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Кок учоныйын кӱнчэн лукмо мамонт лулэгылан Л энинград гыч лэктын,
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Учоный-влакын корнышто ужмышт, колмышт. Т у ш со калыкын илыш
йӱлаштым палэн нал.мышт. Мамонт ш ӱгардэн. М амонтым кӱнгэн луктын
Л энин град музэйы ш кондымо.
Т ӱ ҥ го д с о жапыш тэ мамонтым кучымо нэргэн онлымаш.
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тузем цев.
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Вараш кодшо уна.
Август тылзэ. Пэлйӱд дэч варат шуко жап эртэн.
Срэднэколымскыштэ чыланат шукэртак малаш возыныт.
Срэднэколымск — изэ посьолок (йал). Тудо Сибирын куго чодра да куп-влак коклаштэ шинча; тушто
улыжат пӧрт дэн йурт чотшо витлэ гына шотлалтэш.
Инокэнтий Иавловский лӱман казак пӧрт ончылан
кок шордым кичкымэ тэр шогальэ. Ала могай йэҥ
тэр гыч волэн мушкындыж дэн вийын капкам кыраш
тӱҥальэ. Инокэнтий винтовкым кучэн куды вэчы ш .
лэктэ.
— Кӧ тушто? — капка почдэ кудывэчэ гычак кычкыральэ.
— Инокэнтий, тыдэ мый улам. Капкадым п о ч ,—
манын толшо йэҥ пэлэштыш.
— Кӧ вара тый улат?— шыдынрак Инокэнтий йодо.
— Тарабикин Сэмоным от палэ мо? Поч. Паша
дэн толынам.
И зэ капкам почын ончалшынак, толшо йэҥын тэрыштыжэ шордо коваштэ дэнэ ала мо лэвэдмым Инокэнтий ужо.
— Вара илэт, кутырэт? — Сэмон казаклан кидшым
шуйыш.
— Пэш сай! Пэш сай1 — Инокэнтий палласыш.—
1*
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Мо вара пэш вараш кодынат?— манын капкам почаш
тӱҥальэ.
Сэмон шордо-влакым кудывэчыш нуртыш, казакшэ
канкам пэтырэн, тӱкӧ дэн руалтарыш.
Инокэнтий дэн Сэмон пӧртыш пурышт. Кухньо
гыч Сэмон унажым ончыл пӧлэмыш наҥгайыш. Ты
пӧлэмыштэ кок пырдыж воктэн олымбал уло, олымбал воктэн кужо ӱстэл шинча.
Инокэнтийын ватыжэ ӱстэл ӱмбак шолтымо шыл
дэн жаритлымэ колым кондэн шындыш. Сэмон пэш
шужэн: кондэн шындымэ шыл дэн колым вашкэн
кочкаш тӱҥальэ.
— Мом кондышыч? — Инокэнтий йодо.
— Ит ойло ы ндэ!— маньат, Сэмон шинчажым чойан пыч ыштыш.
— Ала рывыжым кондышыч?
„У к э“ маншэ сэмын Сэмон вуйжым рӱзалтыш.
— Рывыжым кэрэк кунамат муаш лийэш. Кондымэм йӧршэш уждымо тавар.
— Тугэжэ мом кондыш ычвара? — аптыранэн Инокэнтий йодо.
— Ит ойло ындэ, уждымо тавар...— пэлэштышат,
шинчажым эша утларак аҥышыр ыштыш.
— Мо ойлэн кэртдэ шинчэт, ала кӱйым нэльыч?— шыдынрак Инокэнтий каласышат, пырдыж воктэн кэчышэ шкаф дэк мийэн, йанда шишаш тэмымэ
аракам лукто, Сэмонлан ик стаканым тэмэн пуыш.
Сэмонӹн шэм шинчажэ йӱлаш тӱҥальэ. Угыч иктым
тэмэн пумӧҥгӧ, Сэмон ойлаш тӱҥальэ.
— Пычалдарым пу, пульам пу, имым пу, моло
кӱлэш таварымат пу.

— Пэрвой кондымэдым ончыкто, вара тавар нэргэн ойло, — манын каласышат, ӱстэл ӱмбач Инокэнтий
кодшо аракажым погэн нальэ.
— Айда! — манын Сэмон олмыж гыч кыньэл шогальэ.
Уна дэнэ оза кудывэчыш лэктыч. Сэмон тэрэш
кондымыжым рудаш тӱҥальэ. Инокэнтий сут пийла
ончэн шога. Сэмон рудэн пытарышат, шордо коваштым нӧлталын, чойан Инокэнтийым ончальэ. Тэрыштэ
кийшым ужын, Инокэнтий ӧрын шинчажым каркалэн
шога. Тудо тэрыштэ кийшэ настам нигунамат ужаш
шонэн огыл.

Шиждэ мумо.
Ончылгэчэ Тарабикиы Сэмон пӱчӧ кыша дэн
кайышэ пийжэ почэш кас мартэ курышталын. Эрдэн
эрак охотыш лэктын, Сэмон кэчэ мучко пӱчым поктыш. Пийжэ кайымэ сэмын ваш кэрак да ваш кэрак
вэлэ кудалэш. Кас вэлэш тудо пэш нойыш, мӱшкыржат чот шужыш.
— Чу альэ, сохатый ^), поктэн шуам гын, пӱсӧ
пикшэмын могайжым палэт... Илэ шокшо шылэдым
пӱчкын налын, куанэн кочкам альэ! — Сэмон шыдэштын пӱчым поктэн.
Кэнэта пийжэ вуйжым нӧлталын ӱпшынчаш тӱҥальэ; варажым пӱчӧ кыша гыч кораҥын, куэрла кушмо
курык ӱмбак кудал кӱзыш. Сэмонат шуко шонэн ыш
шого, пий почэш курыкыш кӱзыш. Курык воктэн
эҥэр йога. Сэмон ӱлыкӧ ончалын, ӧрын шогальэ.
Мо томаша!
Сэр дэч изыш ӧрдыштырак кӱжгӧ, кужо „нэран"
лоҥ куго вуй койэш. Сэмон нойымыжым мондэн, сэдэ
вуй дэкэ куржын мийыш. Вуйын умша кӧргӧ гыч
кужо „пӱйжӧ-влак“ кадыргэн тӱжвакэ лэктыныт.
Тайгаштэ Сэмон монар ий коштын, тынар кэлгышкэ пурэн вочшо тыгай йанлыкым нигунамат
ужын огыл.
Вэс сэмын пӱчым сохатый маныт.
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— Мыйым тышкэ ала могай „ийа“ кондыш...
Тудо мыйым тышагын пытараш тӧча... — Сэмон шоналтыш.
Тыгэ шоналтышат, Сэмон лудын шкэ дэкыжэ
пийжым кычкырал кондыш, варажым йыр ончылтын,

т
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Ураса лышнэ шордо кӱтӧ коштын.

курык ӱмбак содор кӱзаш туҥальэ. Кочмо шумым
пасылтарышаш вэрч, курык умбалан уштыжым шупшылын чот уштальат, шкэ урасашкыжэ
ошкыльо.
Ш ужэн, нойэн шкэ урасашкыжэ Сэмон эрдэн ижэ
толын шуын. Мундырчынак йурт гыч лэкшэ шикшым ужын. Урасам вара-влакым шогалтэн, шордо
Ураса вэс сэмын йурт — ламут-влакын да моло йӱдвэл калыкьш ильшэ вэрышт — пӧртышт.
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коваштэ дэн лэвэд ыштымэ. Ӱлныжӧ тудо кумдан
ышталтэш, кӱшкыжӧ аҥышырэм кӱзат, мучашэшыжэ
шикш лэкташ рож кодалтэш, кӧргэш олтымо годым, тувэч шйкш лэктэш. Ураса дэч пэш тораштэ
огыл витлэ вуй нарэ шордо-влак коштыт.
Сэмон йуртыш пурыш. Тул воктэн кок пӧрйэҥ,
нунын ватышт шинчат, нунын лышнз йоча-влак нушкын коштыт.
— Тый охотыш коштыч? — шынчышэ-влак кокла
гыч ик пӧрйэҥжэ йодо.
— Охотыш мийышым да, йӧнжӧ ыш лий, — Сэмон
ваш пэлэштыш.
Тудат тул воктэн шинчын, пэш содор шордо
шылым кочкаш тӱҥальэ. Ик монар кандарым кочкын,
чай йӱаш пижэ.
— Тый вара нимомат ышыч кондо м о ? — адак
шинчышэ ламут йодо.
— Мом ышташат ом шинчэ. Ӧрынам вэлэ! Ала
мыйым ийа пытараш тӧчыш, ала мо... Мландэ йымак
ончышо лоҥ куго вуй ӱмбак мийэн лэктынам.
Умбакыжым Сэмон кузэ садэ кужо „нэран"
куго вуй дэк мийэн шумыжым ойлаш тӱҥальэ.
Сэмон ойлымым колыштын ламут-влак нимолан
ӧрыныт, вуйым вэлэ рӱзэн шинчат.
— Ӧрмаш паша... Мийэн ончалаш пэш оҥай, — ламут-влак маньыч.
Альэ волгыдо тӱр огэшат кой. Ламут-влак тул
воктэн шинчын, шордо шылым кочкыт, чайым йӱыт,
корныш лэкташ мӱшкырым тэмат. Ураса воктэн
кум тэрэш шордо-влакым кичкэн йамдылэныт.

Ламут-влак кочкын, йӱын лэктыч, тэрэшышт ш инчын, вашкэ пэлэ пичкэмыш эр тӱтыра коклаш йомыч,
Кэчэ мучко шордо-влак куштылгын йортышт. Касыжлан ламут'влак Б эрэзовко *) эҥ эр логар дэк мийэн
шуын, эҥ эр сэрыш шудэрак чарнышт.
Ончат, эҥэр сэрыштэ чынак, пэш куго йанлыкын
вуйжо да туп рӱдыжӧ койэш. Тынар куго йанлыкым
ужаш шонэнат огытыл.
— Ончыза кизыт. Тӱвӧ пирэ-влакат обэдлан толын кайэныт, — ик ламутшо пэлэштыш.
Сэрыштэ чынак пирэ кышам ужыч. Пирэ-влак
йанлыкын шӱй шылжым лушко шумэшкэ кочкыныт.
— Ӧрын шогышаш укэ. Сэмон, Амукзан тыйат,.
кидышкыда товарым налза кизыт.
Товарым налын вуй гыч лэктын шогышо азу пӱым
(бивэньым) руэн ойыраш тӱҥальыч. Варажым тудым
тэрэшышт пыштэн мӧҥгышкышт кудальыч. Бэс кэчыжым Тарабикин Сэмон мумо настажым ончыкташ
Срэднэколымскыш Инокэнтий лӱман казак дэк кудальэ. Инокэнтий тудын палымэ йэҥжэ, тудым шукэртак
шинча, тудыы дэн ик кана маска кучашат мийэн;.
Инокэнтий дэн Сэмон тос лийын илат.

^) Б эрэзовко — Колыма эҥэрыш йогэн пурышо эҥэр. Колыма Йӱдвэл польар тэҥызыш йогэн пура.

Торгайымаш.
— Мумэтым коваштэт дэн лэвэд пыштэ, кызыт
пӧртыш пурэна, — Ипокэптий Сэмоплап каласыш.
Ламутып мом копдымыжым Ипокэнтий ужшыпак
палэп нальэ. Тыдэ мамонтып азу пӱйжб улмаш.
Садэшак Акадэмий паукып Срэднэколымскыш колтымо увэртарымыжым ушэштарыш. Акадэмий паук Пэтэрбург гыч (кизытсэ Лэнипград) колтымо увэртарымаштыжэ мамопт капып тичмаш лулэгыжым мушо йэҥлан 1000 тэҥгэм пуаш сӧрэп улмаш.
Сэмоп шижып палып мумо азу пӱйлап пэш шэргып ыпжэ йод шопэп, Инокэптий йывыртыш гынат,
тӱсыжым ыш молэмдэ.
— Ты азу пӱйым кушто муыч вара? — Сэмон
дэч йодо.
Угычып пӧртыш пурышт, казак кодшо аракажым
ӱстэл ӱмбак луктып шындыш.
Кушто, кузэ мумым Сэмоп чыла ойлэп пуыш.
— Тугэ улмаш ,-—мапьэ Ипокэптий. — От шойаклэ гып, кушто мумо вэрым опчыктэт гып, мый
тылапэт шкэ пычалэмым пӧлэклэп пуэм.
Йывыртымыж дэп Сэмонып шипчажэ йӱлаш тӱҥальэ. Тыгай пычалым кучаш тудып омэшыжат копчэп
огыл. Тудо тымартэ тошто годсо чакма пычал дэп
гыпа охотыш кощтып. Чакма пычалым шӱшкып
10

(татылэн) шуко жап эрта, шӱшмӧҥгӧ ик кана вэлэ
лӱйаш лийэш, адак шуко годым кырэт-кырэт — огэш
лӱйалт, йужгунам лӱйалтэш гынат, огэш логал.
Инокэнтийын пычалжэ пэш вашкэ шӱшкалтэш,
адак ик пульам вэлэ огыл, ала монар пульа пышталтэш. Тулэч посна тора вэрыш логалташ лийэш.
— Азу пӱлан (бивэньлан) мый тыланэт пычалтарым, пульым, имым, шырчам пуэм.
Ламут торгайэн ок шого. Тудо ты тавар-влакланат моткоч йывыртыш. Кизытак шкэ урасашкыжэ
кудалэш ильэ да йӱд пэш шуко эртымылан гына
кайаш ок тошт.
Тыгэ кэлшышт; нойабр тылзэ тӱҥалтышэш, сай тэр
корно лиймэк, ламут Инокэнтийым мумо вэрышкэ
намийаш мутым пуыш.
Эрдэяэ ламут таваржым налын шкэ урасашкыжэ
кудальэ. Инокэнтий Сэмон кондымо азу пӱым погэн
пыштыш. Сэмон мом кондымо нэргэн иктылапат
ыш шаркалэ.

