.  

Уол ийэтин эмтиир баҕата күүстээх, баара- суоҕа биллибэт дойдуга 

көмө көрдүү айаҥҥа туруналлар.  Уот Дьулустаан дойдутугар айаннаан 

иһэн Ньукуу ийэтин уһун суһуоҕун тостубут тиистэрдээх ньаалбаан 

тарааҕынан тарыыра кини өйүн сааһылыы, түмэ сатыырын кэрэһитэ 

буолар. Ырыачай ыһылла сылдьар уһун суһуоҕа дьахтар да, киһи да 

быһыытынан эмтэрийбитин,  кэхтэн эрэрин туоһулуур. Онон, Ньукуу 

ийэтин «төнүннэрэр» күүстээх санааны ылыммыта уол 

быһаарыныылааҕын, дьулуурдааҕын этэр. Ону таһынан ийэтигэр 

кыһамньылаах сыһыана бу тарах көмөтүнэн көстөр. Уол ийэтигэр күүстээх 

тапталын, өйүнэн буккуллубут киһини бэйэтин да умнан туран 

бодьуустаһарын болҕомтолоох көрүүтэ- харайыыта дакаастыыр: итииргиэ 

диэн баттаҕын өрөрө, тымныы ууга былааты инчэтэн ийэтин төбөтүгэр 

тутара, аһын улахан өлүүтүн киниэхэ биэрэрэ уо.д.а. 



Сэһэҥҥэ сүрүн символ- ымпык ‒ хап-хара тииҥ ‒ сүрүн герой 

Ньукууну кытта дьүөрэлэһэр, онтон хап-хара өҥө кини хараҥа олоҕун 

быһаарар. Уолчаан куһаҕан олохтон, «хараҥаттан»  куотар баҕаттан 

кыһаллар, түбүгүрэр («как белка в колесе»). Бу түгэҥҥэ уол санаатын 

түһэрбэтэ, сырдыкка, кэрэҕэ дьулуһуута болҕомтоҕо ылыллыахтаах. Төһө 

да тииҥ тииттэн тииккэ ойуоккалаатар, уйалаах тиитигэр төннө турарын 

курдук сүрүн герой атын дьон дьиэлэринэн сылдьан баран, төрөөбүт 

дьиэтигэр төннөөхтүүр. Тииҥ үчүгэйи эрэннэрэн, угуйан, батыһыннаран 

баран, сүтэн хаалбытын курдук, Ньукуу ийэтигэр эрэннэрэн баран, эмиэ 

сүтэн хаалар буолуон сөп. Ол эрэн уолу эппит тылыгар турбат эбит диир 

сыыһа, айымньы түмүгэ аһаҕас, сабаҕалаан эрэ көрүллэр. 

Төһө да Ньукуу ыарыһах ийэтинээн иккиэйэх эрэ буоллаллар, син 

ыал, дьиэ кэргэн аатын ыла сырыттахтара... Дьиэ кэргэн, ыал символын 

быһыытынан ааҕыллар өтөхтөр, баҕар, сарсын, баҕар, өйүүн буору 

кытары буор буолан, сири кытары сир буолан олоччу симэлийиэхтэрэ. 

Кинилэр дьиэ кэргэннэрэ хайа баҕарар түгэҥҥэ сир үрдүттэн сүтэн хаалыан 

сөптөөҕө саарбахтаммат. Сүрүн герой «өтөхтөр» сууллубаттарын гына 

кыһаллар. 

Түмүктээнэттэххэ, айымньыга көстөр ымпыктар уол оҕо уобараһын 

арыйаллар, айымньы сюжетын хаамыытын тыктараллар уонна айымньыга 

буолуон сөптөөх түмүгү ыйаллар. Ол курдук, ньаалбаан тараах уол 

быһаарыныылааҕын, дьулуурдааҕын, ийэтигэр кыһамньылаахтык 

сыһыаннаһарын туоһута буолар. Хап-хара тииҥ Ньукуу күүстээх 

санаалааҕын, олохтон тугу ылыан баҕарарын чопчу билэрин, онно эбии 

уол эргиллибэттии барарын көрдөрөр.  Хайа баҕарар түгэҥҥэ сууллуох 

курдук өтөхтөр сүрүн герой дьиэ кэргэнин туругун бэлиэтэ;  уол ийэтин 

быыһыахтаах хараҕын уутун кытта айымньы буолуон сөптөөх аһаҕас 



түмүгэ тыктарыллар. Онон, дьикти,  таайтарыылаах суруйааччы Валентина 

Гаврильева «Уот Дьулустаан» сэһэнигэр уол оҕо уобараһын арыйарга, 

дьылҕатын сылыктыырга кистэммит уус- уран ымпыктар тирэх буолаллар. 

Андросова Татьяна Лаврентьевна, М.К. Аммосов аатынан ХИБҮ 
Арассыыйа Бэдэрээссийэтин Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттарын 

тылларын уонна култуураларын үнүстүүтүн  М-ЛНРФ-20 бөлөҕүн 
магистрана 

Билим салайааччы ‒ Васильева Т.Н., б.б.х, дассыан 
 

Ыар оҕо саас. 
 

Хомойуох иһин, хас биирдии киһи олоҕо, оҕо 
сааһа дьоллоох, тапталынан туолбут буолбатах. 
Эрилик Эристиин биир бастыҥ айамньытыгар 
Хачыгыр уол ыарахан олоҕун туһунан кэпсэнэр. 
          Хачыгыр уон үс саастаах хамначчыт. Этэ-сиинэ 
хатыҥыр, сылайбыт тас көрүҥнээх, аччык, таҥаһа-
саба мөлтөх, сүгүн утуйбат. Уон биир сааһыгар дьиэ 
кэргэнэ бүтэһик “баайдарын” сүтэрэн, атаҕынан 
мөлтөх аҕатын, хараҕа суох ийэтин уонна биир баар-
суох быраатын Чооруоһу  кытта төрдүөн түөрт аҥы 
кумалааҥҥа таҕаһаллар. Биһиги дьоруойбут Күтүр 

Көстөкүүн дьиэтигэр тиийэр. Онно соҕотох “доҕоро” борооску буолар. 
Борооскуну кытта дьиҥнээх доҕорун курдук сыһыаннаһар, алтыһар, 
таптыыр. 
          Хачыгыр сарсыардаттан киэһээҥҥэ диэри бурдук тардар, хотон 
көрөр. Кэччэгэй Кэтириинэ сыгынньахтыы Хачыгыры муус тастарар, ону 
ааһан буруйа суох кырбыыллар, үөҕэллэр. Мөккүһэннэр Тоттук уол 
Хачыгыры анньан түһэрэр, ол түмүгэр ыт Тоттук уол илиитин ытырар, онно 
барытыгар Хачыгыры буруйдууллар. Бачыгыратар Баһылай кэлэн 
Хачыгыры өлүөҕэр диэри кырбыыр, ол кэннэ хотоҥҥо быраҕаллар. 
Дьоҥҥо Күтүр Көстөкүүннээх хара үлэлэрин үлэлиир хамначчыттарын 
атыыр оҕус кэйэн кэбиспит диэн сурах тарҕанар. 
          Маннык түбэлтэлэр билиҥҥээҥҥэ диэри бааллар. Кыра үлэһиттэри 
дьон курдук көрбөттөр, сэнииллэр. Хачыгыр хас да сыл бэйэтигэр 



атаҕыстабылы, кырбаныыны тулуйбута. Кини күн сиригэр маҥнайгы баҕата 
- биирдэ тото аһыыртан атын суох этэ. 
          Бу кэпсээн биһигини тулуурга, олохпутун атыннык, сырдыктык 
көрөргө үөрэтэр. Төһө да баай, эбэтэр дьадаҥы буолларбыт, бу олоҕу 
таптыахтаахпыт, бэйэбит бырааппытын билиэхтээхпит, тутуһуохтаахпыт. 

Боярова Майя, Алампа аатынан Ытык-Күөл 1 №-дээх 
 орто оскуолатын 9 а кылааһын үөрэнээччитэ 

 
 

Хомолтолоох оҕо саастааҕа. 
 

