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ААн тыл
ЮнЕСКО би´иги сахалар оло²хобутун аан дойдуга ки´и аймах айбыт биир чулуу, ча±ылхай уонна хатыламмат айымньытынан ааттаан туран, симэлийэр, умнуллар кутталга киирбит эпос буолар диэн
ара²аччылыырга бы´аарыммыта. Онон Саха Республикатын Президенэ В.А. Штыров ыйаа±ынан Оло²хо 10 сыллаах Программата бигэргэтиллибитэ. Оло²хону µйэтитиигэ µ³рэтии, чинчийии, тар±атыы
салгыы са²а сµµрээннэри киллэриигэ то±оостоох кэмнэр µµммµттэрэ.
Хас улуус аайы тµ³лбэ оло²холорун µйэтитиигэ араас хабааннаах,
киэ² далаа´ыннаах µгµс µлэлэр ыытыллан кэллилэр.
Чурапчы улуу´а саха фольклорун, оло²хотун чинчийиигэ µгµс кылааттарын киллэрсибит киэн туттар дьоннордоох уонна элбэх оло²хо´ут т³р³³н-µ³скээн ааспыт тµ³лбэтинэн биллэр.
«Чурапчы оло²хо´уттара» кинигэ I тµ´µмэ±э «Чурапчы оло²хо´уттара. Чулуу оло²хо´уттар» диэн ааттанна. Манна сµрµннээн
ХIХ— ХХ µйэ са²атыгар ыллаан-туойан ааспыт оло²хо´уттар испии´эктэрэ киирдэ.
Чурапчы улуу´ун оло²хо´уттарын µйэтитиигэ улахан ааттаахсуоллаах фольклористарбытын та´ынан сµ²кэн кылаатын киллэрсибит
ки´инэн учуутал, агроном, чинчийээччи Ермолаев Василий Федотович
буолар. Чурапчы улуу´ун культуратын духуобуна´ын µ³рэтээччилэр,
чинчийээччилэр µйэ тухары Василий Федотовичка махтаныах тустаахтар, сµµрбэ´ис µйэ 70-с сылларыттан улуус оло²хо´уттарын интэриэ´иргээн, букатын атын эйгэ µлэ´итэ дьаны´ан туран нэ´илиэктэри
кэрийэ сылдьан µлэлэ´эн, сурукка киллэртээн, µйэтитэн дьон-сэргэ
аа±ыытыгар, билиитигэр тиэрдибит µтµ³кэннээх ки´иэхэ! т³´³ да µйэ
а²аарыгар чуга´аатар би´иги кини ыра санаатын ыпсаран, ба±арбыт
ба±атын толорсон ситэрэн-хоторон, ч³мч³тµ´эн бу кинигэни о²орон
кµн сирин к³рд³р³бµт. Бу кинигэ та²ылларыгар оло²хо´уттар аат3
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тара µксэ талааннаах фольклорист Ермолаев В.Ф. хомуйбут матырыйаалларыгар оло±уран (кини о²орбут испии´эгэр 167 оло²хо´ут
аата-суола хомуллубут) о²о´улунна. Итиэннэ атын источниктартан, архыып матырыйаалларыттан, информаннар ахтыыларыттан
тµмµллэн барыта 239 оло²хо´ут аата, µксµлэригэр репертуардара
эмиэ чуолкайданна. Бу биллэн турар са±алаа´ын. Мантан сиэттэрэн
айыл±аттан айдарыылаах оло²хо´уттарбытын µ³рэтиэххэйи², саха
³рк³н ³й³ буолбут оло²хобутун чинчийиэххэйи²!
Иккис тµ´µмэх «Чурапчы оло²хону хомуйааччылара, чинчийээччилэрэ уонна тар±атааччылара» диэн ааттанна. Манна Чурапчы
оло²хотун уонна оло²хо´уттарын араас кэмнэргэ хомуйбут, µйэтиппит, µлэлэригэр чинчийбит, дьо²²о-сэргэ±э та´аарбыт дьоннор испии´эктэрин алпаабыт бэрээдэгинэн биографическай ыспараапкалаах,
библиографическай ыйынньыктаах киллэрдибит. Аа±ааччыга, чинчийээччигэ сирдэтэригэр ту´алаах буоллун диэн.
¥´µс тµ´µмэххэ «Оло²хо´уттар уонна чинчийээччилэр ту´унан ахтыылар» ахтыылар хомулуннулар. т³рдµс тµ´µмэх «тµ³лбэнэн оло²хону
сцена±а туруоруу» диэн аттанна. Бэ´ис тµ´µмэх «Утум сал±анар».
Алтыс тµ´µмэх «Чурапчыттан т³рµттээх худуо´унньуктар, норуот
маастардарын дьµ´µйµµлэригэр оло²хо». Сэттис тµ´µмэх «Биобиблиографическай ыйынньык». Ахсыс тµ´µмэх «Сы´ыарыылар», архыыпка харалла сытар Чурапчы оло²холорун уонна оло²хо´уттарын ту´унан сибидиэнньэлэр.