Палыдымэ йанлык дэк угычын
мийымаш.
Нойабр туҥалтышэш тэрэш шордо-влакым кичкэн, Сэмон дэнИ нокэн тийБ эрэзовко эҥ эр логарыш толын шуыч.
Бэрэзовко дэн Срэднэколымск кокла 325 киломэтр, ты коклам нуно 5 кэчэ кайэныт.
— Тыдэ пэш сай. Тылэч поро лийынат ок
кэрт, — мамонтым йыр ончэн, казак пэлэштыш.
Мамонтын вуйжо да тупшын ужашыжэ гына
койэш, моло кап ужашыжэ чыла мландэ кӧргыштӧ
лийын,
— Ик кана, Сэмон, тый дэнэт пырльа пайрэм.
ышташ возэш ындэ, — йывыртэн Инокэнтий каласыш
Тӱжэм тэҥгэ налшаш койын шога. Мамонтым
ужын, сӧрымӧ тӱжэм тэҥгэ налаш утларак ишаныш.
— Мыланна тышкэ уа дэн воштырлам руэн нумалаш кӱлэш. Тый кӱжгыракшым руэн кондо. Тыдым
лэвэд кодэна. Укэ гын, тыштэ пирэ-влак коштыт —
локтыл кэртыт. Адак воктэн кийышэ кугырак кӱйвлакым нумал опташ кӱлэш.
Тыгэ Инокэнтий дэн Сэмон кас лиймэшкэ мамонт
воктэн шогылтыч.
Варажым Инокэнтий мӧҥгӧ Срэднэколымскыш
12

кайыш, ламутат сӧрымӧ пычалым налын, вуиж о каваш логалшыла пэш йывыртэн шкэ урасашкыжэ
пӧртыльӧ.
Срэднэколымскыш толмэк, эрлашыжым Инокэнтий ӱстэл коклаштэ шинча. Ончылныжо ош кагаз
кийа. Ынжэ лавыргэ да сай лийжэ манын пэш тыршэн тыгэ сэрэн шындыш:

Округ начальниклан.
И нокэнт ий Йавловский казак дэк

Йодмаш.
Мый ттмаиг мамонтым муынам. Тыдын
бивэнъжым да коваштэ пӱчкышыжым шкэ дэкэм
кондэнам. Тидын нэргэн началъствылан увэртарэм.
И. Йавловский.

Тыгай йодмаш налшынак, округ начальник мамонт мумо вэрышкэ шкэ мийыш. Варажым вашкэ
почто дэн Пэтэрбургыш Акадэмийыш мамонт мумо
нэргэн увэртымашым колтышт.

Мӱндыр корнышко.
Пэтэрбург гыч Иркутскыш.
Тук-тук-тук!.. Тук-тук!..
Вашкэ пойэздын орвашт-влак ик сэмын пэркалэн
кайат. Чоҥэштымыла мӧҥгэш чодра кайа, иктэ почэш вэсэ станцэ-влак кодыт. Пойэзд вашка. Тудо куго
станцылаш гына изыш чарналтэн шога, изэшышт
огэшак чарналтэ.
О круг начальникын сэрышыжэ Пэтэрбургыш мийэн шумэшкэ ик тэлэ эртэн манаш лийэш. Мамонт
мумо нэргэн увэрым Акадэмий наук 1901 ий сэнтьабр тылзыштэ ижэ ночто гыч налын.
Май тЫлзын кумышыштыжо Пэтэрбург гыч вашкэ
нойэзд дэн Гэрц дэн П фицмэйэр— кок учоный лэктыныт. Нунылан мамонтым кӱнчэн луктын, лулэгыжым, коваштыжым, адак моло кодшо ужашыжым
Пэтэрбургыш кондаш поручэньым пуэныт.
Кэчэ почэш кэчэ эртэн шогэн, жап вашкэ эртэн.
Вагон кольаса-влак ик сэмын пэркалалт йӱкым пуат,
станцэ-влак шойылан кодыт. Пойэздын урыс имньыла
талын ончыко да ончыко кайэн шогымо жаныштэ
Пфицмэйэр корнышто ужмо-колмыжым сэрэн мийэн.
„Пойэзд мэмнам вашкэ наҥгайа, — тудо сэр эн .—
Нугыдо чодра дэн лэвэдалтшэ Урал курык-влакат
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шойылан кодыч. Эрдэн эрак „Й эвроп“ дэн „А зи й “
лӱман кок изэ станцым эртэн кайышна. Нунын к о к л а .
гыч сэдэ кок тӱньа ужашын границышт эрта. Ъ1ндэ
мэ Азийыш пурышна. Тывэчын лышыл куго станцэ —
Чэльабинск. Тыштэ ик монар кӱртньӧ корно ушнэн
ойырлат.
Кизыт гына Чэльабинскым эртышна. Ындэ пойэзд
Касвэл Сибир кумда стэпым коч пӱчкын эрта. Вагон
тӧрза гыч салма гай тӧр, мучашдымэ стэп койэш. Стэпым мучкыжо ужар шудо кушкыл лэвэдын...
Мэ ындэ Сибирын куго олашт-влакым эртэн
жайэна.
Пэтропавловск дэн НовониколайэвскымЪ эртышка.
Новониколайэвскыштэ Обь эҥэр коч ы ш ты мэкуго
кӱртньӧ кӱварым эртышна. Ты эҥ эр ганьэ куго эҥэр
уло тӱньаштат шагал. Йогэн пурышо эҥэржэ-влак
дэн Обь эҥ эр пэш кумда вэрым, 4 милион утла квадраг киломэтрым вӱдыжтара.
Пойэзд ончык чымалтэш. Тэвэ ындэ мэ Сибирын
в эс куго олажым — Краснойарскым эртэна. Вагон кольаса-влак Йэнисэй эҥэр коч ыштымэ кужо кӱртньӧ
кӱвар коч куржыт. Кӱварын кутышыжо 925 мэтр,
Йэнисэй эҥэрат Обь эҥ эр ганьак тӱньамбал эҥэр-влак
коклаштэ куго эҥэрлан шотлалтэш.
11 май.Кас. Мэ Сибирын эн куго о л а ж д э к — Иркутскыш лышэмына. Иркутскыш шумэшкэ кандаш кэчэ
толна. Тышан мыланна вагоным кудалтэн, моло йӧн
дэн кайаш вэрэштэш. Иркутск гыч корнышко вашкэ
9 Тунам кизытсэ Новосибирскым Новониколайэвск маныныт.
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лэкташ ок вэрэшт. Тыштэ мыланна матрацым, пычалкуралым, продуктым, кочыш-йӱыш шолтымо ӱзгарым
налаш возэш.
Иркутск гыч Йакутскыш.
„20 май. Эр. Мэмнан пурымо пӧрт ончык кок
тарантас орва толын шогальэ. Кокытэшыжат кум
вийан имньэ гыч кичкымэ. Ик тарантасэшыжэ шудым,
матрацым, мындэр-влакым оптат, вэсэшыжэ — мэмнан
ӱзгарнам. Иркутскэш мэмнан дэк экспэдицийын кумышо члэнжэ — Сэвастйанов ушныш.
Йамшык-влак солашт дэн рашкалтышт. Йыҥгыртатэн изэ оҥгыр-влак мураш тӱҥальыч, тымат капан
сибирысэ имньэ-влак кожганэн вашкэ йорташ пижыч.
Тыштэ имньэ дэн арньалэн кайаш вэрэштэш, сандэн
тарантасымат шуйнэн возын малэн кайышашлыкым
ыштат. Тугэжат, тусо тарантасын ситыдымэ вэржэ —
рэссордымо (лӱҥгэдылшэ) улмыжо оҥай огыл,— пэш
чытырыкта.
Станцылаштэ вашталтэн мыланна вэс имньым пуат;
чарнымаш укэ ганьак, ончыко да ончыко кайэн шогэна.
Станцэ-влак иктышт-вэсышт дэч 25 — 30 киломэтр
вэрыштэ улыт. Тэвэ ындэ 360 киломэтрым эртышнат. Жигалово станцыш шуын мийэна. Ты станцэ
Лэна эҥэр сэр воктэн шинча. Сибирын кумышо куго
эҥэрж э дэкат толын шуна. Лэна эҥэрыштэ пароход
4 — 5 тылзэ кэҥ эж жапыштэ гына коштын кэртэш.
Молгунамжэ тудо ий дэн лэвэдалтмэ дэч ок йарсэ“.
Экспэдицийын молан вашкэн лэкмыжым, тугак вашкэн Лэна эҥэр сэрыш шуаш тыршымыжым ты кнагам
2 -3 9 6
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лудшо шкат умылэн кэртэш. Сибирыштэ кэҥ эж кӱчык. Жигалово гыч Йакутскыш шумэшкэ кужо корным Лэна эҥ эр дэн кайэн, имньэ дэн кайымэ дэч вашкэрак мийэн шуаш лийэш.
120

130

140

МАСШГАБ

230

230

Кирэнсн

Чита

Лблаговэт;:!:^

120

180

Иркутск гыч Йакутскыш.
Экспэдиций корно шэм корэш дэн ончыктымо.

„Жигаловышто мэ киндым, кукшо колым корнылан йамдылышна, ты кочыш-влак дэн пушэш шична.
Пуш шэҥгэлан оҥа лэвэдышым ыштымэ. Тушан мэ
матрац дэн мындэрна-влакым оптышна.
Пуш наҥгайышэ-влак шкэ олмэшышт шинчын, пу»
1-8

шым эҥэр покшэкэ луктыч; талэ йогыныш вэрэштын,
пушна йогын дэн ӱлыкӧ налыкташ тӱҥальэ.
Пуш огэш чытырыктэ, ок аҥыртарэ. Куанэн сэрым
ончэн вэлэ кайэт. Пуш дэн кайаш пэш сай вэт!

Тайга кӱрылтдэ шуко тӱжэм киломэтрыш шумэшкэ шуйна.

Сэр воктэн пырдыж ганьэ тошто годсо чодра кӱрылтдэ шога. Сибирыштэ тыганьэ чодрам тайга маныт. Чойын корно дэн кайымэ годымат тайгам ужынна ильэ. Йакутск гыч Жигаловыш шумэшкэ толмо
корнына воктэн тайгам 'эртышна, ындыжым адак Лэна
эҥэрын кок могыр сэрыштыжат тугайак куго чодрам
ончэн кайэна. Тайга кӱрылтдэ ала монар тӱжэм киломэтрыш шумэшкэ мийа. Тайга покшэлнэ эҥ эр-влак
йогат, коклан купан вэр-влак улыт.
2*
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Эҥэр покшэч кож да моло иман пушэҥгэ-влак гына койыт. Лышкырак мийышнат, лышташан пушэҥгэвлакымат ужна, нунБш коклаштэ шопкэ, куэ, пызлэ,
нӧлпӧ улыт. Иман пушэҥгэ коклаштэ шукыракшэ пыстан пунчӧ, ш а г а л р а к ш э к о ж дэн кэдр пушэҥгэ-влак.

Усть-Кут гыч Лэна эҥарыштэ пароход-влак коштыт.

Тӱрлӧ порот пушэҥгэ гыч Сибирын кэдрж э шэргакан пушэҥгылан шотлалтэш.
Сибир калык кэдр чодрашкэ лӱмын пӱкш погаш
мийат. Кэдрын пӱкшыжӧ изэ да тамлэ, тудым ужалаш
мэмнан дэкат кондат. Кэдр пушэҥгэ дэн пӱкэным,
ӱстэлым, адак тулэч моло сай ӱзгар-влакымат ыштат.
Тура кэчывал. Усть-кут лӱман йалышкэ толын
шуна. Усть-кут эҥэр сэр воктэн шинча, куго йалланак шотлаш лийэш. Тывэч тӱҥалын Лэна эҥэр кэл20

гэмэш, тывэчынак пароход-влакат кошташ тӱҥалыт.
Пушнам кудалтэн „Витим" лӱман пароходыш шична. Тудо эрла Иакутскыш лэктэш.
Усть-кут урэмыштэ коштмына годым, тыштэ политик сыльныйым— индэшлэ дандаш ийаш кугызам ваш

Ий ора-влак ала монар мэтр кӱжгытан улыт.