Мин аахпыт айымньыларбыттан биир саамай сүрүн сөбүлээбит 
дьоруойум Хачыгыр диэн уол буолар. Кини ыраас дууһалаах, күүстээх 
санаалаах, үлэһит бэрдэ, сылаас сүрэхтээх оҕо  буолара миигин олус диэн 
сөхтөрбүтэ.  
           Олоҕо төһө да ыараханын иһин олоро сатаабыта, тулуурдаһан 
көрбүтэ. Бэйэм курдук саастаах оҕо диэтэххинэ, олус хорсун уонна үлэһит 
эбит.  
           Мин кинини олус аһыммытым.  Улахан дьон былыр   итинник оҕоҕо 
сыһыаннара наһаа куһаҕан өттүн көрөбүн. Үлэһит кыра оҕону үлэтин 
сыаналаабакка төһөлөөх сордоон олорпуттара буолуой?! Саҥа тыллан 
эрэр оҕо тыынын быспыттара, олоҕуттан матарбыттара олуһун диэн 
хомотор. Кини дьонун кытта дьоллоох кылгас күнү олороохтоотоҕо. 
Минньигэс оҕо сааһын кинилэри кытта атаарбыта кылгаһа да бэрт этэ.  
      Биһиги бу Хачыгыр оҕону күүстээх санаалааҕынан киэн тутта билиэхпит 
уонна олоҕу сыаналыы үөрэниэхпит дии саныыбын. 

Алиана Чохова,  Ытык-Күөл 1 №-дээх 
 орто оскуолата, 5в кылаас 

 
 
 
 
 
 

 



Микиитэ уобараһа 
 

Мин олоҕум тухары аҕыйах кинигэ аахпытым.  
Билиҥҥи бириэмэҕэ саха литератууратыгар “Сааскы 
кэм” диэн арамааҥҥа сүрүн дьоруойун сөбүлээбитим. 
Тоҕо диэтэххэ, Микиитэ олоҕор элбэх мэһэйи , олох 
ыараханын билэн  да баран кини бэриммэтэҕэ. Кини 
киһи үчүгэй өрүтүн ордук үчүгэйдик көрөр. Микиитэҕэ 
дьоно ити политическай сыылынайы кытары 
кэпсэтимэ ,кини куһаҕан киһи диэбиттэрин да иһин 

кини кэпсэппитэ уонна баҕаран туран үөрэммитэ . Кини олус чиэһинэйэ 
ити айымньыга көстөр. Микиитэ дьоҥҥо олус аһаҕас киһи. Кини эбэтин 
этиитинэн , итэҕэлинэн олорор. Кини төрөппүтэрин олус күүскэ таптыыра 
көстөр. Аҕата уол сүүйүүтүн хаартыга хотторбутугар да наһаа 
кыыһырбатаҕа. Иһинээҕи- таһынааҕы үлэлэри кини барытын сатыыр. Аҕата 
атын сиргэ бардаҕына ,аҕатын барытын үлэтин сатаан оҥорор. Микиитэ 
олус үлэһитэ көстөр . 
Түмүккэ, дьоҥҥо истиҥник, ити Микиитэ курдук аһаҕастык сыһыаннаһарга 
бу айымньы үөрэтэр.  Дьону кытары сэһэргэһэргэр,  олох олороргор, бэйэҥ 
бэйэҕинэн сылдьыахтааххын дьэҥкэтик өйдүүгүн. 
Микиитэ уобараһынан Николай Егорович ааптар бэйэтин хайдах баарынан 
суруйбута, кини талана сөҕүмэрин өйдүүгүн. Мин бэйэм дьиэ кэргэним 
туһунан итиччэ халыҥ кинигэни суруйарбын өйүм хоппот. Ол эрээри 
санаам тиийэринэн, уол оҕо буоламмын, Микиитэ мөссүөнүн нөҥүө саха 
былыргы аас- туор олоҕун биллим. Уол оҕо уобараһын дьиҥнээхтик олоро 
сылдьыбыт киһини айымньыга киллэрбитин ааҕар баар өссө 
умсулҕаннаах. Кинилэр олорбут өтөхтөрүгэр сылдьыбытым уонна бу 
дьоруойум тыыммыт салгына, оонньообут сирэ өссө күндү буолан 
көстөллөр. 
                                                       Саша Герасимов 6"а" кылаас, Таатта лицейэ 

 
 
 
 
 



Микиитэ уонна ийэ таптала 
 

Хас киһи аайы бэйэтэ сөбүлүүр айымньылаах. Мин сөбүлүүр 
айымньым аата "Ийэ", бу айымньыны Амма Аччыгыйа диэн суруйааччы 
суруйбута. 
   Айымньы сүрүн дьоруойа – Микиитэ. Уол эһэтэ туһахтарын көрө барбыт. 
Бу кэпсээҥҥэ дьыл бириэмэтэ күһүн эбит. Арай уол тыынан ууга оонньуон 
баҕарда, тыытын куоттаран кэбистэ. Микиитэ буруйу оҥорбут курдук 
сананна. Ол кэмҥэ иэйтэ кинини сүтэрэн, көрдүүр, уола куттанан саһан 
хаалар. Онтон ийэтэ булар уонна оҕотун ыбылы кууһан ылан, сыллаата, 
хараҕыттан уу таҕыста. Микиитэ буруйдаах киһи  мөҕүллүөм дии 
санаабыта, ийэтэ кууспутугар, кини сылааһыгар нухарыйан утуйан 
хаалбыта.  
     Бу айымньы “Сааскы кэм” романтан быһа тардыы, мин олус 
сөбүлээтим, Оҕо уонна ийэ таптала күүстээҕэ көстөр, салгыы ааҕыахпын 
баҕардым. Оҕолоор, эһиги эмиэ кинигэтэ ааҕыҥ, толкуйгут сайдыа! 

Дягилева Сандаара, Ытык-Күөл 1 №-дээх 
 орто оскуолата, 5в кылаас 

 
Саха литературатыгар уол оҕо уобараһа. 

 
Ааптар Николай Денисович Неустроев баара-суоҕа отут 
түөрт сыл ыччат уол чаҕылхайдык олорон ааспыт. Кылгас 
кэм иһигэр литератураҕа, искусство салаатыгар театрга уол 
оҕо уобараһын арыйыыга сонун сүүрээни киллэрбит. Ол 
курдук айымньыларыгар уол оҕо ис уонна тас мэтириэтин 
бэркэ айан хаалларбыт. Быһа тардан салгыыр буоллахха, 
айылҕаттан сибээстээх эр  киһини уус-уран тылынан 

киэргэтэн, хараххар көстөн кэлэртыыннаах хартыынаны ойуулуур. 
"Балыксыт"  кэпсээҥҥэ үс эр  киһи уобарастара баалларын олус сөбүлээн 
аахтым. Сүрүн герой Балыксыт Былатыан эмээхсинэ өлбүтэ уон төгүрүк 
сылын тухары,  хара тыаны манаан олорор. Күөлүн "эбэ" диэн ытыгылаан 
ааттыыр. Кырдьык даҕаны, баччааҥҥадиэри, күөлү "эбэ" диибит эбээт. 
Мин хороччу улааппыт уолан киһи айылҕаҕа тахсарым кэмнээх буолуо  
дуо?! Эһэм, аҕам уонна ийэм буоламмыт балыктыыр күөллээхпит. 



Кыһынын муҥхалаан, сайынын илимнээн, айылҕа быйаҥыттан 
бэриһиннэрэбит. Ол сылдьан  "хара мастаах ийэ тыабыт ...Тыас иһиллээбит 
курдук чуумпу" буолааччы. Бэйэбит  да улахан саҥата-иҥэтэ суох дьон уу 
чуумпутук сылдьабыт. 
Иккис уобарас айанньыт. Бу ааптар- Николай Неустроев буолуо диэн 
сылыктыыбын. Кини нөҥүө Былатыан оҕонньор уобараһа сиһилии 
арыллар. АЙАННЬЫТ тылыгар турар, биир үтүө хаачыстыбалаах. 
Үһүс уобарас – буБылатыан кырдьаҕас уола бурдук кэлэн үүннэрбит. Аҕа 
ууһун удьуорун утумнааччы буолан кэпсээни киэргэтэр. Ааҕааччыга эрэл 
санааны үөскэтэн, аҕатын туйаҕын хатарарыгар бигэтик эрэнэҕин. 
Уол оҕо уобараһын Николай Денисович үс көлүөнэни көрдөрбүт. Аҕам 
көлүөнэ Балыксыт Былатыан, орто көлүөнэ -айанньыт, үһүс көлүөнэ -
оҕонньор уола. Үс көлүөнэ дьоно бэйэ-бэйэлэрин кытта ыкса силбиһэн, 
силимнэһэн, айымньыны дириҥ ис хоһооннууллар. 
Манна төһөлөөх элбэх Былатыаннар- уолаттар балыктаан, бултаан-алтаан 
ааспыттара буолуой?! Ол тухары ийэ тыабыт иһийэн ,биһиэхэ ис кистэлэҥ 
күүһүн кистииргэ, уол оҕо уобараһын күүһүрдэргэ дылы гынар. 