Антология±а чопчу маннык дьон хомуйбут матырыйааллара киирдилэр: Ала±артан — Слепцова Варвара Григорьевна-Санаа, СР µтµ³лээх
учуутала, учууталлар учууталлара, РФ суруйааччыларын, суруналыыстарын сою´ун чилиэнэ. Арыылаахтан — Попов Семен РомановичСиэдэрэй Сэмэн, биологическай наука кандидата, нэ´илиэк историятыгар хас да кинигэ ааптара. Болто²оттон — СР культуратын туйгуна,
35-с сылын библиотекарынан µлэлиир Ефремова татьяна Павловна.
Хатылыттан — ССРС культуратын туйгуна, µлэ ветерана, Хатылы
нэ´илиэгин бочуоттаах олохтоо±о, нэ´илиэк историятын µ³рэтиинэн
дьарыктанар, хас да кинигэни о²орсон кµн сирин к³рд³рсµбµт Мария Петровна Иустинова. Мугудайтан — нэ´илиэк историятын кинигэтин ч³мч³ппµт, мелодистка, музыка уонна история учууталынан
µлэлээбит, µлэ ветерана татьяна Егоровна Захарова. Мырылаттан —
нэ´илиэк историятыгар утумнаахтык µлэлэ´эн хас да кинигэлээх,
СР µ³рэ±ириитин туйгуна, Иннокентий Иннокентьевич Собакин. Сы4
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ла²тан — нэ´илиэк музейын µлэ´итэ, хас да кинигэлэрдээх Клара Гаврильевна Макарова. Хадаартан — РСФСР µ³рэ±ириитин туйгуна, Хадаар нэ´илиэгин ытык олохтоо±о П.В.Божедонов. Чакыртан — Ширяева Мария Ивановна. РФ суруналыыстарын сою´ун чилиэнэ Филиппов
николай Васильевич уо.д.а.
Кэлэр к³лµ³нэ дьон ³сс³ байытан, ха²атан и´эллэригэр бигэ эрэллээхпит.
Хомуйан о²орооччулар

I тµ´µмэх.
ЧУРАПЧЫ ОЛО¢ХО¤УТТАРА
ЧУлУУ ОлО¢ХО¤УТТАР

Теплоухов-Тимофеев Иннокентий Гурьевич
(1869—1963)
И.Г. Тимофеев-Теплоухов «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» диэн маІнайгы
олоІхотун Императорскай антропология
уонна этнография музейыттан Саха сиригэр фольклорнай матырыйаалы хомуйар соруктаах кэлбит этнограф В.Н. Васильев 1906
сыллаахха Амма сэлиэнньэтигэр Солобуода±а суруйбута. Бу олоІхо Э.К. Пекарскай
к³нн³рµµтµнэн 1916 с. Бетлингк алфавитынан сахалыы тахсыбыта. Петербурга саха
тылын ба´ылаабыт б³д³І фольклорист
А.А. Попов олоІхону сахалыыттан нууччалыы тылбаастаабыта. Г.У. Эргис олоІхо тылбаа´ыгар эбиини киллэрбитэ, латинскай алфавиттан аныгыга к³´³рбµтэ. И.В. Пухов бэчээккэ тахсыытыгар бэлэмнээн былааІІа киллэртэрбит, тылбааска
хос бы´аарыылары биэрбит. Ити µлэлэспит дьон бары ³лбµттэрин
кэннэ кинигэ ситэриллэн 1985 сыллаахха Москва±а бэчээттэнэн
тахсыбыта.
Иккис олоІхото «Иэйиэхсит сиэнэ эриэн таба аттаах Эрэбил
Бэргэн». Итини 1941 сыллаахха мин илиибинэн суруйбутум 449
6
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страница, 11656 строка буолбута. Мин Иннокентий Гурьевич ханна
µ³скээбитин, хайдах олоІхо´ут буолбутун ту´унан кэпсээнин истибитим:
«Боотуруускай улуу´угар Хайахсыт нэ´илиэгэр Улуйбут диэн сиргэ т³р³³бµтµм. А±ам Гурий Тимофеевич Теплоухов Бодойбо±о кы´ыл
к³мµ´µ хостуур бириискэ±э µлэлээбитэ, ийэм Мария Платоновна
атыы´ыттарга эстэрээпэлээбитэ. Би´иги удьуор олоІхо´уттарбыт.
Хос э´ээм саас Лаамыттан эргиллэн кэлэн и´эн, сыыр µрдµгэр атын
мэччитэ сылдьан дьыбарга ыллаата±ына, ырыатын дор±ооно к³ст³³х
сиргэ и´иллэрэ µ´µ. Балтым Парасковья би´иги эргин улаханнык
биллибит олоІхо´ут Тэкэллэ Миитэрэйгэ эргэ тахсыбыта. Тэкэллэ икки сµµстэн тахса олоІхону олоІхолуура. Мин киниттэн уонна аба±ам Дмитрий Тимофеевич Теплоуховтан-Ырыа Мииккэттэн
µ³рэнэн 40-ча олоІхону толорор этим.