лийна. Могай осал кугыжан правичылствэ! Ты кугызам тудо шочмо-кушмо Кавказ элжэ гыч кондэн, тыгай шыдэ йӱштан Сибир элэш кудалтэн.
Сибир шукэртсэк кугыжан правичылствын тьурма
олмышто лийын. Тушко йэҥ-влакым уголовный паша дэн (йэҥ пуштшо, вор да тулэч моло тугай йэҥвлакым) колтэн шогэныт, тушкак кугыжан власть ваштарэш кырэдалшэ-влакымат колтэныт. Политик сыль21

ный-влак Сибирыштэ пэш шуко. „Витим" чарнымэ
кажнэ йалыштэ гайак политик сыльный-влакым ужаш
логальэ.
Усть-Кут гыч Йакутскыш шумэшкэ корно ӱмбалнэ
чылажат ик ола гына, тыдэ — Олэкминск. Ты олаштэ
политик паша дэн сылкыш колтымо йэҥ-влак пэш
шуко улыт. Нунын шукышт, осал климытым да нэлэ
илышым чытэн кэртдэ, шочмо элыштым уждэ, тыжакак колат.
Лэна эҥэр йогын дэн „Витим“ пароход мэмнам
утыр умбакырак да умбакырак йӱд-эрвэл могырыш
наҥгайа.
— Ончал-йан тушко, мо тушто ошын койын кийа?—
манын мӱндыр сэр могырыш кидшым шуйэн, Сэвастйанов ончыктыш.
Бинокльым налын ончаш тӱҥалььш.
— Тудо ий ора-влак, — каласышым мый. — Шошым
ий волымо годым, ий сэрэш кодэшат, пэш кужаш лэвыдэ кийа. Ты ий ора-влак ала монар мэтр кӱжгытан улыт. Тугай пэш вашкэ огэшат лэвэ шол.
Пэрвой ийуньат шу. Мӱндырнӧ Йакутск койаш
тӱҥальэ".

Тарабикин Сэмон илымэ урасаштэ.
Тарабикин Сэмон шкэ урасашкыжэ пэш йывыртэн пӧртыл шуын. Тудо кӱдынжӧ мамонт мумылан
Инокэнтий пӧлэклымэ чаплэ пычалым кондэн. Тудо
ындэ куанэн ок шукто.
Чыла ураса гыч — пӧрйэҥжэ, ӱдрамашыжэ да йочавлакат тул дэкэ погынышт. Куго под дэн шордо шыл
шолтымо тул воктэн йужыжо шинчат, йужыжо шогат.
Ураса кӱварэш кэдр лӱсым, нӧлпӧ укшлам вакшмэ,
ӱмбачын шордо коваштэ-влак дэн лэвэдмэ. Сэмон
шыман гына тошкал толын, тул воктэн чӱч шинчат,
кидшэ гыч пычалжвш мучыштарыдэ эрла охотыш
кайышашыж нэргэн, охотышто кайык-вусым, вэрэштшэ
йанлыкымат кузэ лӱйкалаш тӱҥалшашыж нэргэн кутыраш тӱҥальэ.
Пӧрйэҥ-влак Сэмонын у пычалжым шинчашт йӱлэн ончэн шогат.
— Кодшо гана мый маска кучаш мийэнам ильэ,
тугэ коштмаш паша мо!— кэнэта Сэмон ойлаш тӱҥальэ.
Вэржэ гыч киньэл шогальат, кидшым шуйэн ишкыштэ кэчышэ маска коваштым шупшыл нальэ.
— Тэвэ ончалза! Маскажэ маска гай мо? Мый дэчэм вуй кӱкшыт куго вэт. Вара Сэмон тыдым мо дэн
кучэн манын шонэда? Ту пычал, — ураса лукышто шо23

гышо чакма пычалжым кидшым шуйэн ончыктыш,—
ту пычал дэн кайэм ильэ гын, пытэм ильэ. Мый тудым кӱдынэм налын омыл ильэ.Тугайпычал дэн маска
дэк мийэн, вуйэт ок пӧртыл, шӱгар кычал коштмаш гына
лийэш. Тый татылэн лӱйаш шонэт, тудо ок лӱйалт,
тул налын ок кэрт - мазар. Тугудэштэ маска толын
руалта да шӱлалташат эрыкӹм ок пу— кушкэд шола...
Мыйын ш эм эч — ушан пий. Маска выньэмым муын,
шэмэчэм опташ тӱҥальэ. Ончэм... лум кожганыш, изыш
лиймӧҥгӧ, пэш куго маска вуй койо. Садэшак маска
мӱгыралтэн колтыш. Ай-йай, чот мӱгыралтыш! Ш ойыл
йолэш шогалын мый дэкэмла толаш тӱҥальэ. Шэмэч — ушан пий. Маска шойыко кудал мийэн, маскам
оптэн-оптэн коварчыж гыч пураш тӱҥальэ. Маска пӱйжым шырыш, ончыл йолжым нӧлтальэ... Маска сырэн
шуэш гын, ай-йай, пэш шучко лийэш улмаш! „Ындэ тыдэ
тышан лозырта улмаш", манын пэш лӱдым. Капышкэм йӱштӧ вӱд опталмэ гай ыштыш. Шинчамланат
ужаргын-кандын коймыла вэлэ чучо. Тольшат шу, куго
копаж дэн солалтэнат колтыш... Ыш логал. Кидэшэм
сэдэ кӱзым кучэнам ильэ.
Маскам солалтымыж гайаккуж о кӱзыж дэн Сэмон
солалтэн ончыктыш.
— Мыйым пэрэн сӱмыраш шонэн ильэ дыр да, мый
кораҥын утлышым.
Маска пэрымэ дэч кузэ кораҥ кодмыжым „вы рик“
лийын пэлкэ тӧршталтэн ончыктыш. Сэмонын шинчажат йӱлаш тӱҥальэ.
— Маска солалтышыжла тайнэн кайэн, ончыл йолжо
дэн мландэш эҥэртыш. Ончэн шогаш жап укэ... сэдэ
кӱзӧ дэн маскам шӱмжӧ гычак шуралтышым.
24

Чынлэнак маска дэн кырэдалмыж годым ыштымЭ'
гайак Сэмон кӱзыж дэн солалтэн колтышат, кэлгын
шӱлалтыш. Сэмонын толашымыжэ лач куго, вийан
маска дэн кучэдалын, тудым шуралтэн пуштын пыштышылак койо.
Урасаштэ шып. Иктат ок ойло. Возакыштэ пу
пудэшт йӱльшӧ да Сэмонын нэлын шӱлымыжӧ гына
шокта.
Сэмонын тӱрвӧ лукышт-влак шупшылалтыч, шинчажэ модын ончальэ, тӱсыжӧ почылто.
Ламут-влак куштылгын шӱлалтышт.
— Тэвэончалза, рожым ужыда! Тыдэ кӱзӧ дэн шуралтымэ рож,— Сэмон каласыш,— молыжо чыла тичмаш, коваштэ нымо лийын огыл... Улыжак сэдэ рож
гына.
Сэмон коваштым олмышкыжо сакышат, чӱч лийын
тул воктэн шинчэ. Ламут-влак ик жан шын лийын,.
шордо шыл кочкаш пижыч.
— Павыл пэш сай охотньык ильэ, — кэнэта Амукзан ойлаш тӱҥальэ. Маска кучаш кайымыж годьш умдо
дэч посна моло ӱзгарым кӱдынжӧ ок нал ильэ. М ӧҥгыжӧ толэш — маскан шылжым, коваштыжым конда.
Куважэ, икшывыжэ нымо нужнам уждэ илышт. Тэвэ
ик кана тудо.маска кучаш кайышат, мӧҥгэш ыш пӧртыл, йомо... Марйа ватыжэ кок кэчэ вучыш. Вучэн ыш
шукто. Павыл ыш пӧртыл. Нымолан антыранэн, ойгэш
возын, марийжым кычал кайыш. Вара мом кондыш...
Марийжэ вургэмын кодшо лустрашт-влакым гына
погэн кондыш. Садыгэ Павыл арам лийэ, сай охотньык ильэ.
Амукзан ойлымыжым чарныш. Кидшым шуйэн шор25

до шылым нальат, кочшыжла вуйжым кумык ыштэн
шьш ойлаш тӱҥальэ;
— Павыл дэч посна Марйа пэш нэлэ илышэш кодо.
Ик вуйжо гына лийэш гын, аламо йӧсат огыл ильэ
да, шкэ дэчшэ посна йочашт-влак уло вэт. Нунымат

Ламутын ир шордым кучымыжо.
Ашнымэ шордо шойылан шойышталтын, ир шордо дэк лӱйэн
налаш лийшаш нарэ лишэмэш.

пукшаш, йӱкташ кӱлэш да нуным шоҥалташат (чикташат) кӱлэш. Кайык-вусо кучаш оптышым шындэн
толашыш. Оптыш дэнат мом кучэт? Пижэш гынат
изэ кайык вусо гына пижэш. Тудын дэн кочкын тэмат
мо? Марйалан шкаланжат, икшывыжланат чот шужаш
возо. Тэлым Марйа моло-влак дэн пырльа ура26

саштэ кузэ лийэ, тугэ эртарыш; кэҥ эж шушын чыла
йэҥат шкэ шордышт дэн курыкыш^) кайышт, шкэ
икшывыж дэн М арйаткайыш. Тэлэ шу, чыла калык урасашкэ пӧртыльӧ, Марйа гына ыш пӧртыл. Тудын куш
кайымыж, мо лиймыжьш иктат шинчышэ ыш лий. Тэвэ садыгэ ӱдрамаш чодра коклаш йомо, тудын кӱдын икшывыштат йомыч...
Амукзан ойлэн пытарыш. Возак тул^йӧраш, ломыж
дэн лэвэдалташ тӱҥальэ. Ӱдрамаш-влакат колыштын вуйыштым сакэн шинчыч.

Кэҥэжлан ламут-влак шордышт дэн курыклашкэ кайат.
Тушто вольыклан шыҥа-ӱвыра шагалрак логалэш.

„Осал шӱлыш" ӱчьш конда...
Нил тылзэ эртыш. Август пыташ шуко кодын огыл.
Ламут-влак шкэ кӱтышт дэн курыкласэ олыкла гыч
мӧҥгышт толаш тӱҥалыныт.
Кас, пичкэмышалтын. Тарабикин Сэмон урасаштэ
тул воктэн ламут-влак шинчат, кэҥэжым охотышто
коштмо нэргэн, кэҥ эж эртарымышт нэргэн кутырат.
Чылашт дэч утларак Сэмон кутыра. Тудо шкэ пычалжэ
нэргэн, пычалжын пэш сай логалтымэ нэргэн ойла.
Тудо Срэднэколымскыш мийэн коштын. Тувэч шӧнчалым, чайым, шэкарым, тамакам кондэн.
Тул воктэн шинчышэ моло ламут-влак Сэмон ойлымым шинчашт йӱлэн колышт шинчат. „Тугай пычална лийэш гын, мэат кэртына ильэ д а “ — шонат.
Тэлэ шуын толэш, тудын дэнэ пырльа охотыш
коштмо жапат шуэш. Тэлэ шумым Сэмон пэш йывыртэн вуча. Тэлым тудо чодраштэ шэргакан йанлык-влакьш лӱйкалаш тӱҥалэш. Тудо улан илыш дэн илаш
тӱҥалэш.
Сэмонлан йывыртэн илаш шукак ыш воч. Эрлашыжымак тудын кок шордыжо возын колышт. Сэмон
лӱдмыж дэн чыла шордышт-влакымат ончышат, йужо
шордыжын шинчашт вудакаҥ шогымым ужо. Касыжлан эша нил шордыжо колыш.
Урасаштэ йӱк-йан кожганыш. Ӱдрамаш-влак мӱгы28

рэн шорташ туҥальыч. Амукзан шэм пыл тӱсан,
мом ышташ аптыранэн коштэш. Тудынат кок шордыжо
сӱмырлыш.
— Осал шӱлыш толын! Ой, мом ыштэна ындэ?—
ӱдрамаш-влак чарга йӱкышт дэн кичкырэн шортыт.
Тудо мыланна ӱчым конда. Шаманым кондаш кӱлэш.
Тудо осал шӱлышым поктэн колта,
Ш ордо-влак утыр утларак да утларак вэлэ колаш
тӱҥальыч. Кум кэчэ эртэн витлэ вуй шордо гыч коло
вуй шордо вэлэ кодо,
Ураса мучко ойго да шортмо йӱк гына шокта,
ураса чылажак ойго тул дэн йӱлаш тӱҥальэ. Кугыракышт шордылан ойгырэн шортыт, изыракышт нуным ончэн шортыт. Кузэ от ойгыро, кузэ от шорт!
Ш ордо ламутлан чӹла пуа. Ш ордо тудлан шылым
пуа, шӧрым пуа. Ш ордо коваштэ дэн ламут-влак
вургэмым ургат, йуртыштым лэвэдыт, шордо тӱкӧ
дэн сурт коклаштэ кучылтмо тигыдэ ӱзгарым ыштат.
Ш ордо койам пэлтэн йурт кӧргым волгалтараш йӱлатат. Шордым кичкэн коштыт, погымат, нэлымат кушко
кӱлэш шупшыктат. Ш ордо дэч посна ламутлан илаш
пэш йӧсӧ.
Ш ордышт пыта гын,'ламут-влак кузэ илаш тӱҥалыт?
— Колэн пытэна ындэ, — шучко йӱк дэн Амукзан
пэлэштыш. — Мэмная ачана-кочана кӧ мландыштэ куго
йанлыкым муэш гын, тудын чыла шордыжо колэн пыта,
варажым ту йэҥ шкат йэшыж дэн кола манын
ойлат ильэ.
Кас кочмо жапэш погынэн ламут-влак каҥашаш
тӱҥальыч. Каҥашэн-каҥашэн Сэмонлан вэрч тыгай
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орлык илыш тольо, мландыштэ кийышэ куго йанлыкым кожгатымыж дэн „осал шӱлыш ым“ сыратыш,
маньыч.
— Ш аманымӱжса!— ӱдрамаш-влак кычкырэныт.—
Осал шӱлыш шордым, пийым пуштын пытара, мэмнамат пуштэш.
Ламут-влак эрла эрдэнэ эр Амукзаным пошкыдо
урасашкэ колташ, кастэн шаман дэнэ мӧҥгышкӧ пӧртылаш ойым ыштышт.