11"в"кылаас үөрэнээччитэ Даниил Федоров.  Таатталицейэ. 
Кулунтутар 31 күнэ, 2021 сыл. 

 
 

« Саха эр киһитин  майгыта - сигилитэ  
Н.Е.Винокуров – Урсун хоһоонноругар” 

 
   Өбүгэлэрбит кырдьаҕаһы ытыктыырга, сиэри – туому 
тутуһууга көлүөнэттэн – көлүөнэҕэ бэриллэр үтүө 
үгэстэрдээхтэр. Ол курдук, уол оҕо кырдьаҕастарга, 
кыргыттарга, дьиэ кэргэҥҥэ истиҥ сыһыаҥҥа 
угуттанан, эр киһи, аҕа буолан, тулхадыйбат тулааһын, 
эрэллээх эркин буола улаатар. Уол оҕо тутулугар 

айылҕа, тулалыыр эйгэ сүрүн оруолу ылар.  
Саха киһитэ былыр – былыргыттан өбүгэ саҕаттан  утумнаан, тутуһан 
кэлбит быһыыта – майгыта -  сиэр. 
Сиэр айылҕаны батыһыы, айыы суолун батыһыы, олох оҥкула...Олох кыра 
да кыырпах үчүгэйин өйдөөн көрүү, сатаан сыаналааһын. Сүрэх үөрэр, 



сүргэ көтөҕүллэр түгэннэрэ... Ырааҕы – чугаһы ырыҥалыыр, санаа 
кынаттыыр, дууһа торолуйар чуумпута. 
Дьолгун бэйэҥ тутаҕын, соргун бэйэҥ булаҕын. Дьон, общество, айылҕа 
ортотугар сиэрдээхтик сылдьыы, олоруу – дьол бастакы мэктиэтэ буолар. 
“Урсун хоһоонноро бэйэлэрэ туспа философиялаахтар, эйгэлээхтэр. Урсун 
поэзиятын омос көрдөххө күлүм – чаҕыл тыла – өһө суох курдугун иһин, 
олох кырдьыгынан, хайдах баарынан, итэҕэтиилээхик дьайар ураты 
сылаас сүүрээн баар” диэн суруйааччы, Саха Республикатын культуратын 
үтүөлээх үлэһитэ   Сэмэн Тумат Урсун «Үрүҥ ыаҕайа” диэн кинигэтигэр  
ахтыы суруйбута. 
Саха норуота  киэн туттар суруйааччыта Николай Егорович Винокуров –  
олоҕун устатын тухары, доҕотторо суруйалларыныы, “Мас көнө майгылаах 
киһи” буолан,  сахалыы сиэри – майгыны тутуһан, олоҕун онон салайтаран 
олорбута. Саха эр киһитин майгыта – сигилитэ суруйааччы үгүс 
хоһоонноругар киэҥник арыллар. Ол курдук,  
Ааттаах сүүрүк оҕустаах 
Улуу Хоро өбүгэбит 
Айаннаан аҥаарытан 
Манан кэлэн ааспыттаах. 
Оо, кинии эппит үһү: 
«Үрэх сүүрүгэ тохтуур, 
Киһи – сүөһү үөскүүһү, 
Буолууһу дьоллоох дойду.” 
Ол кини ыралаабыт 
Санаата чахчы туолбут – 
Саха куттаах, саргылаах,  
Сайдыылаах Таатта буолбут” (“Таатта”, стр.5 “Өбүгэ түһүлгэтэ” кинигэттэн) 
Саха төрдө буолбут дьоммут хайдах курдук киэҥ толкуйдаах, мындыр 
өйдөөх эбиттэрий. Биһиги, ыччаттар, кинилэринэн киэн туттабыт, ытык 
сирбитин – уоппутун , баай духуобунаспытын харыстыыр, ытыктыыр 
эбээһинэспит. 
“Күүлэлээх, күрүөлээх буолан, 
Күчүмэҕэйдэри туораатахпыт- 
Саха норуота киэн туттар 



Кутун – сүрүн өрө туттахпыт”.(“Төрөөбүт күүлэм”, стр.4 “Өбүгэ түһүлгэтэ” 
Кинигэттэн) 
Кырдьык даҕаны саха ыала хаххалаах, эркиннээх буолан, куппут – сүрбүт 
кытаанах, бигэ оҥоһуулаах диэн Николай Егорович бу хоһоонугар эр киһи 
мындыр толкуйун көрдөрөр. 
 
“Үлэ – хамнас үлүмүгэр, 
Оҕуһунан айаҥҥа 
Быа эмискэ үлүгэр 
Быта курдук быстара. 
Ыаммыт талах субу турар –  
Бэлэм быабыт бастыҥа! 
Булугас, сытыы өйбүт 
Бутууртан да быыһыаҕа, 
Бу ырыынак үйэтигэр  
Буомуран хаалыа суоҕа: 
Сатабыллаах сахабын – 
Талах курдаах Тааттабын!” (“Талах курдаах Тааттабын”, стр.6 “Өбүгэ 
түһүлгэтэ” кинигэттэн) 
Саха эр киһитэ булугас өйүнэн, инникигэ дьулуурунан ыарахан 
балаһыанньаттан тахсара, олох ыарахаттарын тулуйара. «Саха тугу 
сатаабатаҕай?»  диэн норуот мээнэҕэ эппэтэх. 
 
“Биирдэ мин көрбүттээҕим 
Чурапчы толоонугар 
Томороон тохсунньуга 
Туртас кыыл тоҥон хаалтын. 
Онтон ыла мин билэбин 
Тымныы диэн, дьиҥэр тугун – 
Олоҥхо да күүркэтиитэ, 
Оҕо оонньуута буолбатаҕын. 
Арай онно тыын угаары, 
Аан туманы сыһытаары 
Саха сылаас сүрэҕэ 



Күннэтэ күлүбүрүөхтээх!” (“Тымныыбыт туһунан”, стр.13 “Өбүгэ түһүлгэтэ” 
кинигэттэн)  
Тыйыс тымныы усулуобуйалаах кыһыҥҥы кэм саха сэмэй дьонугар  элбэх 
сыраны,  күүстээх бигэ санааны, тулхадыйбат тулууру, кытаанах 
эрийсиини, моһолу эрэйэрэ. Тымныы диэн ыарахан тылтан саха барахсан 
дьааханара, чиҥ, кытаанах буоларга өйүнэн – санаатынан, үлэтинэн бэлэм 
буоларга дьулуһара. 
 
“Арыт муҥхалыы диэн ааттаан 
Айылҕа туонатыгар тахсабыт – 
Айар абылаҥар ылларбыт 
Балыга суох балыксыттарбыт”. (“Төхтүргэ”, стр.13 “Өбүгэ 
түһүлгэтэ”кинигэттэн) 
Балыктааһын – саха төрүт дьарыга. Балыктааһын бэйэтэ туспа 
умсугутуулаах, саха эр киһитин булчут, балыксыт хаанын киллэрэр, 
айылҕалыын алтыһа, салгынынан тыына, сатыырдыын – сатаабаттыын, 
оҕолуун, оҕонньордуун - бука бары муҥхаҕа. Муҥха – бэйэтэ ураты 
үгэстэрдээх, сиэрдээх – туомнаах, күүтүүлээх, байанайдаах.   
 