МаІнай 13 саастаахпар Ырыа Мииккэ уолугар ЫстапааІІа ыллаан и´итиннэрбитим. ¥гµс ки´и ортотугар 14 саастаахпар Ылдьаа
Максимов уруутугар олоІхолоппуттара. Онно «Куруубай хааннаах
Кулун Куллустуур» олоІхобун толорбутум. ¥гµс ки´и сэргээн истэр
тµбэлтэтигэр санааІ к³т³±µллэн толоро±ун. Манна сµµстэн тахса ки´и
сэІээрэн истибитэ. Арай биирдэ Хайахсыт нэ´илиэгэр Тэбиэлэнэр
Миитэрэй диэн олоІхо´уту к³рс³ тµстµм. Ат сµµрдµµтµгэр мустубут
дьон би´игини кµрэхтэ´иІ диэн кµ´эйбиттэрэ. Тµµн µ³´µгэр диэри мин
олоІхолообутум, сарсыарда ³ттµгэр кини толорбута. ОлоІхолорбутун истэн баран, биир о±онньор Миитэрэйгэ: «Эн т³´³ да аатыра сылдьыбытыІ
и´ин эдэр олоІхо´укка оннугун туран биэрии´игин», — диэбитэ. Онуоха кырдьа±ас хомойбут курдук к³рµІнэнэн тахсан барбыта.
Биирдэ Хайахсыттан Амма±а бурдук атыыла´аары киирбитим.
Кэннээйи нэ´илиэгэр олохтоох олоІхо´ут Јкк³ Силипкэ тохтообуппар: «Солобуода±а биир учуонай саха олоІхолорун суруйа кэлбит. Мин суруйтара бараары сылдьабын. Барыс», — дии то´уйда.
Би´иги олоІхо суруйтарааччылар, Солобуода±а Рогожин дьиэтигэр тиийбиппит. КиэІ хос и´игэр кугас баттахтаах нуучча ки´итэ
т³тт³рµ-таары хаама сылдьар эбит. Би´игинниин сµрдээх ыраастык,
чуолкайдык сахалыы кэпсэттэ. Мин киэ´э «Куруубай хааннаах Кулун
Куллустууру» толорбутунан бардым. Нуучча, саха дьоно истээри
кэлбиттэр этэ. Сахалыы билбэт ³ттµлэригэр Виктор Николаевич
тылбаастаан бы´аара олорбута. Халлаан сырдыар диэри олоІхолообутум. Н³Іµ³ киэ´э Јкк³ олоІхотун истибиттэрэ.
7
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В.Н. Васильев ыраахтан сылдьар диэн олоІхобун суруйбутунан
барбыта. Тохтоло суох 12 кµн устата суруйан бµтэрбитэ. Јск³тµн
урукку этиибиттэн уларытан кэбистэхпинэ, тохтотон чуолкайдыыра,
толору суруйара. Виктор Николаевич Солобуода±а т³р³³бµт буолан,
сахалыы олус µчµгэйдик билэрэ.
Кэргэмминээн ыарахан оло±у атаардыбыт. Кэргэним Февронья
Хадаар нэ´илиэгэр Хопто±о а±атын уу´угар µ³скээбитэ. Бииргэ олорбуппут 48 сыл буолла. Ити кэм и´игэр 7 уол, 5 кыыс о±оломмуппут.
Бастаан ДириІ Кµ³л диэн сиргэ у´уннук олохсуйбуппут. Онно 10
о±обут ³лбµтэ. МэІэ ХаІалас улуу´ун 1-гы Хапта±ай нэ´илиэгэр к³´³н
киирэн 30-ча сыл кэриІэ олорбуппут. О±олорум µксµлэрэ ³лбµттэрин
кэннэ «уоттаах-кылыстаах тылынан илгистибитим сэттээх-сэлээннээх
буолла±а» диэммин у´ун кэмІэ олоІхолуурбун быра±а сылдьыбытым».
И.Г. Тимофеев-Теплоухов «Иэйиэхсит сиэнэ эриэн таба аттаах Эрэбил Бэргэн» диэн олоІхотун ДириІ б³´µ³лэгэр ыаллыы олороммун
колхоз µлэтин кэнниттэн киэ´эттэн киэ´э суруйуубун 1941 с. муус
устар 15 кµнµгэр са±алаабытым. ОлоІхо´уппун ыам ыйын аІаарыттан
ы´ыы бэлэмигэр ылбыттара. Онтон бэс ыйыгар ы´ыах са±ана сэрии
са±аламмыта. ОлоІхобутун сурукка киллэрэн, атырдьах ыйын бµтµµтэ
туттарыахтаах этибит. Миигин сарсын да армия±а ыІырдахтарына
к³Іµллэрэ этэ. Иннокентий Гурьевичтыын сµбэлэ´эн баран, Дьокуускайга киирэн кµµскэ µлэлээн 400 страницаны суруйбуппут кэннэ миэхэ бэбиэскэ кэлбитэ. Сэрииттэн эргиллибэтэхпинэ олоІхону ситэрээйэллэр диэммин ис хо´оонун суруйан хаалларбытым.