^
|

Шаман толэш.
— Кӧ чодраштэ, курыклаштэ ила? Эҥэр дэн йэрлаштэ кӧ ила?
— Шӱлыш-влак илат.
Ламут-влаклан кочашт, кугэзышт тугэ ойлэныт,
„Ш ӱлыш -влак“ чыла ик гай огытыл, иктышт — поро,
вэсышт — осал лийыт, манын нуно ойлэныт. „Осал
шӱлыш “ шордым, пийым пытара, йэҥым туштэш,
алама ийгэчым конда, манын ишанэныт.
„Осал шӱлыш" сырэн гын вара кузэ порэмдаш?
Шаманым ӱжаш кӱлэш. Шаман „шӱлышын" могайжым шинча. Тудо вийан шӱлыш дэн кучэдал мошта,
шӱлышым колыштара."
Тыгэ ишанэн илэныт ламут-влак.
Амукзан шаман илымэ урасашкэ кайыш. Урасашкэ мийэн шуат, ик йуртыш нурыш. Тул воктэн ала
монар пӧрйэҥ дэн ӱдрамаш-влак шинчат.
— Поро кэчэ лийжэ! — Амукзан пэлэштыш.
Амукзаным тул воктэн шкэ кӱдынышт шындышт,
шыл дэн силаш тӱҥальыч. Амукзан шужэн толын,
шордо шылым йӧратэн кочкат, ӱмбачынжэ ик корка
нугыдо чайым йӱӧ.
— Мо паша дэн коштат, шольым? — ик шоҥгырак
ламутшо йодо.
— Мыйым тышкэ куго ойго кондыш. Мэмнан
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ш ордына пыташ тӱҥальэ... Возыт да колат, возыт да
колат. Тэндан тыштэ шаман лийшаш ильэ. Тудо
кушто ила?
— Тудо колыш вэт. Тудын шӱгаржэ чодраштэ.
— Мый . шаман дэк кайэм, — Амукзан каласыш.
Ик ламутшо Амукзаным шаман шӱгар дэк шукташ лийэ. Пэл час дэч коч ышт кайэ, чодра покшэлнэ чараштэ мландыш кэрмэ кужо вара шога.
Вара вуйэш маска вуйкоҥгыра лу пыжыктымэ. Мардэж пуэн маска вуйкоҥгы ра тӱрлӧ могырыш савырнылэш.
„Маска — чодра оза. Тудын куатшэ дэн шаман чыла
йанлык, кайык-вусым, чодраштэ илышэ чыла койдымо вийым колыштара".
Тыгэ ламут-влак ишанэныт.
Сэдэ вара воктэн вэс вара шогэн. Ты варашыжэ
шордо коваштым сакымэ. Илымыж годым шаман
ты шордо дэн коштын. Шаман кольшӧҥгӧ, ламутвлак шордыжым шӱшкылын, коваштыжым шӱгаржэ
ӱмбалан вара вуйэш сакэныт. Шаман тойымо годым
йы рысэ улшо чыла ураса гыч ламут-влак погынэныт.
Кэрэк могай шаманат шкаланжэ полшышо йэҥы м
шкэ сайла. Ш кэ помошыкшылан шаман шкэ ӱньаржым
пуэн кода. Шаман колымӧҥгӧ тудын помошыкшо
шаман’ лийэш.
У шаман пошкыдо йуртышто илэн. Тудо Амукзан
кычалмэ шаманын помошыкшо улмаш. Амукзан ындэ
тудын дэкэ кайэн.
У шаманым кычал муын, тудым Тарабикин Сэмон
урасашкэ мийаш кэлыштарэн. Шаман помошыкшо,
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Амукзан шордо-влакым кушкыжын корнышко лэктыныт.
Чойа шаман пытартыш пэл ий коклаштэ урасаштэ мо лиймым Амукзан дэч корно мучко йодышт
мийэн.
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Шаман „осал шӱлышым" покта.
Амукзан пӧртылмым урасаштэ пэш вучат,- Эрэак
ураса гыч лэктын Амукзан толшаш корнышко ончат.
Кок кэчат эртыш, Амукзан толын шумаш укэ. Вучэнвучэн урасаштэ „корнэш иктаж мо ынжэ л и й “,
манын шонаш тӱҥальыч. Кумышо кэчыжлан кэчывал шушаш годым мӱндырнӧ корно дэн толшо кум
йэҥым ужыч.
— Шаман долэш! Шаман толэш !— ураса мучко
увэр шарлыш.
Толшо-влак Сэмон ураса дэк утыр лишэмыт. Эн
ончыч лум гай ош шордым кушкыжын шаман толэш.
Шаманлан удылмыж годым „шӱлыш-влак тӱньаш"
пураш вэрэштэш — манын ламут-влак ишанэныт. „Шӱлыш-влак тӱньаш" шаман шӧр тӱсан шордо кушкыж
гына пурэн кэртэш, — шонэныт.
Т}>жвал тӱсыжӧ да' вургэмжэ дэн шаман шкэ тукымжо моло ламут-влак гайак. Кокла капан, спай
кап-кылан, шэм ӱпан, кӱчык нэран йэҥ, тӱрвьтшт-влак
изышак шупшылалт шогат, шинчашт-влак йылгыжыт.
Пэргамэнт тӱсанрак ошалгэ-кӱрэн тӱсыжӧ, кумда
шӱргыжӧ ончык лэктын шогышо шинча йымал лужо
шаманын моло ламут-влак тайак монгол тукым гыч
улмыжым ончыктат.
Кастэн шаманлан удылашыжэ йамдылаш тӱҥа34

льыч. Ик шордым шушкыльыч. Кӧргӧ тырлыкшым да
совыла (калак) лужо-влакым шаман удылашыжэ нальэ,
сайрак ужашыжым ламут-влак шаманлан пуэн колташ
йамдылэн пыштышт: тудо шаманлан корнышто кочкашыжэ да пашатаржылан пуалтэш.
Ураса гыч чыла ӱзгарым луктычат, ураса пырдыжлаш шаман тӱрлӧ йанлык, вольык да йэҥ фигур-влакым сакалыш. Ты фигур-влак пушэҥгэ дэн, мамонт
лу дэн ыштымэ улыт, шинчаш чот пэрнышэ чийа
дэн чийалталтыныт. Тыдэ шаманлан полшышо ,йэшартыш шӱлыш-влак“. Ты фигур-влаклан шаман дэч носна
моло иктат логал ок кэрт. Удылмыж годым ты
фигур-влак ӱмбак шаман шордо вӱрым шыжыкта,
кэдр нушэҥгын смола шикшыж дэн нуным тӱтыра.
Смолашкэ тудо ала могай кушкылым тӱйэн ушэн,
сандэн ураса кӧргышкӧ чытыдымат вуй аҥыртышэ
шикш лэктэш.
Удылаш чыла йамдылымӧҥгӧ, шаман ураса гыч
лэктэ.
Урасашкэ ындэ пӧрйэҥ-влак гына пурышт. Урасаш пурэн нуно пырдыжла воктэн кӱварэш шарымэ
коваштэ-влак ӱмбалан шинчыч.
Урасаш пурымо омсаш маска коваштьш сакымэ.
Ураса покшэлнэ возакыштэ йӱлэн шулаш тӱҥалшэ
тулшол волгыдо ламут-влак чурийым вудакан волгалтара.
Урасаш йол йӱк шоктыдэ эркын гына шаман пурыш.
Тудын пурышьтнак ураса кӧргыштӧ шып лийэ, — йӱкйӱан ок шокто. Ындыжым шаман коваштэ дэн ургымо накидкым чийэн. Накидкыжэ йыр кӱварыш шумэшкэ шӱштӧ
лэмда-влак
кэчалтыныт.
Оҥыштыжо
3*
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коваштэ-влакым ургэн сакалымэ. Сэдэ коваштылаштэ
тӱрлӧ шырча-влак, калай лаштык-влак, изэ оҥгырвлак пыжыктылмэ. Шаман кузэ гына кожгана, сакалымэ настажат консганэн „чылдыр“ шоктэн
йӱкым
пуат.
Шаманын тупыштыжо да оҥыштыжо ир
. йанлык да кайыквусын пӱйышт дэн
кӱчышт
сакалымэ.
Вуйэшыжэ
польар
пирэ коваштэ дэн
ургымо упшым упшалын. Пылыш олмэш коваштэ лапчык-влакым
ургэн
пыжыктэн; куштымыж годым пылышышт-влак йа лап
возыт, йа нӧлталалт
ш огалы т-ик олмышто огыт кийэ. Шаманын вуйжо пирэ
вуй гайрак койэш.
Шаман.
Шола кидэшыжэ
шаман бубэным кучэн. Бубэнын ик могырэшыжэ вичкыж коваштым ургымо, вэс могырыштыжо йошкар
чийа дэн чийалтымэ айдэмэ фигур-влак койыт. Бубэн
йыр изэ оҥгыр-влакым, калай лаштык-влакым пэш
шуко ургэн ныжыктылмэ. Пурла кидэшыжэ шамаи
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тойам кучэн, тоиажэ коваштэ дэн вӱдыл ургымо.
Шаман тойаж дэн бубэным пэрыш, йыржэ пӧрдын
эркын ураса пырдыж воктэн кайаш тӱҥальэ. Шып
кодшо ураса кӧргыштӧ эҥэсымыла ик сэмын шаманын
муро йӱкшӧ шоктыш.
Изэ оҥгыр-влак йӱк, вургэмэш сакалымэ пӱй,
кӱч-влак вургэмэш пэрнэн шокташ тӱҥальыч. Лап
пӱгырнэн ала монар гана тул йыр савырныш. Жапынжапын помошыкшылан тулыш порошокым шаваш
ончыкта, тудыжо ончыктымыж годым шавалта. Шавалтымыжэ годым тул кӱшкӧ нӧлталалтэш, ураса кӧргыш кочо, вуй аҥыртышэ шикш лэктэш.
Шаманым ончэн, ламут-влак кугэзэ коча ыштымэ
йӱламушэштарат. Нунын кугэзышт кэчылан кумал илэныт. Осал игэчан кужо йӱштӧ тэлэ годым нунылан тул шокшым, волгыдым пуэн. Садлан нуно туллан кумалыныт.
Ындэ шаман тул ончылан сукэн шинчын кумалэш,
умшаж гыч ала могай умлыдымо йӱкым луктэш: ты
йӱкшӧ коклан вашкэ да кугын шокта, коклан ольан,
эркын шокта. Йужгынам тудын йӱкшӧ пэш чот*пирэ
урмыжмо гай шуйыткын шокта, тунам вара вашкэ
гына киньэл шогалын, орышо сэмын йыр пӧрдын
кошташ тӱҥалэш.
Тулын йӱлымыжӧ, пудэштмыжэ, бубэн йӱкшӧ ламутвлакым аҥыртара, нуно тӱҥш ӧ гай олмыштышт кожганыдэ шып шинчат.
Тэвэ ындэ шаманын мурыжо эҥэсымэ, сӧрвалымэ
йӱкыш савырныш. Й эҥ шортмо ганьат, куго мардэжэш пушэҥгэ кӱрыштмӧ ганьат шокта. Мӱндырнӧ
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корэмла коклаштэ мардэж ш ӱ т к ы м ӧ йӱк ганьат,
куго таул мардэн< мучашдымэ тундр мучко эртымэ ганьат шаманын йӱкыштыжӧ коклан шоктэн
кодэш.
Шаман ындэ ик олмышто ок пӧрд. Вӱр йӱшӧ йанлык сэмыи уждымо кучышаш йанлык дэк капшым
шуйыткын ыштэн мийа, адак чакна, шойышталдэш.
Шаманын кидшэ чарныдэ бубэным кыра. Изэ оҥгырвлак йыҥгыртатат, шырча-калай лаштык-влак кожганэн чылдырдатат.
Ураса пырдыж воктэн ламут-влак вэрышт гыч
кожганыдэ шып шинчат. Коклан-коклан волгалт йӱлышӧ йошкар тул волгыдо нунын шонышо, ойган
чурийыштым волгалтара. Нунын ончылно тайга илыш
сӱрэт койын эрта.
Тэвэ лачын-вараш шӱшкалтэн шулдыржым рӱзалтыш, йоҥжалтарэн йӱкчӧ кичкыральэ. Тыгэ шаман
йатыр жап „шӱлыш-влак“ дэн йужышто коштын
кутырыш. Ындэ тудо мӧҥгӧ пӧртылэш. Шулдыр
йӱкшӧ лышнэ гына шокта. Шаман нойэн шинчэ,
ӱмбачынжэ пӱжвӱд йога. Садэшак помошыкшо бубэнжым налын кыраш тӱҥальэ. Удылмо годым ик
минутланат бубэг! кырымым чарнаш ок лий.
Шаман угыч киньэл шогальэ. Угычын кушташ
тӱҥальэ, угычын у йӱк-влак шоктышт. Ындэ шаман
мӱндыр тайгаш лум-ошо шордыжым кушкыж кайа.
Тудо тушто йэҥ-влаклан тынар шуко зийан кондышым, тынар куго ойго ыштышым кычалэш. Ураса
кӧргыштӧ тайга илыш сэмынак йӧсӧ, ойган йӱк
дэн шаман мура. Тудын мурымо йӱкшӧ ок вашталт: огэш кӱзӧ, ок воло. Тэвэ шордо кудалэш,
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кудалмэ йӱкшӧ шокта, кудалшыжла тудын тӱкыжӧ
пушэҥгэш пэрныш, тэвэ эҥэр шаулэн йога, пушэҥгэ
лышташ-влакым мардэж пуалын тарватыш. Шэм корак
йукат шоктыш. Чарга йӱк дэн кичкырэн тумына
чоҥэштэн эртыш, пыжашыж воктэн музо шулдыржым
пэралтэн мугыматыш. Куго маска кӱжгӧ осал йӱкшӧ
дэн магыралтыш, пирэ-влакын кужашын урмыжмыжо
шоктыш, шӱйжым шуйэн, чарга йӱкшӧ дэн пӱчӧ
кычкыральэ.
Шаман кэнэта урмыжаш тӱҥальэ. Орышо ганьэ
куштэн пӧрдаш, варажым кычкыралын утларак чот
пэркалаш тӱҥальэ. Ушыжо пытышэ йэҥ ганьэ ураса
кӧргыштӧ курыжталэш, сӱмырлэн кайа, киньэлэш:
йэҥ-влаклан орлык кондышо „осал шӱлышым" покта.
Тудлан чыла йанлык-влак полшат; нунын йӱкышт
пырльат шокта, иктыж дэч вэсыжэ эртарэн кычкыралмылат шокта. Тыгэ толашэн „осал шӱлышым"
лӱдыктыш, „осал ш ӱлыш “ кайыш.
Тайныштын шаман мландэш шинчэ. Тудын умша
тӱрыштыжӧ ш оҥ лэктын. Орышо шинчаж дэн ураса
йыр ончальэ.
Ламут-влак пэлэ малышэ ганьэ шинчат; нуно
шаман муро йӱкэш, шикш ӱпшэш аҥыргэныт. Шаман эркын киньэл шогальэ, оралгышэ йӱкшӧ дэн
каласыш.
— „Мыйым колышт... Эрдэн киньэлын мландыштэ
кийышэ куго йанлык дэк чыланат кайыза; товарым,
маска вуйкоҥгырам, прэзым налза" — манын, мыланэм куго шӱлыш каласыш.