 
“Саха оҕуһун мииннэ да – ырыаһыт  - 
Өрдөөҥҥүттэн өс хоһооно. 
Оттон мин аныгы үйэ киһитэ 
Автомобильга олордум да, 
Ырыа баһын төлө тардабын. 
Арааһа мин да сахабын” (“Ырыа туһунан”, стр.37 “Өбүгэ түһүлгэтэ” 
кинигэттэн) 
 Саха киһитэ ырыаһыт. Хас биирдии эр киһи күннээҕи олоҕун түгэннэригэр 
үөрдэҕинэ – ыллыыр, хомойдоҕуна – ыллыыр. Киҥинэйэн ыллаан, эбэтэр 
доргуччу ыллаан, күүс – уох, сэниэ, инникигэ эрэл ылар. Ырыа киһини 
кынаттыыр диэн мээнэҕэ эппэттэр. 
Уончалаах уолчаан сылдьан  
Сарсыардааҥы уум быыһынан 
Истэр этим намыын – намыын 
Ийэм үөрбүт саҥатын: 



“ Сыллыый, турууй, бүгүн үөрүү, 
Үрүҥ чыычаах үөрэ кэлбит. 
Иэдэттэ бу тар, үөрэ, 
Аны арыый өллөнөбүт...” (“Чэгиэн – чаҕаан”, стр.12 
“Чэгиэн – чаҕаан” кинигэттэн) 
Аас – туор, ас – таҥас тиийбэт, кырыымчык олох - саха дьонун кыһалҕалаах 
олоҕо. Кыһыҥҥы ыарахан уһун күннэр ааһаннар, айылҕа барахсан сааскы 
бэлэҕин хас биирдии киһи олус да күүтэрэ. Кырачаан уолчаан бултаан – 
алтаан  дьонун  аһатыаҕа, инникигэ кыым саҕыаҕа. Ийэҕэ, аҕаҕа истиҥ 
сыһыан диэн өйдөбүллэри өрө тутан, өйүгэр – санаатыгар иҥэрбит уол оҕо  
олоххо үөрүү – көтүү үктэллээх, дьол – саргы тосхоллоох дабайан тахсар. 
 
 
«Борбуйун көтөҕөн, сотору үлүгэр 
Булчут – балыксыт бэрдэ буолуоҕа. 
Уол оҕо дьоло – сир түөрт өттүгэр – 
Баҕардар, ыраах ыырданыаҕа”, - 
Инньэ диэн эһэм Ньукулай оҕонньор 
Мин төлкөбүн түстээн кэбиспит.» (“Аллан эһэм”, стр31, “Чэгиэн – чаҕаан” 
кинигэттэн) 
Уол оҕо – норуот эрэлэ. Ыал эрэллээх эркинэ, дурдата – хаххата. Дьиэ 
кэргэҥҥэ күүтүүлээх киһи, аҕа, эһэ инники эрэллэрэ. Олоҕу түстүүр, туйах 
хатарар, олоҕу салҕыыр күндү киһилэрин харах харатын курдук 
харыстыыллар,  өрүү арчылаан, араҥаччылылаан улаатыннараллар. 
 
 
«Биир да куттаах, биирдиҥи айыыһыттаах 
Уу тэстибэт доҕордуу этибит. 
Уол уолу кытары Орто дойдуга 
Оннук тапсара бэрт дэҥҥэ буолуохтаах”.(Доҕорум уҥуоҕар, стр. 37 “Чэгиэн 
– чаҕаан” кинигэттэн) 
 
Доҕор доҕору алдьархайга хаалларбат, атас туһугар – атах тостор. 
Дьиҥнээх доҕор аҕыйах. Дьиҥнээх доҕору билэр  киһи дьоллоох киһи 



буолар. Саха эр киһитэ доҕорун ыарахаҥҥа хаалларбат, доҕорун 
таҥнарбат. Эркин курдук эрэллээх, итэҕэллээх буолар. 
 
“Саха дьоно сатыыллар 
Олохтоон дьаһаныыны, 
Тэлгэһэттэн ылата 
Тэрээһиннээх буолууну. 
Ыһыллыбыт дойдубут 
Күөрэлэммит көстүүтэ 
Оннун булан түстүүр дуу 
Сахабыт тэлгэһэтэ?!” (“Саха тэлгэьэтэ”, стр.30 “Өбүгэ түһүлгэтэ”кинигэттэн) 
Саха норуота сайдар суолу солуур, саҥа саҕахтары арыйар.  “Норуот күүһэ 
– көмүөл күүһэ” – инникилээх норуот бигэ этиитэ. Биһиги уолаттарбыт, эр 
дьоммут өбүгэ үтүө үгэстэриттэн туораабакка, олоҕу кытта тэҥҥэ сайдан, 
омуктар таһымнарыттан хаалсыбакка, олук уурсан иһэллэриттэн инники 
олохпут быһаччы тутулуктаах.  Чэгиэн – чэбдик, чөл туруктаах, төрөөбүт 
төрүт тылын үрдүктүк тутан, атын араас омук тылын баһылаан, 
сайдыылаах олоҕу кытта тэҥҥэ хардыылыыр, дьоҕур – сатабыл аналынан 
дойдута сайдарыгар туруулаһан үлэлиир тэтимҥэ үктэннилэр. Хас биирдии 
уол оҕо бу олоххо үгүс тургутууну ааһан, эр киһи буола буһан – хатан, 
уһаарыллан тахсар. Ити курдук саха эр киһитин майгытын – сигилитин 
киэҥник арыйан көрдөрөр Н.Е.Винокуров – Урсун бэйэтин  
хоһоонноругар.Кини саха эр киһитин сэмэй майгытын ырылхайдык 
көрдөрөн, ааҕааччыны дириҥ толкуйга киллэрэр.  Бэйэтин модун 
санаатын, булгуруйбат тулуурун, бэйэтин салайынар дьоҕурун 
сайыннарбыт эр бэрдэ олоххо бигэтик, чиҥник үктэнэринсуруйааччы 
хоһооннорун ааҕан өйдүүбүт. 
 
Туһаныллыбыт литэрэтиирэ: 
 

1. Урсун. Үрүҥ ыаҕайа, Дьок.Бичик, 1995 с. 
2. Урсун. Өбүгэ түһүлгэтэ, Дьок. Бичик, 2003 с. 
3. Урсун. Чэгиэн – Чаҕаан, Дьок., 1986 с. 
4. Николай Урсун. Аларга, Як., 1980 с. 
5. Урсун. Этэҥҥэ, Як., 1991 с. 
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Литератураҕа эр киһи биһирэмнээх уонна омсолоох уобарастара 

 
Эр киһи диэн эркин. Кини норуотугар, кэргэнигэр, 

оҕолоругар эркин курдук эрэллээх буолуохтаах. Саха 
литературатыгар маннык эр дьон уобараһын төһө баҕарар 
булуохха сөп. Ол эрээри биһиги суруйааччыларбыт эр 
дьон күүстээх-үтүө эрэ өттүн аҥардастыы арыйбаттар. 
Биһирэмнээх дьоруойдары кытта тэҥинэн омсолоох 
дьоруойдар эмиэ бааллар. Ону таһынан, үтүө даҕаны, 

мөкү даҕаны өрүттэри илдьэ сылдьар уобарастар бааллар.  
Биһирэмнээх уобарастартан мин ордук өйдөөн хаалбыт уобараһым 

Далан “Дьикти саас” сэһэнин сүрүн дьоруойа Кеша. Саастыылааҕым 
буолан, бу дьоруой тугу саныыра, туохтан хомойоро-долгуйара миэхэ 
өйдөнөр, чугас. Таптал, тылбаас, идэни талыы, бииргэ үөрэнэр оҕолорун 
туһунан санааларын Далан дьиҥнээх курдук суруйбут. Кеша барытын 
билэр, мэлдьи сөпкө толкуйдуур, быһаарынар диэн буолбатах эрээри кини 
уобараһа олус табыллыбыт. Тас көрүҥэ, майгыта, тулалыыр дьону кытта 
сыһыана, айылҕа көстүүлэрэ, кэпсэтиилэр, ис санаа – араас ньыма барыта 
уобарас ситэн-хотон тахсарыгар көмөлөспүт.  