Армияттан эргиллэн кэлэммин суруйуубутун эмиэ сал±аан барбыппыт. ОлоІхо´утум этиитин ахсын уларытан и´эрэ, арыт олох да к³тµтэн
кэби´эрэ, истээччилэри сэргэхситээри сурукка киирбэт быдьар тыллары туттара. Сорох этиилэрин к³нн³р³н баран аа±ан и´итиннэрдэхпинэ:
«Эн олоІхо´ут буолуоххар с³п ки´игин», — диирэ. Ити кэмІэ мин
Москва издательствотын саха салаатыгар µлэлээн кэлбит ухханым этэ.
Д.М. Говоров «Бµдµрµйбэт Мµлдьµ Б³±³» уонна П.А.Ойуунускай «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоІхолоругар техническэй редактор этим.
Бу олоІхону эт илиибинэн иккитэ-µстэ устубут буолуохтаахпын. Салгыы 49 страницаны суруйаммын 449 страница буолбута.
¥лэбитин туттара бараары олорон, Иннокентий Гурьевичтыын
олоІхобутун ³т³рµнэн кинигэ буолан тахсара биллибэт, онон атыылыахха диэн сµбэлэспиппит. Ити 1945 сыл от ыйыгар этэ. Оччолорго илиинэн суруллубут олоІхолору архыыпка туттарыыга дьа´ал
8
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эрэйиллэрэ. Онно миигин билэр Г.У.Эргис µлэлиирэ эрээри, сэллигэ бэргээн санаторийга киирэн хаалбыт этэ. Ки´ибитигэр тиийэн
дьа´ал ыллыбыт. ОлоІхону тутааччы мин билэр дьахтарым Пономарева эбит. «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» олоІхо ааптарын И.Г. Теплоуховы баты´ыннаран кэллим, иккис олоІхотун
туттараары дьа´ал а±аллым», — диэтим. Ол икки ардыгар дьахтар
Бетлингк алфавитынан суруллубут «Кулун Куллустууру» а±алан
к³рд³рд³ итиэннэ: «Маны атын олоІхо´ут суруйтарбыт, — диэтэ».
Кырдьык, «И.Г. Тимофеев» диэн сурулла сылдьар эбит. ОлоІхо´уту
кытта токкоолоспуппут э´этин аата Тимофей диэн эбит. Дьахтар
итэ±эйбэккэ страница кэриІин ³йµттэн этитэн баран тохтотто. Ити
В.Н. Васильев сурукка киллэрбит олоІхото этэ. Ол кэмтэн ыла
И.Г. Тимофеев-Теплоухов диэн буолбута.
Кырдьа±ас «Кэннибэр кимим да хаалбата. Арай орто дойдуга олорон ааспыппын «Кулун Куллустуур» уонна «Эрэбил Бэргэн» олоІхолорум ааттаталлар ини...» диэхтээбитэ. Кини «Иэйиэхсит сиэнэ
эриэн таба аттаах Эрэбил Бэргэн» олоІхото илии суруйуутунан 449
страницалаах Тыл, литература уонна история институтун архыыбыгар уонна аймахтарыгар сытар.
Дмитрий лазарев
Са²а олох. — 1994. — Кулун тутар 10 к.

Терютина Пелагея МихайловнаЫрыа Ымыычаан (Балагыас)
(1880—1970 сс.)
Дьон-норуот ортотугар олоІхолоо´ун искусствотынан эр дьоннор идэтийэллэрин эрэ
курдук санаа олохсуйбут. Кырдьыга, олоІхо´уттарынан наар кэриэтэ эр дьон буолаллара. Ол эрээри, дьахталлартан да±аны,
биирдиилээн да буоллар, µтµ³кэннээх ырыа´ыттар µµнэ сылдьыбыттар. Оннук биир
ча±ылхай холобурунан Мугудайга т³р³³бµтµ³скээбит Пелагея Михайловна ТерютинаБалагыас буолуон с³п.
Кини норуокка киэІник сура±ырбыт
9
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псевдонима — Балагыас. Ону сэргэ ардыгар, ордук дойдутугар, Ырыа
Ымыычаан диэн эмиэ буолара.
Балагыас ту´унан с³бµгэр элбэ±и информаннар кэпсээбиттэрэ.
Кини 1880 с. т³р³³бµт. А±ата Топпойо быстар дьадаІытын ту´унан,
Мугудайга урут маннык тыл номо±о олохсуйбут: «Топпойолорго
дылы, ыалдьыттарын тµµтэх бурдугу астаан а´аппыттар µ´µ», —
диэн. Т³рµт олох дойдулара — ЧыччаІ. Онно Хобороос Јл³Ін³³±³р
³т³хт³³хт³р³.