Йакутск олаштэ.
Экспэдиций Йакутск олашкэ толын шуын. Кизыт
ту ола Йакут рэспубликын рӱдӧ олажэ, тунам тудо
Йакут обласын тӱҥ олажэ улмаш.
„Тэҥгэчэ мый улам тарлэн Йакутск ола ончаш
лэктым, — Пфицмэйэр шкэ тэтрадьэшыжэ сэрэн.—
Тидэ мӱндыр йӱдвэл олам ужмэм пэш шуын ильэ.
Ола урэмлаш кӱвар шарымэ огыл.
— Шошым да шыжым урэмыштыда
лавыран
лийэш?— улазэ дэч йодым.
— Лавырам итат ойло, пэш шуко лийэш,— тудо
пэлэштыш. — Лавыраш пижын-пижын коштына.
Тыгэ ойлэн эртымына годым ик пӧрт омса комдык почылт шинчэ, тувэчын ӱдрамаш тӱжвак лэкдэак
урэмышкэ мушкылдыш вӱдым кышкальэ. Кэнэта кышкал колтымыжлан мэмнан имньынат чурикак лийын
пэл могырыш тӧрштымӧ дэн орвана тэвэ-тэвэ ӧрдышталтэш. Ала кувэч шым-кандаш пий кудал лэктын, мушкылтыш вӱд кышкалмаштэ пурэдыл кычалаштӱҥальыч.
Садэ кудэштак садышкак курныж-влак толын волэн
шинчыч, нунат чӱҥгэн кочышым кычалаш нижыч.
Олан арулыкшым ончэн-ончэн умбакэ кайышна...
Пӧрт-влак чылаштат пушэҥгэ дэн ыштымэ, ик пачашан улыт, оралтэ-влак кульма дэн пэчэн савырымэ.
Йакутск куго ола огыл, тушто улыжат 6 тӱжэм
40

йэҥ гына, тугэжат тудо кумда вэрым налэш. Ола
рӱдыштӧ кӱй пӧрт-влакат улыт; кӱй пӧртлаштэ магазин-влак. Магазин-влак воктэн чара вэрыштак рэмэслэник йакут-влак нашам ыштат.
Олаш тээн кугырак^нӧртшӧ— „казачйэуправльэньэ“

Йакут-влак да нунын имньышт.

манмэ пӧрт. Ту пӧртым 1621— 1623 ийлаштэ кӱжгӧ
лыстан пӱнчӧ пушэҥгэ дэн ыштэныт.
— Ты пӧртым ыштымылан 300 ий утла лййэш,
тугэ гынат, нымат шӱйын огы л ,— улазэ каласыш."
Ож нӧ казак-влак Лэна эҥэр дэнволэн йакут-влакым
утыр сэҥэн мийэныт. Нуным кугыжан кид йымалнэ
чотырак кучышаш вэрч тыгэ нэҥгыдэмдэныт. Октьабр
рэвольуцо дэч вара йакӱт-влак Автоном Совэт соци41

алист рэспубликым ыштышт, тудо граждан сар жапыштэ РСФСР-ыш ушныш.
„Мыйын олам ончэн кош тмэмгодым.умбак корныш
лэкташ чыла йамдылэн шукталтын.
Ындэ мыланна мӱндыр корныш кайаш вэрэштэш
да корныжат пэш нэяэ лийэш. 3325 киломэтрымимньэ

4

Тукулан эҥэр. Алданыш йогэн пура, тудыжо Лэна эҥэрыш уш на.

дэн кайаш кӱлэш. Кайшаш корнышто йэҥ илымэ вэрлам
шӱдӧ киломэтр коклаштэ гына ужаш лийэш, корнышто
эртышэ йэҥат пэш шагал вэрэштэш. Мыланна кок куго
курык рӱдӧ коч вончаш логалэш. Этап станцылаштэ,
йакут йаллаштэ колым налын кэртына, киндым гын
нигуштат муын она кэрт. Йакутск дэч йӱдвэлыштэ
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шурно кушкылым нигуштат ӱдымаш укэ. Йакут-влак
мыланна шэм киндэ дэн сукарам ыштат. Сукара ышташ тӱҥалмыштлан латкок кэчэ шуо.
Олам ончэн пӧртылмэк, Гэрц дэн край начальникын ойлэн шогымыштым ужым.
— Мый шонымаштэм тыланда имньэ-влакым налман огыл. Этап станцылаштэ тыланда к оло'и м ньэ гыч
пуат,— начальник ойла. — Куд имньым тыланда йэҥ наҥгайаш пуат, луатнил имньым — тэндан ӱзгардам наҥгайаш. Ончыч ик казакым колтыза, тудлан этап станцылаштэ имньым йамдылэн шогаш кӱштыза.
Тыгай каҥаш пумо мыланнат кэлшыш.
Й акутскы ш толм ы ланы ндэваш кэкум арньат шуэш.
Корныш лэкташ йӧршэш йамдылалт шуынна. Лэктып
кайышаш гына кодын.
Эр. Мэ корныш лэкна. Тачэ ончыч колтымо казакна
нэргэн ойган увэрым нална. Тукулан лӱман эҥэр дэк
шуын, тудо ту эҥ эр сэрыштэ индэш кэчэ вончэн кэртдэ
шогэн. Йырласэ курыклаштэ шулышо лум вӱд йогэн
пурымо дэн ту эҥэр кумдан шарлэн, сандэнак казак
лэкташ тоштын огыл. Казак кӱдын мийышэ йамшык
ты эҥэрым имньыж дэн вончэн лэкшыжла, вийан йогынэш вэрэштын имньыжгэ-могэ вӱдыш пурэн кайэн.
Тудын дэн пырльа Вэрхойанск дэн Колымскыш наҥгайымэ почтыжат вӱдыш пурэн кайэн.