Бары өттүнэн омсолооххо киирсибэт эрээри кыра кылааска 
кыһыйа-кыыһыра аахпыт кэпсээним дьоруойа – Ыстапаан. 
А.И.Софронов “Куоратчыт” кэпсээнин саҕаланыытыгар Уһун 
Ыстапаан туһунан куһаҕана суох ойуулааһын бэриллэр: 
үлэһит, көнө. Ол эрээри кини биир эрэ куһаҕан кыдьыга туох 
баар үчүгэйин барытын сотор дии саныыбын. Ойоҕун, 
оҕолорун санаабат, бэйэтин быстах баҕа санаатыгар киирэн 
биэрэр ыал аҕата баарынааҕар суоҕа ордук курдук. Кини 

дьонун олоҕун тупсарар оннугар таҥнары тардар, сүөһүнү сүөһүнэн 
хаартыга сүүйтэрэр. Өссө ойоҕо мөхтөҕүнэ кырбыыр.  

Өйтөн суруйуубун ситэрэн, оскуолабыт урукку выпускниктара бу 
тиэмэҕэ санааларын (оскуолабыт хаһыатын 2016-2017 сыллаах №2, №3 
тахсыбыт эбит)  учууталбыттан көҥүллэтэн киллэрдим.   



 
 

 
 Роберт Тарасов: Эр киһи ханна да сырыттар, 

ханнык да  балаһыанньаҕа түбэстэр мэлдьи көнө 
(чиэһинэй) суолу тутуһуохтаах. Кини дьонугар-
сэргэтигэр өйөбүл, дурда-хахха буоларын хаһан даҕаны 
умнуо суохтаах. Ол туһугар кыра эрдэҕиттэн үлэҕэ-
үөрэххэ өйүн-санаатын, күүһүн-уоҕун ууран бэйэтин 
сайыннарарга дьулуһуохтаах. Саха литературатыгар 
аахпыт айымньыларбыттан маннык эр киһинэн 

«Төлкө» роман сүрүн геройун Сүөдэри ааттыахха сөп. Кини 
доҕотторугар, соҕотох тапталыгар Маайаҕа бэриниилээх. Маайа 
дьоллоох буоларын туһугар олоҕун аныырга бэлэм. Атаҕастабылы-
батталы утары бэйэтин харыстаабакка охсуһар. Олох 
ыарахаттарыттан санаатын түһэрбэт, сүрэҕэ тугу этэринэн, 
кырдьыгы өрө тутан олорор. Бу ромаҥҥа киниэхэ Сүөдэркэ 
Дьаакыбылап уобараһа утары туруоруллар. Сүөдэркэ олус атаахтык 
иитиллибит буолан үтүөнү-мөкүнү араарбат, тугу ымсыырбытын 
барытын ылар эрэ санаалаах. Атын дьон олоҕун алдьатары, 
албынныыры- түөкэйдиири, өлөрөрү-таҥнарары улахаҥҥа уурбат. Биир 
өттүнэн ыллахха, кинини ийэтэ аһары атаахтаппатаҕа, аҕата кини 
иитиллиитигэр болҕомтотун уурбута буоллар маннык хараҥа 
сигилилээх буола улаатыа суоҕа этэ. Ол эрээри улаатан баран 
быһыытын-майгытын көннөрүнүөн сөп этэ. Ол курдук Сүөдэркэ 
Маайаны үйэтин тухары көрүстэҕин аайы баайынан ымсыырдан, 
өлөрүөм диэн куттаан туран кэргэн ыла сатыыр. Кини таптал баайга 
атыыламматын, өлөртөн куттамматын өйдөөбөт, өйдүүр даҕаны 
кыаҕа суох. Ол курдук Сүөдэркэ биир үтүөнү оҥорбокко, кими да 
дьоллообокко үтэһэтэ туолан ыт курдук ытыллан өлөр. Ол оннугар 
бары ыарахаттары сиэрдээхтик, киһилии быһыытын сүтэрбэккэ 
туораабыт Сүөдэр олоххо бигэ тирэхтээх. Кини туһунан алтыспыт 
дьоно барыта үтүө өйдөбүллээхтэр. Сүөдэр—дьиҥнээх саха эр киһитэ, 
олох бигэ тирэҕэ буола өйдүүн-санаалыын ситэр. 
Конон Албутов:  Эр киһи—олох бигэ тирэҕэ буоларын «Төлкө» ромаҥҥа 
Дьаакыбылап кулуба токурутан өйдүүр диэххэ сөп. Кини уолун сирбит 



кыыһы Маайаны саакка киллэрэн олоҕун алдьатар хара санааланар. 
Хараҥа сана хаһан баҕарар бэйэҥ олоххун алдьатарын, төлкөҕүн 
түҥнэри эргитэрин туһунан ырааҕы- киэҥи ырытан толкуйдаабат. 
Иэстэһэр туһуттан Дьаакыбылаптар баай- талым олохторо аҕыйах 
сылынан эстэр, ыал аатыттан ааһаллар. Маны барытын суруйааччы 
Николай Якутскай итэҕэтиилэхтик көрдөрөр. Дьиҥнээх эр киһи хаһан 
даҕаны дьахтартан иэстэһэн аатын түһэн биэриэ суохтаах, 
тулуурдаах буолуохтаах диэн өйдөбүл бу айымньыны аахпыт киһиэхэ 
киирэр. 
 

Дайаана Захарова: Дьиҥнээх олоххо дьону ырытар, үтүө-мөкү 
диэн араарар сыыһа, оттон айымньыга автор герой 
уобараһын толору арыйбыт буоллаҕына, ырытарга 
табыгастаах. Ол курдук бу өйтөн суруйууга саха 
литературатыгар эр киһи уобараһын Николай Габышев 
«Анфиса» кэпсээниттэн холобурдаан ырытан көрүөм. 
Тоҕо Аркадий уобараһын талбыппын быһаардахха, 
аахпыт айымньыларым геройдарыттан кинини 
дьиҥнээх эр киһи дии саныыбын. Аркадий үтүө 
майгылаах, дьахтары атаҕастыыр дьонтон харыстыыр 

кыахтаах, тулалыыр дьоҥҥо-сэргэҕэ болҕомтолоох, ийэтигэр истиҥ 
сыһыаннаах, таайын эрэлин түһэн биэрбэт. Кэпсээн саҕаланыытыгар 
Аркадийга таайа барарыгар дьиэтин-уотун итэҕэйэн хаалларарыттан 
ааҕааччы бу студент уол бэрээдэктээх уонна эрэллээх киһи буоларын 
сэрэйэр. Кини тас көрүҥэ көрсүө-сэмэй буолара ыала дьон 
сыһыаннарыттан көстөр. Тулалыыр дьон Анфиса туһунан арааһы 
саҥаралларын үрдүнэн, Аркадий икки кырачаан оҕону соҕотоҕун иитэр 
эдэркээн ийэни аһынар, көмөлөһө сатыыр. Анфиса даҕаны бастаан: «Эн 
миигин аһыныма», - диэн өһүргэнэн баран, кэлин уол кэтэх санаата суох 
ис сүрэҕиттэн киниэхэ кыһалларын өйдүүр. Аркадий Анфиса эр дьонтон 
хомойбут, хоргуппут сүрэҕин кыралаан ириэрэн эрэрин автор 
итэҕэтиилээхтик ойуулуур. Хаайыыга олоро сылдьыбыт «хараҥа» 
киһиттэн Аркадий кыратык даҕаны чаҕыйа барбакка Анфисаны 
көмүскүүр. Хорсун быһыытын ыаллара бары хайгыыллар, «кыайыы» диэн 
ааттыыллар. Оттон Аркадий ити түгэҥҥэ киһиргээбэт, дьиҥнээх эр 



киһилии дьоһун. Автор Аркадий уобараһын кыра-кыра түгэннэринэн, 
ымпыктарынан арыйан истэҕин аайы бу уол сырдык уобараһа ситэн-
хотон иһэр. Холобур, Аркадий ким да туһунан тута сыана быһа 
сылдьыбат, таҥаһын-сабын бэйэтэ суунар, таайын дьиэтигэр дьону 
муспат, чуумпутук олорон кинигэ ааҕар, дьуһуурунайдаа диэбиттэригэр 
тахсан подъезд муостатын сууйбутунан барар, ордук-хос 
ыйыталаспакка харчы иэстиир. Дьиҥнээх эр киһи тута харахха 
быраҕыллыбат, ол эрээри киниэхэ эркин курдук эрэнэҕин… 
 