Ыраахтаа±ы былаа´ын са±ана Балагыас мэнэрик, уда±ан ырыаларын толоро сылдьыбыт. Ийэтэ уда±ан эбит: сорохтор сэ´эргииллэринэн, Балагыас мэнэрийдэ±инэ, µ³´ээ дойдуга тахсан баран, орто
дойдуга т³тт³рµ тµ´µµтµгэр дьоннор к³р³лл³рµгэр батта±а кырыаран
хаалар курдук буолар эбит. Советскай былаас сылларыгар мэнэрийэрин бырахпыт уонна норуот сэІээрэр олоІхо´ута буола сайдыбыт.
1940 сылга Мугудай нэ´илиэгэр Максим Горькай аатынан холкуоска чилиэнинэн киирбит.
Эдэригэр с³бµгэр µрдµк уІуохтаах, к³н³, кэрэ сэбэрэлээх, истээччилэрин номо±он уус-уран тылынан, чуор куола´ынан абылыыр
эбит. Норуот ырыаларыттан ордук би´ирээн «Мачайар Ба´ылайы»,
«Быттык-быттык Маарыйаны», «Лагларыйа Даарыйаны» толороро
µ´µ. Холобур, «Саха фольклора» хомуурунньукка (1970 с.) «Быттыкбыттык Маарыйата» киллэриллибит. Сорохтор кэпсииллэринэн, Балагыас норуот ырыаларын толоруулара пластинка±а у´уллубут.
Оччолорго ордук быыбардар, о.д.а. тµмсµµлэр µксµгэр кини
олоІхотунан до±у´уолланар эбиттэр. Онон бэрт µгµстµк улахан
тумсµµлэргэ, ыІырыыларга сылдьара. Оройуонугар, нэ´илиэгэр ордук киэІник олоІхо´ут бы´ыытынан сура±ырбыт. Ала±ар оскуолатын µ³рµµлээхтик а´ыыга ыІырыллан тиийэн олоІхолообут. Онно
Чурапчытаа±ы педучилище преподавателлэрэ ыллатан истибиттэр.
Дьокуускайга олоІхолотон баран, толорор талаанын улаханнык хай±аабыттар. Ити курдук, оройуон нэ´илиэктэрин µгµстэригэр сылдьыталаан, олоІхо тойугун, толоруу искусствотын киэІник пропагандалаабыт.
Ордук би´ирээн Балагыас ха´ыа да буолан биир олоІхону
кытты´ан толорууларга кыттарын с³бµлµµрэ. Дойдутугар, Мугудайга,
Ырыа Миитээлин (Пермяков Д. М.) µгµстµк бииргэ толорор µгэстэнэ
сылдьыбыттар. Онно биирдэрэ олоІхону са±алаата±ына кини салгыыра. Хаста да±аны солбу´аллара, у´ун тµµнµ бы´а ыллаан-туойан
10

ЧурапЧы оло¢хо¤уттара

тахсаллара. Чурапчытаа±ы педучилище±а СылаІтан сылдьар аатырбыт Н.М. Дьяконов-Ч³л³´µ к³рс³н, кытты´ан олоІхолообуттар.
Мында±аайыттан С.Ф. Абрамов кэпсииринэн, бада±а, 1954—1955 сс.
икки кµн устата уонча олоІхо´ут холбо´он дуу, кµрэхтэ´эн дуу ыллаабыттар. Кинилэр бэйэлэрин билэр олоІхолоруттан бы´ыта тардан толортообуттар. Балагыас, оччолорго 80-ча саа´ыгар чуга´аабыт
эмээхсин онно сити´иилээхтик кыттыбыт. Ол кµрэхтэ´иигэ кимнээх кыттыбыттара, хайдах барбыта, ордук тугунан би´ирэммитэ
си´илии биллибэт: олоІхо´уттар тµмсµµлэрин Е.С. Дьячковскай
тэрийбитэ буолуо диэн информатордар саба±алыыллар.
Балагыас 60-ча саастаа±ар Ар±аа ХаІалас ки´итэ Е.Е. Лукин киниттэн «Сэттэ кµннµк сиртэн сибиэркэтэ охсуллар эндиэ ара±ас аттаах
Н³рµ³н Мµлгµ» диэн олоІхону 170 лиискэ 10500 хо´оон строкалаах
суруйан ылбыт. Јсс³ 1947 с. Г.С. Борисов 207 лиискэ «Уолусхан улаан
аттаах У´ук Туйгун бухатыыр» диэни суруйбут. Бу икки олоІхо филиал архыыбыгар туттарыллыбытын Г.Д. Ефимов бигэргэппит. Балагыас «Н³рµ³н Мµлгµ» олоІхотун 1980 с. Н.В. Емельянов «Сюжеты
якутских олоІхо» диэн кинигэтигэр ту´аммыт.