„Вӱр йӱшӧ-влак".
„Тачэ чодрашкэ пурэн гына шуна, мэмнан вэлэн
чытыдымаш шыҥа, ӱвыра пӱтыралташ тӱҥальэ.
— Гэрц! Мом ышташ? Умбакыжэ мый чытэн ом
кэрт. Ты вӱр йӱшӧ-влак мэмнам кочкын пытарат вэт!
— Мый нуным махалкэ^) дэн лупшыштам, тугэ
гынат ок полшо...
Вуйэшна вачыш шушо шарупшым; кидэшна суран
пэрчаткым чийышна. Тугэ гынат, шыҥа-ӱвыра дэч
утлаш ок лий. Ала кувэч шӱйышкӧ, шӱргышкӧ, пылышышкэ, шокш кӧргышкӧ пурат, йӱлалтымэ кӱртньӧ
ганьэ когартат, могырым пуалтарат.
Йакутск олан йырлаштыжэ коштмына годымат
шыҥа-влак пэш шуко ильыч, тыштыжэ гын— чытыдымаш лийэ. Увыра-шыҥа тыштэ шэм пыл ганьэ толын
пизырыш, шӱлымӧ годым нэрышкэ, умшашкэ пурат.
Имньэ ӱмбалан пӱтыралт шинчыт. Мэ имньына ӱмбач покташ толашэна. Адак портыш ганьэ лэвэд
шинчыт. Кок сагат гыч имньэ ӱмбал йӧршын вӱр дэн
лэвэдалтэ.
Мэ имньӱмбач 12 сагат йӱд мартэ ышна воло.
Тугэ гынат, тыштэ кэчывал ганьак волгыдо. Тыштэ,
') М ахалкы м имньэ шар дэнэ ыштат, имньэ шарым
пӱчкын вургэш пыжыктэн пидыт.
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мӱндыр йӱдвэлыштэ, кэчэ суткалан кок сагат гына
йомэш; кэчэ шичмӧҥгӧ рӱмбалгымэ ганьэ гына лийэш,
огэш пичкэмышалт, чыла ӱзгарымат ужаш лийэш.
Ик жап чарнэн, каналташ кэлшышна. Йырым-йыр
курык да чодра. Курык кокла корэмла гыч нугыдо тӱтыра
кӱза, чодрам вӱдылэш. Эрвэлыштэ волгыдо тӱр койаш
тӱҥальэ. Вашкэ кэчэ лэктэш.
Имньэ ӱмбалан кумло вич киломэтр кайымашэшак
пэш нойэнна. Утларакшэ мэмнам шыҥа-ӱвыра-влак нойыктарэныт. Нунын дэн кэчыгут кучэдалатат, кузэ от
нойо.
— Тэвэ тачэ чот малэн колтэм! — ыштальэ Гэрц.
— Йолташ-влак, вашкэрак имньыдам каналтарыза; палаткэ-влакым шындыза. Тэвэ тышан изэ эҥэр воктэн
каналташ сайрак лийэш. Йыржэ имньэ-влаклан шудат
пэш сай. Имньына-влак кочкыт, каналтат.
Палаткэ кӧргынам шикш дэн тӱтырэн, караватнам
шындышна, „ындэ куанэн малэн колтэна“ шонэнмалаш
вочна.
Вочмӧҥгӧ шукат ыш лий, палаткэ кӧргышкӧ шыҥа
дэн ӱвыра-влак толын тэмычат. Тывэчат-тувэчат нурлаш тӱҥальыч, тул ганьэ йӱлатат. Малаш шонымаш
пытыш, омо кушкэдалтэ. Мый кыньэльымат, корно
йолташна-влак дэк лэктым.
Нуно тулым олтэн, виш вэрэшак тул йыр возыныт.
Шикшым кугынрак лукшаш вэрч тулышко мэкшым,
мокым (рэгэнчым), шудым коклан-коклан кышкат. Тыгай олтышлан лийын тулышт нэш шикшын йз^^ла, адак
шикшыжэ пэш кочо, йыгыжака ӱпшан. Мыйат тул
воктэн шинчын, шикшэш вӱдылалтым. Ш ы ҥа дэч
утлымэмлак чучын колтыш.
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Ындыжым шыҥа ок тол, шикшыжэ чытыдымашын шынчам кочкэш, тугэ гынат, тыдыжэ шыҥа ганьак
огыл, чыташ лийэш.
Волгалташаттӱҥальэ. Мэмнан лагэрна йыр шудыжо,
пушэҥгыжэ чыла ужаргын койын шога. Куэ дэн лыстан пӱнчӧ пайрамлан чиймэ гайэ посна йандар ужаргын
койын шогат. Олык шудыш вочшо лупс шийла йылгыжэш. О ҥгыр шудо, моло шудо-влакат куанэн эр кэчэ
волгыдым ваш лийыт. Изыш умбалнырак ир шоптыр
вондо койэш. Чӱчкыдӧ вондэрла коклаштэ шӱшпык
шӱшкалтыш. Мэмнан ӱмбач ик пушэҥгэ гыч вэс пушэҥгыш чоҥэштэн кӱкӧ эртыш, пушэҥгэ укшэш шинчын сылнын муралтыш. Палаткэ омса почылто, Гэрц
лэктэ.
— Гэрц, тый мо лийыч? Тыйым палашат ок лий.
Шӱргӧ пылышэт пуал пытэн, тэҥгэчсэ дэч кок пачаш
кугэмын.
Гэрц дэн Сэвастйановым шыҥа-влак пэш чот пурыныт, шӱргышт, кидышт пуалын, чынжат нуным палаш
йӧсӧ.
Кэчэ изыш нӧлталалтэ. Мэмнан лагэрыштынат кожганышт. Эр мурышо кайык-влак йӱкыш моло кайык
йӱк ушныш. Чодра мучко т}флӧ йӱк сылнын шэргылташ тӱҥальэ.
Сукара дэн чайым йӱна. Поварна шордо шыл дэн
пэштамлэшашлыкымыштэн йамдылыш. „Ындэ кочкаш
тӱҥалына",— манын шар-упшнам кудашна вэлэ, шыҥа-влак пыл' ганьэ толын капланыштат, шӱргым, оҥлашым, шӱйым лэвэдыч, мэмнам эша индыраш тӱҥальыч".

Этап станцыштэ.
„Мэ вэрна гыч тарванэн, умбакэ кайэна. Ындэ
мыланна корэмла, купла гоч кайаш возэш. Йӱр кужаш
лиймылан куп-влак пурэн кэртдымашлык лӱҥгы ш ӧ
лийыныт. Имньэ-влак чӱчкыдын мӱшкырыш шумэшкэ
вӱдыш пурэн кайат. Имньэ кушкыж кайашат ок лий.
Имньэ ӱмбач волэн, имньынам шӧрмыч кыл гыч кучэн
вӱдэн кайэна.
Ты кэчэ мэ корнышто 18 сагат лийна, 30 киломэтрым гына кайышна.
Ийуньын 24-жэ. Йамшык пурэн кайымэ ш учко
Тукулан эҥэр дэк мийэн шуна. Йамшык пурэн кайымэ
вэр дэч изыш кӱшычрак ты эҥэрым кэлыктэн лэкна.
Вэс сэрышкыжэ лэкшын, мыланна курыкыш кӱзаш
возо. Кӱшкӧкӱзымынасэмын, пушэҥгэ-влак утыр ӱлышэмаш тӱҥальыч. Чодра утыр шуэмэш. Кӱзэн шушаш
лышан пушэҥгэ-влак пэш ӱлышэмыч, тыштэ лыстан
пӱнчӧ дэн куэн эн кӱкшыштат йэҥ кап дэч кӱкшӧ
огыл. Тыгай пушэҥгышт-влакат мардэж логалдымэ куго
кӱй кашакла да курык кокла шэлшылаш гына шочыт.
— Ончыза, маска кайа! — ик казакна кичкыральэ.
Ончална, лачак маска курык гыч вола. Мэмнам
ужо вэлэ, пушэҥгэ шойык вашкэ гына шыльат.
Ты йӱдым этап станцэ кучышо йакут йуртэш эртарышна.
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Йакут-влак шканышт кок йуртым ыштат. Иктыжэ
ш окш о йурт— тэлылан, вэсыжэ куштылгын ыштымэ—
« э ҥ э ж жаплан.

Йакут-влак.

Тэлэ йуртым йакут-влак пырньа дэн огыт ыштэ.
Тэлэ йуртын коҥгажэ лийэш, тӱжвал нырдыжэшыжэ
тэрыс дэн йӧрымӧ (варымэ) шуным йыгат. Йурт ныр48

дыжэш тЫгай шуным чэрык мэтр кӱжгыт пыжыктат.
Ӱмбачын мландым оптат. Тӧрза олмэш изэ рожлам
кодат. Сэдэ рожлаш тэлым ий кандарым шындат, кэҥэжым — имньэ поч дэн шар шоктэ гайым, альэ кол
шӱвыроҥым, сльудамат шындат. Йандам пойан йакутвлак гына шындат.
Йурт воктэнак йакут-влак ушкал витам ыштат.
Тӱкан шолдыра вольыкым йакут-влак]тэлым виташтэ
кучат; имтьым виташ огыт пэтырэ, тудо лум йымал
кочышьв кычалын, чара вэрыштэ тэлым эртара.
Малаш вочмо дэч ончыч ӱвырам лукшашлан пӧрт
кӧргым шикш дэн тӱтырышт, тӧрзаш шар шоктэ
гайым сакышт. Пӧрт кӧргыштӧ кумыс ӱпшат, имньэ
пӱжвӱд ӱпшат уло, тугак колат, кошкышо шордо
койат ӱпшалтэш.
Малаш тӧчэн нэралтышэмла шӱргэшэм ала мо ночкын логалмым шижым. Шинчам почын ончальым.
Виташ лэкмэ йурт омса почылтын, тувэчын прэзэ
пурэн, шӱргэмым козыра йылмыж дэн нулэн шогэн
улмаш.
Кыньэлын прэзым виташкэ луктын колтышымат,
угыч малаш возым.
Ындэ Бэрэзовкыш кайэна, тушко вашкэрак шуаш
тӧчэна. Тура кэчывал годым да пэлйӱд жапыштэ гына
каналташ чарнэна, каналташ чарнымаштэ жапым шуко
огына эртарэ".
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Мландэ ӱмбалсэ эн йӱштӧ олаштэ.
„Ийуньын 9-жэ. Мэ Вэрхойанск олашкэ шуына.
Йакутск гыч Вэрхойанскыш 1030 киломэтрым 18 кэчыштэ эртышна.
— Кушто вара олажэ? — Гэрц кычкырал йодо.
Картлаштэ оҥгым шындымэ, куго буква дэн „Вэрхойанск“ манын возымо, тыштэ улыжат ала монар йурт
гына шинча.
— Олажэ тыгай улмаш,— Сэвастйанов пэлэштыш.
Мэмнан эртымэ Лэна эҥэр воктэн йал-влак чылаштат урэман ильыч, тыштэ ик урэмат укэ.
Мэмнан имньына-влакнан ташлэн шынчышэ лакыла, купла гоч эртышыштла йолышт эрэак вола. Йуртвлак иктышт-вэсышт дэч тораштэ шогат. Шун йӧршан
йошкынан рок имньэ йолэш чот пижэш.
— Ты лавыра гыч кэм йол дэн кайэт гын, пожалэ
кэм дэч посна альэ кэм тагандэ лэктат ильэ,— манын
воштыл Гэрц каласыш.
Вэрхойанскыштэ да тудын куплаштыжэ шыҥа-ӱвыра милиард дэн коштыт. Вэрхойанскыштэ
нуно
мэмнам пэш чот когартарышт. Тыганьэ вэрлам кайымэ корныштына пэш шагал ужна.
Вэрхойанскыштэ чыла илышыжат ик поп, ик купэч, лучко йакут йэш, ала монар казак да 78 йэҥ
политикэ паша вэрч сылкыш колтымо йэҥ-влак.
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Мландэ ӱмбалнэ Вэрхойанск эн йӱштӧ ола.Тудо 67°
йӱдвэл кумдыкышто (широта) вэрым налэш. Кокла
ийдалук тэмпэратур— 17°С, йанвар тылзын кокла тэмпэратуржо — 51° С, ийульын -Ы 5 ° С .
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Экспэдицийын Йакутск гыч Бэрэзовкыш кайымэ
корныжо.

Тэлэ йӱштӧ т ы ш тэ— 6 9 ,7 °С л и й эш . Тылэч йӱштӧ
моло вэрэ мландэ ӱмбалнэ ныгушто лиймым палэн
налмэ огыл. Тыштэ эн йӱштӧ вэр.
Вэрхойанскыш толмыланна кок кэчэ шу. Тачэ
Гэрц ончылтэн корныш лэктэ. Кӱдынжӧ кок казакым,
йамшыкым да багажым изыш нальэ. Мамонт мумо
4*
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вэрышкэ ончылтэн мийэн шуын, мамонтым кӱнчэн
лукмылан йамдылалташ кайыш.
Ындэ экспэдицым мый вуйлатан наҥгайэм. Вэрхойанскыштэ ижик вич кэчэ илэн кэртам. Сэдэ вич
кэчылаштэ Вэрхойанск олаштэ икмонар экскурсийым
ыштынэм.

Мамонт илымэ жапыштэ илышэ носорогын кӱшыл
оҥлаш лужо.

Тачэ изэ эҥэр пундашыштэ носорог оҥлаш луым
муын луктым. Ты носорогат мамонт илымэ жапыштэ
илэн.
Ийульын 16-жо. Мэ корнышко лэкна“.

Тайга да тундр дэн кайышаш корно
2300 киломэтр кодын.
„Мыланна эша 2300 киломэтрым кайаш кӱлэш.
Тыдэ мэмнан пытартыш корно лийэш. Мэ ындэ йӱдэрвэлыш кайэна. Вэрхойанскын йуртышт дэн йэҥыштвлак'ш ойылан кодыч. Угычын тайга кӧргыш кӧ пурышна.
Йыр шинчД ужмо вэрышкэ пичкэмыш чодра лэвэд
кийа. Тудо умбакэ да умбакэ шуйнэн шога, мучашыжат укэ ганьэ чучэш. Пушэҥгэ вуйым мардэж лӱшкыкта. Чодраштэ шып, нымо йӱк-йӱан ок шокто.
Йыр-ваш нымо йӱк укэлан йошток чучэш, омо пызыра. Мэмнан йакут-йамшыкна кужын ойган сэмжэ
дэн муралтыш.
Кэчэ почэш кэчэ эрта. Мэмнан экспэдиций вашкэ
ончык кайэн шога.
Ийульын 29-жэ. Тачэ лум возо. Чодра тэлэ тӱсан
лийэ. Йӱдым йӱр йӱраш тӱҥальэ. Йӱр витыдымэ плашчым чийэнна гынат, кукшо шӱртӧ коддэ пэш чот
нӧрышна. Ындэ чодрам куплан вэр вашталташ тӱҥальэ. Имньэ-влак пулвуй таҥыт вӱдьш кэлын кайат.
Утларак да утларак йӱр йӱраш тӱҥальэ, лышыл станцышкэ шӱртӧ пырчэ коддэ нӧрэн мийэн пурышна.
Мэ Индигирка, Алазэй, Колыма эҥэрла кундэмыш
пурышна. Ты кундэмыштэ коллан пойан эҥэрла дэн
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йэрла пэш шуко. Сибир эҥэрлаштэ кол шукылан
ӧрьшам. Эҥэрласэ колым кучэн, кӱртньӧ корнышко

Колызо йакут.