 Нарыйа Алексеева: Оҕо эр киһи буолан 
төрөөбөт, кини эр киһи буола улаатар-сайдар. Бу 
санаабын айымньы геройдарын уобарастарынан 
ырытан бигэргэтэргэ холонуом. Афанасий 
Игнатьевич Федоров «Студент кэпсээнэ» 
айымньытыгар Антону ыарахан олох, кыһалҕа оҕо 
эрдэҕиттэн эр киһилии майгылаах буола сайдарыгар 
тириэрдибит. Дмитрий Самсонович Федоров — 
Дмитрий Таас «Кыһыл көмүс хоруоп» сэһэнигэр 

куттас, дьахтары атаҕастыыр, киһини уган биэрэр, албын дьон 
уобарастара бааллар: Саабыска, бандьыыттар. Маннык дьону киһи эр 
киһи диэн ааттыан табыллыбат курдук. Хомойуох иһин, биһиги 
олохпутугар эмиэ уол барыта эр киһи буола улааппат. Тылыгар 
турбат, атаах, махтанар диэни билбэт, тугу да сатаабат, бэйэмсэх 
уолтан эр киһи улаатыа биллибэт. Ол эрээри биһиги сахабыт 
уолаттара, ордук тыа сирин олохтоохторо, мин көрөрбүнэн, дьиҥнээх 
эр бэртэрэ. Тоҕо? Тоҕо диэтэххэ Сахабыт сирин кыһына тымныы, 
сайына куйаас, үлэһит эрэ киһи олорор кыахтаах. Элбэҕи үлэлиир 
уолтан эрэ дьиҥнээх эр киһи тахсар дии саныыбын. Түмүктээн эттэххэ, 
уол оҕо үлэҕэ эриллэн, куйааска буһан, тымныыга хатан, айылҕаны 
кытта алтыһан эр киһи буолар.  
 
 

Маша Попова:  Эр киһи олох туллар тутааҕа, эргийэр киинэ 
буолар. Дьиэ кэргэҥҥэ эр киһи—аҕа баһылык. Эр киһи оҕолорун, ойоҕун 
иитэрин, үтүө олоххо сирдиирин таһынан, норуотугар эмиэ улахан 



сабыдыаллаах. Былыр да, быйыл да нэһилиэги, улууһу, республиканы, 
дойдуну эр дьон салайан олорор. Уол оҕо кыра эрдэҕиттэн ураты 
майгылаах буоларын Афанасий Игнатьевич Федоров «Студент 
кэпсээнэ» диэн айымньытыгар көрөбүт. Биэс эрэ саастаах Антон 
алталаах эдьиийин Маняны хараанныы үөрэммитэ итэҕэтиилээхтик 
көрдөрүллэр. Эдьиийинээҕэр элбэх маһы көтөҕөрө, ытыыртан 
туттунара, аска- таҥаска ымсыыран ылыммыт санаатын 
уларыппата— барыта дьиҥнээх эр киһи уратылара. Кини Москваҕа 
үөрэнэ сылдьар кыахтаммытын бэйэтин тус үтүөтүнэн ааҕыммата, 
былааска махтана саныыра кини киһи быһыытынан сэмэйин, 
мындырдык толкуйдуу үөрэммитин көрдөрөр. Толкуйдаан көрдөххө, 
арааһа, аҕата суох буолан, кыратыттан олох ыарахаттарын билэн, 
дьиэ кэргэнигэр соҕотох эр киһи оруолун ылыммыт быһылаах… Антон 
үөрэхтэнэн дойдутугар кэлэн, норуотун туһугар элбэҕи үлэлиэ диэн 
сана үөскүүр... 

Бу өйтөн суруйууларга этиллэрин курдук, суруйааччыларбыт эр киһи 
уобараһын араас уус-уран ньыманы туттан итэҕэтилээхтик арыйаллар. 
Салгыы бииргэ үөрэнэр дьүөгэлэрим “Литератураҕа эр киһи уобараһа” 
диэн тиэмэҕэ санааларын суруйбуттарыттан быһа тардан киллэрэбин.  
Саргылана Павлова: Суорун Омоллоон “Аанчык” кэпсээнин сүрүн 
дьоруойуттан Мыычаартан кэлэйбитим. Аанчыгы олус сөбүлээн ойох 
ылан баран, ийэтин эппититтэн тахсыбакка, тапталлааҕын 
улаханнык хомотор. Хаарыан Аанчыга өлбүтүн кэннэ дьэ кэмсинэр, 
ахтар. Ааҕа олорон бу дьоруой быһыытыттан кыһыйаҕын-абараҕын, 
кэлин аһынаҕын.  

 
Юлия Андреева: С.П.Данилов “Сүрэх тэбэрин 

тухары” роман дьоруойа Сергей Петрович Аласов – 
сырдык санаалаах, үрдүк култууралаах, үлэтигэр 
бэриниилээх, бэйэтигэр эрэллээх, дьон-сэргэ 
ытыктыыр киһитэ. Кини сэрии кыттыылааҕа уонна 
история учуутала буолара уобараһы ситэрэн биэрэр. 
Ааптар Сергей Петрович үөрэтэр оҕолорун кытта 
биир тылы сатаан буларын, өйдөнөр гына үөрэтэрин 

итээҕэтиилээхтик көрдөрөр. Бу уобарас хас биирдии учууталга холобур 



буолар.  
 
 

 
 

Мия Егорова: Дмитрий Таас “Кыһыл көмүс 
хоруоп” сэһэнигэр Ньыыкан оҕонньор уонна Дэгиэ 
Тыҥырах уобарастарын суруйааччы утарыта 
туруорбут. Ньыыкан төһө даҕаны эрэйдээх-
кыһалҕалаах  олоҕу олордор, киһи быһыытынан 
үтүө-көнө сүрэҕин сүтэрбэтэх, онон өлүөн иннинэ 
дьонун алҕаан, аҕыйах сыл дьоллоохтук 
олорбутугар махталын этэн бу сиртэн барар. Дэгиэ 
Тыҥырах бэйэтин эрэ иннин көрүнэн, албынныыры-

өлөрөрү-халыыры улахан аньыынан аахпакка олорбут олоҕо ынырык 
түмүккэ кэлэр: ууга түһэн өлөбүн дуу, былааска буруйбун билинэн 
бэринэбин дуу? Ааптар бу омсолоох дьоруой хайатын да талыан 
билбэккэ дьулайан, сирэйэ-хараҕа буорайан турарынан кини дьылҕатын 
туһунан кэпсээнин түмүктүүр, аһаҕас хаалларар. Бу икки уобарас олус 
табыллыбыт уонна ааҕааччыны толкуйдатар.  

Дьүөгэлэрим суруйбуттарыгар сөбүлэһэбин: биһиги 
литературабытыгар киһи ааҕан сиппэт араас эр киһитин уобараһа баар. 
Литература – олох сиэркилэтэ. Бу сиэркилэ төһө кырдьыктаах буолара 
суруйааччы маастарыстыбатыттан тутулуктаах. Саха литературата урут 
даҕаны, билигин даҕаны талааннаах суруйааччылардаах буолан, ааҕыахха 
сөптөөх айымньы элбэх. Хас биирдии айымньыга уол оҕо, эр киһи 
уобараһа баар. Мин санаабар, биһирэмнээх уобарас ордук элбэх.  

Саха литературатыгар эр киһи биһирэмнээх уобарастара холобур 
оҥосторго, оттон омсолоох уобарастара толкуйданарга-көннөрүнэргэ 
сөптөөхтөр, ааҕааччыны араас иэйиигэ сирдииллэр.  

 
 

Горнай улууһун, 
С.И.Тарасов аатынан Өрт орто оскуолатын  

11 кылааһын үөрэнээччитэ 



Семенова Алиса   
 
 

Эдуард Соколов «Ылламматах ырыалар» кэпсээнин ырытыы 

  

Киириитэ. 

Суруйааччы «Боксер» диэнкэпсээнин,саха 

народнай суруйааччыта Софрон Данилов  ааҕан 

баран сыаналаабытыттан кынаттанан, Эдуард 

Соколов  литература айар үлэтигэр утаппыттыы 

түспүтэ.  