Ырыа Ымыычаан кырдьар саа´ыгар тиистэрэ тµ´эннэр, ырыатынтойугун, тылын арааран истэр уустугурбут. Ол и´ин Дьокуускайга
киирэн тиис оІорторон тахсыбыт уонна эмиэ чуордук олоІхолуур,
ыллыыр-туойар буолбут.
Биир дойдулаа±а И.А. Оконешников ахтарынан, эмээхсин сайылыгын о±олорун мунньан олорон, киэ´э аайы µгµстµк остуоруйалыыр, таабырыннары таайтарар эбит. Сонунтан-сонуннук, умсугутуулаахтык кэпсиирэ о±олор куттарын-сµрдэрин на´аа туппут. Араа´а,
олус элбэх остуоруйаны, сэ´эни, таабырыны билэрэ сурукка-бичиккэ киирбэккэ хааллахтара. Ити остуоруйалыырын быы´ыгар тулалаан турар айыл±атын, дойдутун, с³бµлµµ-с³±³ к³рбµт харамайын
тута ыллаан-туойан барара.
Пелагея Михайловна о±олорго фольклорнай айымньылары били´иннэрэрин тас ³ттµнэн иллэІ эрэ буоллар араас киэлилээх, эгэлгэ
кэрэ киэргэллэрдээх бэртээхэй туос и´иттэри тигитэлээн сайылык
дьахталларыгар тµІэтэрэ. Эмиэ да ото´уттаан ылара, эмиэ да дьахтары т³р³т³р баабыска´ыт этэ.
К³р³рбµт курдук, П.М. Терютина дэгиттэр идэлээ±э. Кини ча±ылхай холобура бигэргэтэринэн, урут дьахталлар да±аны эр дьоннуун
тэІІэ олоІхо искусствотын ба´ылыыллара, µгµс ³рµттээх талаан11
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наахтара. Ол эрээри, былыргы кэмІэ дьиэ кэргэннэрэ кумалаан кэриэтэ бала´ыанньалаахтара, ³йд³р³-санаалара, бириэмэлэрэ о±олорун, дьиэлэрин-уоттарын, сµ³´µлэрин-астарын к³рµµгэистиигэ барара, дьо±урдара сайдарыгар кыах, усулуобуйа суо±а.
Балагыастан удьуордаах о±о-уруу элбэх. Кини кэнчээри ыччаттарыттан эбэлэрин курдук дьоІІо-норуокка ту´алаах, ча±ылхай
талааннаахтар µµнµ³хтэрэ диэн эрэл улахан.
Ермолаев В.Ф.

Николай Саввич ХомподоевКµндµ Бытык Кµндµібэй
(1884—1968)
Урут сµрэхтэнии са±ана Хат ¥рэх Хал±ана,
Кытыл Кыталыктаа±а уонна Хайа Хабдьыгырыйа диэн µс ини-биилэр олорбуттар. Кинилэр Батарин диэн араспаанньаны ылыммыттар.
Сµ³дэр Хайа Хабдьыгырайара К³бд³к
хайатын анныгар олохсуйбут. Кини икки
уоллаах, сµрэхтэммит ааттара Мі³ск³³р Миитэрэй (1845 с.), К³мµс Кыын Ньукулай
(1852 с.) уонна икки кыыстаах эбиттэр. Ол
кыыс Харалыын диэн нууччаттан Моттойоону т³р³ппµт. Aата Aндрей диэн. Моттойоон
Ефреми (1870 с.) уонна би´иги э´эбитин Николайы-Кµндµ Бытыгы (1884 с.) т³р³ппµт. Ол и´ин Хомподоевтар нууччалыы хааннаахтар, бытыктаахтар. Дьи²нээх т³р³³бµт араспаанньата уонна а±атын
аатынан Батарин Николай Aндреевич диэн буолуохтаах эбит.
Кылгас Куома уола Орбоко Сµ³дэр диэн 8 о±олооох, онтон бэ´ис
уола Хомподой диэн. Хомподой Бµ³тµр диэн уол о±оломмут. Ол
Бµ³тµр Савваны т³р³ппµт. Савва Кµндµ Бытык-Ньукулайы ииппит.
Ол и´ин би´иги э´эбит сурукка киирбит аата — Хомподоев Николай Саввич диэн буолбут.
Тас к³рµ²µнэн µрдµк со±ус у²уохтаах, кµ³х харахтаах, у´ун сэк12
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сэгэр бытыктаах ки´и эбит. Майгытынан к³н³, сымна±ас, ыллаан
киирэн барда±ына кылы´ахтаах куоластаах эбит.