намийэн шукташ ок лий. Сандэн шуко кол кучыдэ
кодэш.
Тыштэ ир комбо, ир лудо да йӱкчӧ-влакат кол
ганьак шуко улыт. Нуно кичкырлэн, шулдыр йӱкышт
шоктэн мэмнан вуй ӱмбач эртэн кайат. Нуно йа во54

лат, йа кӱшкӧ кӱзат. Нунын шуко тӱжэмын кичкырлымэ йӱкышт йӱд вошт мэмнан палаткыш шокта.
Йэрла лышкэ мийымына годым кэрэк кунамат ик
сӱрэтым ужына: тӱжэм дэн лудо-влак эркын йэр покшэк ийын кайат. Пычал йӱк шоктымо годым, тужэч
нуно кӱшкӧ чоҥэштэн кӱзат. Йӱкчӧ дэн комбо-влак
тыгай калык шагал илымэ вэрлаштат лудо дэч шэкланышанрак улыт.
Тачэ мый йара имньын йэр сэр воктэн кайымэм
годым кӱшнӧ оҥгым ыштэн. пӧртшӧ орьолым ужым.
Кэнэта орьол лӱйэн колтымо пикш ганьэ вӱдыш ш уҥгалтын гагарым кучыш. Орьол дэн гагарын шулдыр
йӱкышт шокташ тӱҥальэ. Шулдырышт вӱдэш пэрньшэ дэн тӱрлӧ могырыш вӱд’шыжа. Ш укак кырэдалаш
ыш воч. Кӱчэшыжэ чот пыжыктэн, орьол гагарым
кӱшкӧ кӱзыктыш.
Тӱрлӧ могырым кычкырлэн шкэ йолташыштлан
полшаш гагар-влак погынышт. Вараш кодыч. Нунын
погынымэшкэ орьол чодра ш эҥгэкэ чоҥэштэн
йомо.
Сэнтьабрын 2-жо. Толын, толын, Срэднэколымскыш шуна. Вэрхойанск гыч Срэднэколымскыш кок
тӱжэм киломэтрым 45 кэчэ кайышна. Срэднэколымскыштэ чылажэ 273 йэҥ ила. Нунын коклаштэ 80
йэҥ политикэ паша вэрч сылкыш колтымо й эҥ орланэн ила. Кугыжан правичылствын осаллыкшылан
ӧрат вэлэ: кӱртньӧ корно дэч 6000 киломэтр ӧрдыжыш йэҥ илыдымэ куплан вэрышкэ илаш огыл, колаш колтэн. Чынжат, нуно тывэч мӧҥгыш пӧртыл
огыт кэрт.
Срэднэколымскыштэ Гэрцын Бэрэзовкыш эртэн
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кайымыжым каласышт. Тудо тывэч мэмнан толын шумо
дэч арньа ондак эртэн.
Сэнтьабрын 5-жэ. Бэрэзовкы ш кайаш лэкна. Мийэн шуашна 325 киломэтр кодын.
Бэрэзовкыш кайымэ корныштына кэчывэлыш чоҥэш тэн эртышэ кайык тӱшка-влакым ужна. Йӱдлан
кайык-влак островлашкэ волэн, йэр, эҥэр сэрла воктэн чотдымын шуко погынат. Тыгэ сэр воктэн шинчымышт годым, лум вочмо ганьэ ошын койын шинчат.' Йӱдвэл кӱчык кэҥ эж эртэн, кужо йӱштӧ тэлэ
шуын толмыжо койын ш о га“.

Вашлиймаш.
Сэнтьабр тылзэ. Тайгам ош лум лэвэдыш вӱдылын. Ош вургэмышт дэн пушэҥгэ-влак шып, кожганыдэ шогат. Йырваш йӱк-йӱан укэ. Шордыштым
кушкыжын шаман, Сэмон, Амукзан, Тэйтшин Бэрэзовко вэлыш кайат. Нунын шордышт салма гай тӧр
корно дэн куштылгын йортат.
Лум ганьэ ош шордыжым кушкыжын, эн ончыч
шаман кайа. Тудын воктэн Сэмон корным ончыктэн
кайа. Ш ойычын Амукзан дэн Тэйтшин мийат. Амукзан почэш кандра дэн вӱдымӧ шордо нрэзэ мийа.
„Куго йанлык“ кийымэ вэрыш изыш шудэрак
чодраш шаман прэзым шӱшкылаш йамдылалтын улмаш, • ламутышт-влаклан Сэмон сыратымэ „осал
ш ӱлыш ым“ порэмдаш тужагын тӱрлӧ ӱзгарым кодыман улмаш.
'Ламут-влак лыстан пӱнчӧ кушмо чодра корно дэн
кайат. Лумышто куго маска кышам ужыч.
— Тывэчын маска эртымылан шукат ок л и й ,—
маска кышам ончэн Амукзан пэлэштыш.
Корно курыкыш шӱзаш тӱҥальэ. Йортэн толшо
шордо-влак ошкыл кайаш тӱҥальыч. Корнызына-влак
курык чоркатам кӱзэн, „куго йанлык“ кийымэ Б эрэзовко эҥ эр шокш могырӹш ончальыч.
Улыкӧ, курык йымак ончалын, ӧрын шогальыч.
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Нымом пэлэштыдэ ик олмышто аптыранэн шогат.
Куго йанлыкын ӱмбаланжак пӧртым ыштэн шындымэ.
Пӧрт мурньа гыч шикш лэктэш. Пӧрт воктэн йэҥвлак коштыт: пӧртыш пурат, пӧрт гыч лэктыт. Ты
пӧрт дэч тора огыл вэс пӧртым ыштымэ. Пӧрт вок-

Бэрэзовко эҥэр воктэн экспэдицэ илымэ пӧрт.

тэн шогылтшо йэҥ-влак кокла гыч иктыжэ толшо
йэҥ-влакым бинокльжо дэн ончаш тӱҥальэ. Варажым садэ йэҥ вэс йэҥжылан ала мом кидшэ дэн
ончыктыш. Тудыжо имньым кушкыжын, аптыранэн
шогышо ламут-влак дэк кудальэ.
— Тэндам начальник шкэ дэкыжэ ӱжэш ,--тольтн
шуын, ламут-влаклан тудо каласыш.
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— Кӧ вара тыйын начальникэт?— шаман йодо.
— Тудын лӱмжӧ Гэрц. Тудо мӱндыр ола гыч мамонт лукташ толын. Тудын кӱдынжӧ помошыкшо,
куд пашайэҥ да мый, ойлымым кусараш полшышо,
улына.
— Молан тудо „куго йанлыкым“ лукнэжэ? —
адак шаман йодо.
— Тудо вКуго йанлыкым" шкэ дэкыжэ мӱндыр
олашкэ наҥгайынэжэ. Начальникна пэш поро. Тыланда
пӧлэкым пуа, мийыза.
„Куго йанлык" воктэн шуко ӧрдыж йэҥ шогылтмым ужычат, адак ты йэҥ-влакын „куго йанлыкым"
шкэ дэкышт наҥгайаш тӧчымыштым палымӧҥгӧ,
ламут-влак лӱдмым чарнаш тӱҥальыч. Иктышт-вэсыштым ончалын, мийаш кэлшышт.
Курык гыч эркын волаш тӱҥальыч.
Гэрц нуным экспэдицийыш мийышэ йэҥ-влак
илымэ пӧрт воктэн ваш лийэ. Ламут-влаклан пӧртыш
пураш кӱштыш. Ламут-влак шордышт ӱмбач волэн
начальник ончыктымо пӧртыш пурышт.
Гэрц дэч посна пӧртыштӧ Пфипмэйэр дэн ойлымыи кусараш полшышо ильыч. Пӧртыш пурымӧҥгӧ,
чыла пӧртысӧ йэҥ-влаклан кидым пуэн сайласышт.
Варажым коҥга воктэн шинчын ырыкташ тӱҥальыч.
Тэлэ тӱҥалмылан шуко жап эртэн огыл гынат, йӱштыжӧ ситышашлык уло; йӱдым 20 градусыш шуэш,
кэчывалым — 12 градусыш. Сандэн экспэдицийыш
толшо йэҥ-влак вэлэ огыл, йӱштылан тунэмшэ
ламут-влакат коҥган пайдажым палэн нальыч. Коҥгаш олтымо укшэрла пудэшталт йӱла. Пӧрт кӧргыштӧ шокшо, тудо кумылло капыш шалана.
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Чайникэш шындымэ вӱд шолаш пурыш. Гэрц ламут-влакым чай йӱаш ӱжӧ. Пашазэ-влакын шкэ ыштымэ ӱлышрак ӱстэл коклаш пурэн шинчын, чай йӱаш
пижыч. Ламут-влак йодыштмылан ӧрканымэ сэмын
ик-кок мут дэн гына вашмутым пуат. Ваш ойлымаш кӱлэш сзмын почылт ок шого. Сэмон гына чытэн ыш
кэрт, Гэрц дэч йодо:
— „Куго йанлыкым" молан наҥгайынэт?
Гэрц ик минут жап пэлэштыдэ шинчышат, варажым ламут-влаклан мамонт нэргэн ойлаш тӱҥальэ.
— Тидэ „куго йанлыкын" лӱмжӧ мамонт. Тэндан дэч пэш мӱндыр эллаштэ — Африк дэн Индийын шокшо вэрлаштышт — кызытсэ жапыштэ слонвлак илат. Мэмнан кӱнчымӧ мамонтат слон тукымак.
Тудын капшэ гына Африкыштэ да Индийыштэ илышэ слонын дэч кугырак. Ала кунам ожно тыштэ
мамонт-влак кашак дэн коштыныт. Сибирыштэ, путыракшым Йӱдвэл польар тэҥ ы з сэр воктэн ий гыч
ийын шуко азу пӱйым (бивэньым) муэдат. Ожнысо
жапыштэ илышэ йэҥ-влак мамонтым пуштэдэныт.
Мамонт кучаш нуно уло насылышт дэн погынэн
лэктын, мамонт вӱр дэк коштмо корнэш кэлгэ выньэмым кӱнчэныт, пундашэшыжэ кошар мэҥгылам кэрын
шындэн, ӱмбачынжэ чытыр дэн да карыш дэн лэвэд кодат улмаш. Куго, вийан мамонт-влак нимо
дэч лӱддымӧ лийыныт, шэкланэн коштьш огытыл.
Ш уко годым кӱнчымӧ кэчын йӱдымжак мамонт выньэмыш вэрэштэш улмаш.
Выньэмыш пурэн кайышэ мамонт кугу вийан йӱкшӧ
дэн мӱгырэн. Мӱгырымӧ йӱкшӧ йыр вэрлашкэ мӱндыркӧ сургалтын.
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Эрдэн пэш эскэрэн гына тудын дэк йэҥ-влак мпйэныт. Ш уко годым моло мамонтышт пурэн кайышЭ'
йолташыштым вийан хоботышт дэн лукташ тӧчэн, суткалэн кайыдэ шогат улмаш. Ш уко толашэн луктын

„Ала кунам ожно, тыштэ мамонт-влак кӱтӧ дэн
коштыныт".

огыт кэртат, кудалтэн кайат улмап'. Тулэч варажым^
нуно ты корным кудалтэн, вӱд дэк вэс корно дэн
коштыныт. Ик выньэмэш кок мамонтым кучаш лийын огыл.
Выньэмыш пурэн кайшыжла мэҥгылаш кэрылтын
мамонт тувэч лэктын кэртын огыл. Иктаж мом руалтэн кучаш тӧчэн, хоботшым гына шуйкалэн тӱрлӧ'
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аюгырышкыла кондышт кэртын. Руалтэн кучаш нимат вэрэштын огыл.
Йэҥ-влак кӱш нӧвы ньэм воктэнш огэны т. „Коло!“—
манын нуно кычкырэныт. Ш кэныштын кӱй куралышт
дэн эмганышэ (сусыргышо) мамонтым кырэн пуштэдэныт. Ту жапыштэ айдэмэ мэтал дэн пайдаланэн
моштэн огыл, кӱй курал дэн гына пайдаланэн. Сандэн тунамсэ жапым кӱй курым манын лӱмдэн
улыт.
Мамонт-влак пытымылан ындэ шуко жап эртэн.
Нунын лулэгышт гына кодын. Тугэжат пэш шуэн гына
тичмаш мамонт-влакат вэрэштыт. Тэвэ мэ кизыт ты
тура сэр воктэн мамонтым кӱнчэн луктына. Ты мамонт ий-влак кокласэ шэлшышкэ пурэн кайэн улмаш.
Ты шэлшышкэ пошкыдо курыкла гыч вӱд йогэн водэн, вӱд дэн пырльа рок, кӱй, пушэҥгэ пудырго-влак
йогэн волэныт, эркын-эркын мамонтым кӱжгӧ лончын лэвэдыныт. Мамонт кап дэк йуж пурэн кэртын
огыл. Сандэн мамонт кап шӱйын огыл, тичмашын
дралалтын. Мамонтын тышан колымо дэч вара пэш
ш уко жап эртэн. Бэрэзовко эҥ эр сэрым эркын-эркын
вӱд мушкын шогэн, мамонтын вуйжо дэн туп рӱдыжым почылтарэн.
Ламут-влак шып колышт шинчат. Нуно Гэрцын
■ойлымыжым чылажымак умылэн кэртын огытыл.
— Мамонт ӱмбалан мый пӧртым ыштышым,—
умбакыж э Гэрц ойжым шуйа. — Пӧрт кӧргыштӧ кок
коҥгам шындэна. Мамонтым лукшашлан пэлэнжэ кылмэн пижшэ ийым лэвыктынэна. Мом ыштымынам ужын
«айымыда шуэш гын, айдыза мийэн ончалына.
Сэмон вуйжым „ок л и й “ каласышыла рӱзалтыш.
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— Ок лий,— ыштальэ тудо. — Ш ордо-влак колат.
„Куго йанлык" ӱчым конда.
— Шордыда-влак колат мо? — Гэрц йодо.
— Колат шол, — Сэмон пэлэштыш.— Уло кӱтэм гы ч.
кум ужашыжэ гына кодо, молыжо колэн пытыш.