Критик Николай Тобуруокап Эдуард Соколов 

айымньыларын ырытарыгар маннык диэбиттээх: 

«Геройдарын быыһыгар баар буола сатыыр, бэйэтин сыһыанын этэн 

айымньытын итии тыынныыр. Дьон характерын таба ойуулуур, ким да 

кимиэхэ да булкуйуллубат курдук ордук итэҕэтиилээхтик суруйар» Ол да 

иhин буолуо кин икэпсээннэрин дьоруойдара дьиӊолоххо , субу аттыгар 

баар, үлэлии-хамсыы сылдьар тыа сирин боростуой үлэһит дьоно, кинилэр 

олохторо туох да киэргэтиитэ суох хайдах баарынан айыллыбыттар. 

Эдуард Соколов 2004 с. тахсыбыт «Чычылыйыах тугэннэр” диэн 

хомууунньугар саҥа бэчээттэммит «Ылламматах ырыалар” диэн кэпсээнэ 

баар.Кэпсээн аата да этэринэн бу ырыалар суруллубуттар, ол эрээри тоҕо 

эрэ ылламматахтар. Ону быhаараары  автор биhиэхэ икки дьоруой 

сыhыаннарын, олохторун нɵӊүɵ ону ааҕааччыга итэҕэтиилээхтик 

тиэрдээhинэ буолар. 

Кэпсээн темата- таптал. Автор ааҕааччыга таптал, дьиӊнээх таптал 

туохтан да иӊнибэт күүстээҕин  кɵрдɵрɵн, ɵлүүнү кыайыахха сɵбүн 

таайтаран этиитэ буолар. Жанра – романтическай, киһи дьоллоох олоххо 



талаһар ыра санаатын, ол ыра санаа туоларын иһин охсуһуутун өрө 

күүрүүлээхтик көрдөрөр айымньы. Романтическай кэпсээн сүрүн уратыта - 

соҕотох герой уобараһа дьиҥнээх олохтон быһыыта-майгыта арыллар.  

Суруйааччы манна олоҕу хайдах баарын курдук бары өттүнэн ымпыктаан-

чымпыктаан ойуулуурга дьулуспат. Романтическай айымньы тылын 

ойуулуур-дьүһүннүүр кырааскалаах буолан, киһи дууһатын долгутар, 

аймыыр күүстээх. 

Кэпсээн билиҥҥи кэми кɵрдɵрɵр. Сүрүн ис хоhооно - киhи киhиэхэ 

сыhыана, ийэ-оҕо уустук сыhыаннара, таптал күүhүнэн киhи инникигэ 

эрэллээх буолуута , ыарыыны кыайарга эрэл үɵскээhинэ буолар.  

Кэпсээн проблемата сүрүн герой дьоллоох олоххо талаһар ыра санаатын, 

ол ыра санаа туоларын иһин охсуһуутун көрдөрөр. 

Кэпсээн сурун дьоруойдара Саня уонна Даша –эдэркээн бэйэлээх уоллаах 

кыыс. Ойоҕос персонажтарынан кыыс ийэтэ Ирина Петровна,уол ийэтэ 

Сүɵкүлэ эмээхсин, Алик, Прокопий Прокопьевич буолаллар. 

 

Айымньыга Даша  уобараhа 

Саня таптыыр кыыьа Даша кыахтаах ыал кыыһа буолара, ийэтин Ирина 

Петровна, аҕатын Прокопий Прокопьевич дииллэриттэн сабаҕалыахха сөп. 

Даша  туспа бэйэтэ кɵрүүлээх, саныыр санаалаах кыыс. Оннооҕор ону 

ийэтэ билинэр, Даша бэйэтэ хайдах саныырынан оҥоруоҕун  Ирина 

Петровна билэрэ.Yɵрэҕин салҕыыр толору кыахтаах этэ эрээри, бииргэ 

үөрэммиттэрин кытары фермаҕа тахсыһан үлэлии сылдьара. Кэпсээҥҥэ 

Даша олоххо эрэллээх, ыарыыны утары охсуһар кытаанах санаалаах кыыс 

буоларын кɵрɵбүт. Даша  ис сүрэҕиттэн Саняны таптыыр уонна күн сиригэр 

саамай күндүтүн сүтэрэн эрэр куттала, тапталын туһугар охсуһуохтаах 

кытаанах санаалаах буолан   уолга бастакы хардыыны оҥорор. Кини 



ыарыһах киһини кытта ɵр кэмҥэ олоруом, эрэйдэниэм диэн санаабат. 

Саныан да баҕарбат. Кини Саняны күүстээх тапталынан угуттуон, кɵрүɵн, 

бүɵбэйдиэн баҕарар. Санятын иннигэр тыынын да биэриэм диир. Даша 

«мэлдьии-мэлдьи бу эрэллээх илииттэн тутуһан эрэллээхтик тэҥҥэ үктээн 

хаамс асылдьыан” баҕарар диэн автор санаатын тиэрдэр.. Хайаан даҕаны 

Саня үтүɵрүɵҕэ диэн бигэ эрэллээх. 

 

Айымньыга Саня уобараhа 

Саня  оҕо эрдэҕиттэн музыканан үлүhүйэр уол. Бэйэтэ баяӊӊа сатаан 

оонньуур, боростуой нуотаны сурук курдук ааҕар, суруйар кыахтаах. 

Оннооҕор мелодия айбыт. Ол ырыалара ылланар буолбуттар, ɵссɵ«Бэлэм 

буол» хаhыакка бэчээттэммит. Ол эрээри кини тɵрүɵҕүттэн сүрэх ыарыhах 

буолан, үɵрэххэ бэрт кэбэҕэстик киирэн баран, «сүрэх кыайарын сүhүɵх 

уйбат дииллэр. Бу сырыыга сүрэх кыайбатаҕа», Саня 18 сааhыгар инбэлиит 

буолбута. Автор   дьоруойун аhынар эрэ буолбакка, ɵссɵ киниэхэ ис 

сүрэҕиттэн ыалдьара кɵстɵр. «Бу маннык тугэӊӊэ мɵлтɵхтɵр сыыӊ-сыраан 

субуллан, соhуллан сытан биэрэллэр. Оттон сорохтор олоҕу таптыыр 

модун сүрэхтэрэ …күн сырдыгын күндүтүн кɵмүскээн тиҥийэ тэбэр ахан да 

ини!» диир. 

Омос кɵрдɵххɵ ыарыыга, Саня номнуо бэриммит, хотторбут курдук 

кɵстɵр.Кини «иннэ- кэннэ сарбыллыбыт, олоҕун устар уута быhыттаммыт 

курдуга. Уолара, туман буолан кɵтɵрɵ эрэ хаалбыт курдуга..» диэн автор 

суруйар . Саняны оннооҕор айбыт ырыата дууhатын таарыйбат. Адьас 

кыаллыбаты күүhүлээн айыллыбыт ырыа дии саныыр.  Саня таптыыр, ол 

эрээри ол тапталыттан хайаан да аккаастаныахтаах дии саныырыттан, бу 

айбыт ырыатын мелодиятын ылыммат. Кини аhаҕастык да буолбатар, 

илистибит курдук санньыар хамсаныытынан уонна хараҕынан утарсарын 



автор бэргэнник ааҕааччыга тиэрдэр. Оттон Даша  чыычаах ырыатын 

иккиэн бииргэ эрэ истэр буоллахпытына диэн санааны этэн, уолга күүhүгэр 

күүс угар. Ону автор «уол сүрэҕэ ыалдьабын ээ диирдии, 

буруйдаммыттыы, кэлэҕэйдээн ыла- ыла бүтэӊитик тэбэр. Кыыс сүрэҕэ 

уоскутардыы, үɵhэттэн биир тэӊник сипсийэ тэбэр” диир.  

Саняны киhи баалаабат дьоруойа диэххэ сɵп. Ыарыhах, инникитэ 

биллибэт. Арыый да сымнаҕас майгылаах, бэйэтин аhынан, арааас 

санааҕа- онооҕо эриллэн, барытыттан аккаастанан, бас бэринэн, сытынан 

да кэбиhиэн сɵптɵɵх курдук.  