Саа´ын ситэн баран, Иванова Aнна Сергеевна диэн кыы´ы кэргэн ылан, Хахыйахха ыал буолан олорбуттар. На´аа элбэх сµ³´µтэ
суох орто ыал эбиттэр. Эдэр сылдьан наар та´а±ас та´ыытыгар
Охотскай Перево´унан, Дьокуускайынан сылдьыбыт. Ону таґынан
улахан булчут эбит. Сут кэмнэргэ куоба±ы сохсолоон элбэх ыал
тыынын ³рµ´µйбµт. Дьон кэпсииринэн, оІостон олорон хамсалаах
таба±ын тардан баран, наґаа µчµгэй куола´ынан оло²холуура.
Оло²хотун ис хо´ооно дьо²²о олус тиийимтиэ эбит. Кини та´а±ас та´ар кэмигэр баар дьаамнарга хоно сылдьан анаан оло²холуура µґµ. Оло²хотун ис хо´оонугар баар абаа´ы кыы´ын, бухатыырдарын, атын да персонажтарын барыларын араас куола´ынан
(мелодиянан) ыллыыр эбит. Кэлин 1960 сылларга оло²холорун мин
ийэбэр Хомподоева Мария Дмитриевна±а тэтэрээккэ суруйтарбыт
уонна Дьокуускайга Георгий Митрофанович Васильевка аадырыстаан ыыппыт. Оло²хом кинигэтэ тахсыа диэн хара ³лµ³р диэри
кэтэ´э сыппыта µґµ.
Би´иги э´эбит Кµндµ Бытык — дьоллоох о±онньор. Кини биир
бэйэтэ билигин 130-ча сиэннээх, хос сиэннэрдээх. Кини µтµ³ майгыта к³лµ³нэттэн к³лµ³нэ±э сиэннэригэр бэриллэн и´эр.
1968 сыл бэс ыйыгар Мырыла±а кыра уолугар Василий Николаевичка олорон ³лбµтэ. Бµтэґик суолугар сиэннэрэ о±уска олорон
бары баты´ан, кыралыын-улаханныын барсан Хахыйахха Дьадьырга
к³мµс уІуо±ун туппуттар.
Николай Саввич-Кµндµ Бытык оло²холорун биллиилээх фольклорист Саввин А.А. у´улбут буолуохтаах, кини оло²холору ырытан наардаан суруйара. Архыыпка Хомподоев Н.С. «Чуучустаан
бухатыыр» оло²хо±о, абаа´ы бухатыырдара, айыы бухатыырдарын
быы´аа´ыннарын ту´унан бэлиэтэммитэ баар [Собакин И.И. бэлиэтээ´инэ].
Сиэнэ Ефремова В.В.

13

ЧурапЧы оло¢хо¤уттара

Федоров Константин лукич-Кіскійі Кістікµµн
(1900—1987)
Уонча сыллаа±ыта республика µрдµнэн
суос-со±отох, тулаайах булгунньах кэриэтэ
ордон хаалбыт олоІхо´оппутунан Федоров
Константин Лукич-К³ск³й³ К³ст³кµµн буолара. Кини Чэппиэдэй-Aмматыгар, Дьадьырга т³р³³бµтэ. Константин Лукич 87 саа´ыгар
диэри олорон хас да к³лµ³нэ олоІхо´уттар,
эбэтэр олоІхолоо´ун этаптарын туораабыта. Эдэр саа´ыгар ³сс³ XIX µйэттэн ыла т³рµттээх, а±ыйах да ахсааннаах буоллаллар
аатырбыт олоІхо´уттары билэрэ.
Aныгы µйэ 20—30 сылларынаа±ы к³нн³рµ
олоІхо´уттар маассабай толорууларын к³рбµтэ уонна бэйэтэ кинилэр кэккэлэригэр сылдьыбыта. Кэнники 40-с, 50-с сылларга норуот
эпическэй поэзиятын искусствота кэхтиитин, онтон ти´э±эр 20 сыллар усталара олоІхо´ут бы´ыытынан оройуон µрдµнэн со±ото±ун
ордон хаалыы эбэтэр тулаайахсыйыы дьыл±атын кытта билбитэ.
ОлоІхо´ут бы´ыытынан кини толорор искусствотын сайыннараары атын нэ´илиэктэри, улуустары кэрийбэтэ±э. 30-с сылларга
П.A. Ойуунускай ССРС Верховнай Советын депутатынан быыбарданарыгар олоІхо´уттар кытты´ан бухатыырдар арияларын µллэстэн
толорбуттар. Ол тµµн ОлоІхо´ут Соппуруон, Сииппэр Илларионов
уонна Константин Лукич сарсыардааІІа диэри олоІхолообуттар.
Константин Лукич биир дойдулаа±а Василий Семенович Попов
ити саас икки ый устата µлэлээн о±онньортон «СµІкэн Дьаа´ын»
диэн олоІхотун суруйан ылбыта, ону µрµІэр та´ааран баран, миэхэ
уонна саха тылыгар сы´ыаннаах Иван Иванович Захаров учууталга
аахтарбыта. ОлоІхо кээмэйинэн 2-3 тэтэрээт холобурдаа±а. Кэнники
В.С. Попов ити суруйбут тэтэрээттэрин Дьокуускайга Норуот айымньытын дьиэтигэр киллэрэн туттарарга эбэтэр атыылыырга соруна
сылдьыбыта да то±о эрэ т³тт³рµ илдьэ тахсыбыта. Ти´э±эр, 1985 с.