Тэвэ тыштэ, тура сэр воктэн кизыт мамонтым кӱнчэн
луктына“.

— Мамонт колымылан пэш шуко жап, тудо тыланда
нимогай зийанымат ыштэн ок кэрт, — Гэрц каласыш. —
Тэндан шордыда-влак чэрланэн колат. Тэ вара нунылан прививкым ыштэн улыда?
— Мо тугай прививкэ?^—-Сэмон йодо.
Ламут-влак мо ойлымым умлыдэ иктэ-вэсыштым
ончальыч.
— П рививкэ ыштымаш у паша огыл, — Гэрц ойлаш тӱҥальэ.— Шордо-влакым чэр пижмэ дэч аралаш
прививкым ышташ кӱлэш ильэ. Прививкэ ыштышаш
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годьш тэ шаманым кондэнда дыр. Тудыжо тӱрлын
кадыргылын, укэм куктылын, тэндан вуйдам аҥыртарэн гына, адак тудлан пашадарымат пуэнда дыр.
ч

Мамонтын коваштыж дэн лулэгыжым оптэн экспэдиций
мӧҥгӧ пӧртылэш. Шордо-влакым кичкымэ.

Прививкын шордымат, айдэмымат осал чэр дэч
утарэн кэртд1ыж нэргэн ламут-влаклан Гэрц пэш умландарэн пуаш шона да нунын йылмэ дэн ойлэн ок
мошто, ойльгаым кусарышыжат умландарэн ок шукто.
Ламут-влаклан Гэрп чайым, шэкарым, тамакам пуыш,
нунын ӱдрамашыштлан сукарам, кампэтым, порсын
ш}Ттым, имэ-влакым,чэвэр шырча-влакым пуэн колтыш.
Пӧлэк пумылан ламут-влак пэш йывыртышт, ки64

ньэл шогалын, Гэрц дэн кид кучэн эсэнласыштат, варажым шкэ урасашкышт пӧртыл кайышт. Ты йэҥ могай „прививкэ" нэргэн ойлыш, корно мучко шонэн мийышт.
Ламут-влакын шкэ дэкышт пӧртылмӧ жапыштэ
Пфицмэйэр тэтрадьэшыжэ тыгэ сэрэн:
„Мамонт кӱнчымӧ пашам чарныдэ ышталтэш, октьабрын луымышо числажлан пашам пытарэна. Октьабрын луатвизымышэ числаштэ мамонтьш коваштэ
дэн лулэгыжым тэр-влакэш оптэн, мӧҥгӧ корнышко
лэкташ шонэна. Тэрэш пий-влакым кичкаш возэш. Чылажэ лу тэр кӱлэш лийэш. Мамонтын наҥгайышаш
ужашлажэ тӱжэм килограм виса лийэш “.
Йӧршэш тэлэ шуын. Сибирын эҥэр, йэр, куплажэ
ий дэн лэвэдалтын. Ындэ ик этап станцэ гыч вэс этап
станцыш вик кайаш лийэш. Бэрэзовко гыч Иркутскыш куд тӱжэм киломэтр вэр коклаштэ мамонтым тэр
дэн кондэныт. Тэрэшыжэ пийымат, шордымат, имньымат кичкымэ жап лийэдэн.
Иркутскыш толын шумӧҥгӧ, мамонтын коваштыжым.лулэгыжым вагоныш оптэныт.Ындэтудым кӱртньӧ
корно дэн Пэтэрбургыш наҥгайэныт. Пэтэрбургышто
мамонтын лулэгыжым ушкалэн йанда шкап кӧргэш
шогалтэныт, коваштыж дэнат мамонтын учыжым (чучело) ыштэн, тудым шкап дэч тора огыл вэрэш шогалтэныт.')
^) Мамонтын умша кӧргыштыжӧ, йылмэ дэн пӱй-влак
коклаштэ нэлын шуктыдымо кочмыжым муыныт. Тидэ кочышыжо пушэҥгэ лышташ да шудо улмаш. Йужо кушкылжын тушыжат лийын. Тывэчын мамонтын кунам колымыжым
палымэ; тудо шыжым колэн улмаш.
5 —396
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Коло ий гыч.
Коло ий эртыш.
Тарабикин Сэмонын урасаштэ ожнысо сэмынак
тул йӱла, ожнысо сэмынак тул ӱмбалнэ под кэча, по.

Корнын ужашыжыы пийым кычкэн пӧртылыныт.

дышто шордо шыл шолэш. Тул йыр ламут-влак шинчат.
Тарабикин Сэмон ожныж дэч йатыр шоҥгэмын.
Тудо тулышко шинчажым пэлэ кумэнрак онча, жапын-жапын тойа дэн возак йымал тулым пз^дырата.
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1917 ийыштэ Росийыштэ рэвольуцо лиймэшкэ урасаштэ илыш вашталтдэгэчак эртыш. Рэвольуцо дэчвара Сэмон Срэднэколымскыш мийышат, ӧрын тольо.
Политикэ паша вэрч колтымо чыла сыльный-влаклан эрыкым пуэныт, нуно шкэ шонымо вэрышкэ пӧртылыныт. Казак-влакат кодын огытыл, округ начальникат кайэн.

Мамонтын мландыштэ кийымэ сэмынак ыштымэ учыжо.

Срэднэколымскыштэ совэт лийын, чыла пашам
тудо виктара. У илыш ламут-влак дэкат толын шуо. Нунат шкэ коклашт гыч дэлэгатым сайлышт. Тарабик
урасаштэ дэлэгатлан Сэмоным сайлышт. Тудо чӱчкыдын Срэднэколымскыш погынымашкэ
кошташ
тӱҥальэ., Погынымашкэ моло ураса гычат дэлэгатвлак мийат.
5.
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— Сэмон, мыйым колышт альэ, — Амукзан ойлаш тӱҥальэ. — Тэвэ тый илыш сайэмэш манын ойлэт.
Вара кунам сайэмэш? Мэмнан шордына-влак колат
да колат. Ш ордо-влак молан колымым ала совэтыштэ
шинчат? Тый тудым палэн нал.
Сэмон изыш пэлэштыдэ шинчышат, варажым каласыш:
— Иодыштынам. Совэтыштэ мыланэм шаман-влак
тэндам ондадат манын каласышт... Нунын удылмышт
огэш полшо, шордыда-влаклан прививкым ыштыза,
манын каласышт.
— Прививкым манат?— ламут-влак йодыч.
Сэмон ок пэлэштэ. Ламут-влак тудым ончэн,
мом каласымыжым вучат. Сэмон альат шып шинча.
Тудо мамонт кӱнчаш толшо йэҥынат прививкэ нэргэн ойлымыжым мондэн огыл. Прививкын мо лиймыж ым ок шинчэ.
— Молан от пэлэштэ? — ламут-влак палаш тӧчат.
— Шордо-влак вашталтшан чэр дэн колат манын
совэтыштэ каласышт. Ты чэрым „Сибир й а з в э “ маныт. Йэҥ-влакат „шэдра" манмэ вашталтшан чэр дэн
колат. Прививкым ышташ кӱштат. Кузэ прививкым
ышташ? Мэ шкэжэ прививкым ыштэн огына кэрт.
Прививкым доктыр дэн фэльдшэр гына ыштэн кэртыт. Доктырым колташ Йакут рэспублик правичылствэ дэч йодын совэт пунчалым лукто.
Ламут-влак шонкалаш тӱҥальыч.
— Тэйтшин колыш... Шаманьтн полышыжо ыш
лий, — Амукзан ойгырэн пэлэштыш.— Тэйтшин молан
колымо нэргэн шаман дэч йодында вара? Тудо „Тэйт68

Сибирыштэ мумо мамонтын лулэгыжэ.

шиным шулыш-влак осал паша ыштымыжлан ӱчым
кондэныт" манын ойлыш.
— Тэйтшинымат утарэн кэртын огыл гын, шаманжэ.мыланна молан кулэш вара? — шыдын Сэмон каласыш.
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Тыгэ ойлэн шинчымышт годым, тӱжвалнэ пэш чот
пий-влак опташ тӱ 1гальыч. Ламут-влак шэкланэн пктышт-вэсышт умбак опчальыч. Сэмон кпньэлын тӱжвак
лэктэ.
Ала могай ӧрдыж йэҥ ураса лышкэ толын чарнышат, Сэмон дэч йодо:
— Тарабикпн Сэмон тыштэ ила?
— Мый шкэ Сэмон улам.
Толшо йэҥ тэр гыч волэн, ӱзгаржым нальат, Сэмон дэк мийыш,
— Мый фэльдшэр улам. Шордыдалан прпвивкэ
ышташ тольым. Шордыда-влак кпзыт колат мо?
Толшо йэҥ йыр пӧрйэҥжэ, ӱдрамашыжэ, йочажэ
погынэн, тудым шэкланэнрак палаш тӧчэн ончат.
Варажым унам урасашкэ пуртыштат, чылапат тул
йыр шпнчыч.
Толшо йэҥ оҥа чайым йӱын-йӱын ламут-влаклан
вашталтшан чэр нэргэн, прпвивкэ ыштымэ нэргэн
ойла.
Фэльдшэр кайымӧҥгӧ, ламут-влак йатыр жап мартэн вуйыштым рӱзэн-рӱзэн шордо дэн прпвпвкэ нэргэн ойлэн шпнчышт.

Ындыжым ламут-влак кузэ плат вара?
Чодра, ■тундр шордо-влак, охотыш коштмаш —
ожсо сэмынак кодыныт. Илыш шот вашталдын. Ындэ
шаман-влак пытэныт. „Шаманланымаш", вэс сэмын
каласаш, локтыл кошташ йӧршэш чарымэ. Тугай паша закон почэш титаклалтэш. Шаманын ындэ кӱлэшыжат укэ, культбазыштэ доктыр-влак йэҥымат, шор70

Дымат эмлат. Школлаштэ йоча-влакым туныктат.
Ламут рвэзэ влак кокла гыч Лэнинградыштэ йӱдвэл тыгыдэ калык институтышто тунэм пытараш шукТ-1ЛШЫШТ уло. Совэт власть ыштымэ культбазыш толын ламут-влак радиом ко л ы ш ты т.. Колыма эҥэрын
Йудвэл тэҥызыш ушнымашкэ тэҥызыштэ коштшо куго
[шроход-влак толыы коштыт. Колыма ӱмбач аэропланвлак чоҥэштэн эртат. Пичкэмышлык, укэлан ишанэн
илымаш ындэ шойылан кодыт...

ВУЙЛЫМАШ.
Вараш кодшо у н а .............................
3
Шиждэ мумо
..................................................................................
6
Торгайы м ага........................................ .............................................. 10
Палыдымэ йанлык дэк угычынм и й ы м а ш ............................... 12
Мӱндыр к о р н ы ш к о .......................................................................... 14
Тарабикин Сэмон илымэ урасаштэ
....................................... 23
„Осал шӱлыш" ӱчым конда............................................................. 28
Шаман толэш . . . • ..................................................................... 31
Шаман „оӒл шӱлышым"п о к т а ................................................... 34
Йакутск о л а ш т э .................................................................................. 40
„Вӱр йӱшӧ-влак“ .............................................................................. 44
Этап ст а н ц ы ш т э.............................
. 47
Мландэ ӱмбалсэ эн йӱштӧ о л а ш т э ...............................................50
Тайга да тундр дэн] кайышаш корно 2300 киломэтр код ы н ........................................................................................................53
В а ш л и й м а ш ...........................................................................................57
Коло ий г ы ч ........................................................................................... 66

ЙНТ

1^

(ЗнЛёП'!. л

• Чр, - '/ Ч
■ ^ . , - ’ ;# к ■ ••

с>...

‘-'
.4 .

3- г-й .

!^г“

,‘^»:«кй4--'

Щ...

. - г ~ * .- .

А кш э

СС

Цен4

~'- ӓ Г

ы р.
коп.

У 1 п. н.

..V»* ...

■' .1
1к<..'*'......

С. ДМИТРИЕВ

'Ч'-'■
“
■':*Ӓве

В ПОИСКАХ МАМОНТА
На марийском язы ке
(лугово-восточное наречие)