Саня  дьинэр хоргус да, бэйэтигэ рэрэлэ суох уол буолбатах. Ол эрээри 

оннук муҥкук санааҕа киириэҕин, тапталлааҕа Даша итэҕэлигэр бэринэн,  

ыарыыта суох, толору дьоллоох олоҕу олоруон баҕаран уустук операцияҕа 

сɵбүлэhэр. Саня таптыыр доҕорунаан холбоhон, уонча хонук бииргэ 

олорон баран, балыыhаҕа киирэн, салҕыы куорат балыыhатыгар киирэн, 

уустук операцияҕа бэлэмнэнэр. Дьэ онно быhаарыллыахтаах  киhи буолар, 

эбэтэр буолбат дьылҕатын быhаарар бүтэhик хардыы. 

Саня таптал күүhүгэр итэҕэйэн, операция этэӊӊэ түмүктэниэҕэр эрэнэрин 

туhунан суругу суруйбутуттан  кɵстɵр. Кини Дашаттан кɵрдɵhүүтэ биир « 

Ылламматах ырыалар» диэн паапканы умат диир. Ааҕыма,эн мин хоргус 

санааларбыттан кэлэйиэӊ диир. Кини  «Даша, эн мин дууhабар олоххо 

эрэл, мунура суох таптал, дьулуур уотун сахпытыӊ диэн» суругар суруйар. 

Автор онно бэйэтин санаатынан ситэрэнбиэрэр  «…умайдылар тутах, 

хоргус санаалар. Эрэл, Тапталбэйэлэрэ эрэ хааллылар. Уонна…ыарыы» 

диэн кэпсээнин түмүктүүр. 

Онон кэпсээн аhаҕас сɵллүүлээх хаалар. Автор ааҕааччы бэйэтэ биллин 

диэн итинник аhаҕас хаалларбыт. Ол эрээри Саня үтүɵрүɵ диэн эрэл 

кыыма кэпсээҥҥэ баарын сэрэйэбит.. Даша этэӊӊэ оҕолонон, оҕотун 



Сүɵкүлэ эмээхсиҥҥэ хаалларан, тапталлаах доҕорун ɵйүү куоракка барарга 

сананарынан бу кэпсээн бүтэр. 

 

«Аҕалар уонна оҕолор»  проблемалара 

Олоххо да, айымньыгадаҕаны «аҕалар уонна оҕолор»  проблемалара үйэ 

сааска баар суол. Урукку ɵттүгэр аҕа саастаах эттэ да, сокуон курдуга. 

Оттон  билигин бэйэтэ ылыммыт санаатын ыhыктыбат кɵлүɵнэ үɵскээтэ.  

Аҕа кɵлүɵнэ уруккунан, бэйэтин санаатын ɵрɵ туппутунан хаалыан 

баҕарара биллэр суол. Кини этэрэ барыта оруннаах, сɵптɵɵх курдук , 

эдэрдэри кытары сɵпсɵспɵт түгэннэр ол иhин үɵскүүллэр. Оттон аныгы 

эдэр дьон  олоҕу уларытыахтарын, туох эмэ саӊаны киллэриэхтэрин, 

баҕараллар, ол иһин дьонноругар утарылаһаллар. Ол проблема ханна 

баҕарар кɵстɵр: дьиэҕэ, үлэлиир сиргэ, общественнай сиргэ. Ол иhин 

итинник мɵккүhүү мэлдьи баар уонна баар да буолуоҕа. Ол мɵккүhүү бу  

Эдуард Соколов кэпсээнигэр эмиэ кɵстɵр. Ол гынан баран эдэрдэр 

быhаарыныыларын сɵпкɵ ылыныы баарыттан киhи үɵрэр эрэ. 

Олоххо баарын курдук кинилэр тапталларын туорайдаhар, билиммэт 

дьоннор бааллар. Даша ийэтэ Ирина  Петровна кыыhа ыарыhах уоллуун  

доҕордоhорун ɵйдɵɵбɵт, ɵйдүү да сатаабат. Кини тапталы «санаа  күүhэ, 

албыннаныы, ааспытынан олоруу, таптал суох.. күлүк, миф..» диэн 

быhаарар. Оннооҕор кыыhа кэргэн тахсан, оҕоломмутун да иhин Саня 

ийэтин Сүɵкүлэ эмээхсиҥҥэ этэриттэн да кɵрүɵххэ сɵп «акаары оҕону 

уолгунаан буолан тоhоҕос дьоллоотугут» диэн. Ирина Петровна кыыhа 

таптыыр киhитин ɵйүү, харайа куоракка барыар диэри кыыhын быhыытын 

ɵйдɵɵбɵт, ылыммат. 

Аҕата Прокопий Прокопьевич үрдүкү партийнай оскуолаҕа үɵрэнэр. Автор 

«эр киhи диэн дьиэҕэ хонор хоноhо, сылдьар ыалдьыт кэриэтэ» диэн 



быhаарар. Кини туох эмэ наадатыгар ыксаабыт аатыран баран биэриэ 

диэн Ирина Петровна саныырынан автор  Даша аҕатын этэр. Прокопий 

Прокопьевич кыыhыгар эрэнэр, кини этэрин ылынар, ɵйдүүр киhи диэн 

санаа үɵскүүр. 

 

Кэпсээн тыла –ɵhɵ 

Кэпсээни суруйарыгар Эдуард Соколов ойуулуур- дьүhүннүүр 

туохтуурдары, эпитеттэри туттан уустаан ураннаан хоhуйар. Инньэ гынан 

кɵстүү, хайааһын тас быһыытын ,дьоруой ис санаатын, майгытын 

кɵрдɵрɵргɵ туттан кэпсээн киһи хараҕар кɵстɵн кэлэрин курдук илэ бааччы 

ойуулуур . 

Ол курдук  «хаар биллэ биллибэттик түhэн кыдаарытар», куобах  «суола-

ииhэ уhаты-туора дыдыгыраабыт…чохороохтообут ахан». Аны  кулун тутар 

ый бүтэhик күннэрин « Тымныы оҕуhа муоhа – туйаҕа сарбыллан, муннун 

ирэн эрэр хаарга анньан, саас барахсан кэлэн түӊнэри сүүрэрин манаан 

дьүккүччү кɵрɵн турдаҕа» диэн тыыннааҕымсытан этэр. 

Кэпсээн этиилэрэ эпитеттэринэн, тэҥнээһиннэринэн, 

тыыннааҕымсытыынан  бэриллиитэ элбэх. Холобур,: «чээл күөх кырыстаах, 

ып- ыраас ыллыктардаах куйаар хонуута «олох тэһиинин туппут дьон», 

“кун сирин курдук өлбөт тыыннаах», “ыар түгэн саба үктээн тиийэн 

кэллэҕинэ», “салгыҥҥа көстүбүт дьэргэлгэн дьол»,  “олох уута 

быһыттаммыт курдук», «сырдыгы былдьаһан ууммут титрик курдук» 

уо.д.а.  

Кэпсээҥҥэ өссө бэргэн этиилэри булан көрүөххэ сөп. «Күн сирин курдук 

өлбөт тыыннаах» «Таптал киһи санаатыттан, сурэҕиттэн ис дууһатыттан 

тахсар.» «Киһи тыыннааҕын тухары таптыахтаах, таптаныахтаах» «Олох 

олоруу диэн бу  курдук налыччы-наскыччы хаама сылдьыы буолбатах» «Эт 



сүрэхтээх эр киһи итини тулуйуон сатаммат» «Тапталлааххын кытта 

атаарар түгэнин тɵhɵ да кылгаhын иннигэр бүтүн олоххун сайа тыгар күнүӊ 

эбээт!» «Киhи аайы уhун таптал- оннук уhун дьол тиксибэт ээ.» 

 

Түмүк 

Эдуард Соколов «Ылламмата хырыалар» кэпсээнин проблемата олоҕу 

кытары ыкса сибээстээх. Урут олоҕу киэргэтэн кɵрдɵрүү чахчы баара. 

Оттон бу кэпсээҥҥэ олоҕу баары баарынан, хайдах баарынан 

кɵрдɵрɵр.Оттон  таптал темата бу үйэлээх проблема буоларын бу 

кэпсээӊӊэ кɵрдүбүт.Сүрүн дьоруойдар нɵӊүɵ таптал күүстээҕин, тугу 

барытын кыайар, ыар ыарыыга бэриммэккэ дьол туhугар турунан туран 

охсуhалларын автор ааҕааччыга дьиӊ кырдьык тиэрдибит. 
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