бэлэм суруллубут олоІхону Тыл, литература, история институтун
научнай µлэ´итэ П.Н. Дмитриев ылбыт сурахтаа±а уонна о±онньор
ырыаларын магнитофоІІа устубуттар этэ.
Константин Лукич Федоров 1942 с. Ар±ааІІы фроІІа ыІы14
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рыллыбыт. «Сэриигэ олоІхолообот этим, сахалар суохтара» диэбитэ. Aрай биирдэ, илиитигэр баа´ыран баран, ханнык эрэ сарайга
соломо±о атын саллааттары кытта сытан, ыарыытын а´арынан, дойдутун ахтыл±анын та´аарынан, олоІхоттон бы´а тардан ария толортообутун саллааттар бэркэ сэІээрбиттэр.
Ытык кырдьа±ас былыргы сэ´эннэри элбэ±и билэрэ. В.С. Попов
киниттэн истибит µ´µйээннэрин оройуон ха´ыатыгар бэчээттэппитэ. Константин Лукич Соловьев нэ´илиэгин былыргы а±а уустарын
³бµгэлэрин ту´унан номохтору билэттиирэ уонна кинилэр удьуордарын бэйэтин бириэмэтигэр тиийэ сµ´µ³хтээн аа±ыталыыра.
О±онньор олоІхолоо´ун искусствотын ту´унан хас да санааларын били´иннэрбитэ: элбэх олоІхону истибит ки´и µтµ³ олоІхо´ут
буолар, а±ыйах олоІхону истибит ки´и бэйэтэ и´иттэн айан ыллаабат, олоІхолор бары µчµгэй буолбаттар, олоІхо´ут µчµгэй, тыла
уус-уран буолуохтаах. Сылдьан эрэ олоІхо тылын µ³рэппэккин,
олоІхолоон бардаххына тыл бэйэтэ наарданан, тахсан и´эр, былыр улахан олоІхо´ут улахан ойууннаа±ар тылынан ордук буолар
дииллэрэ, былыр туох да атын к³р-нар суо±ун кэриэтэ, онон дьон
аралдьыйаллара эрэ олоІхо буолара, олоІхо´уттар кулгаахтарын
бµ³лэнэн бэйэлэрин куоластарын тахсыытын истэллэрэ эбэтэр кулгаахтарын эминньэ±ин дьигиІнэтэн тардыалыы олорор буолаллара,
кинилэр олоІхолуулларыгар харахтарын бы´а симэллэрэ диэн кэпсээнин тµмµктµµр.
Ермолаев В.Ф.
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АРААс ИсТОчнИкТАн чУОЛкАйдАММыТ
ЧУРАПЧЫ УлУУ¤УН ОлО¢ХО¤УТТАРын
ИСПИИ¤эГэ1

Ала±ар
1. Баишев Гаврил Васильевич-Алтан Сарын [Досье ЮНЕСКО,
2005.].
2. Говоров Афанасий Николаевич-СыІсый уола Ырыа Охонооґой
[Андросов, 1993.]. Олорбут кэмэ XIX µйэ 2-с аІаара XX µйэ
са±аланыыта [Ермолаев, 2015.].
3. Оконешников Прокопий Моисеевич-Майыґыай уола, Бырдьа Бытык. Репертуара: «Кылааннаах ³рг³ст³³х Кыыс Туйгун»,«Орой-буурай оонньуур, охсуган-тэбигэн, умнас улан аттаах, оІо´уулаах О±о Ньургун, кини балта дьахтар охсу´уулаах
бухатыыр, кыы´ырымтыа хааннаах, кырыылаах муруннаах,
кыырыктаах астаах, кына±ар уІуохтаах Кыыс Ньургун Бухатыыр». 1935 с. «Кыыс Туйгун» олоІхону Бояров А.Ф. 230 лиистээх рукописка тµ´эрбит. 1950 с. «Кыыс Ньургун Бухатыыр»
Новгородова А. Л. 18 лиискэ сюжетын суруйбут. ОлоІхолор тиэкистэрэ архыыпка харалла сыталлар. Бу олоІхолору Н.В. Емельянов µлэлэригэр ту´аммыт.
4. Оконешников Петр Моисеевич. XX µйэ 1-кы аІаарыгар олорбут [Захарова Т.Е. ахтыытыттан].
5. Оконешников Прокопий Максимович. XX µйэ 1-кы аІаарыгар
олорбут [Захарова Т.Е. ахтыытыттан].
6. Оконешников Прохор Моисеевич (1935) [Досье ЮНЕСКО,
2005.].
7. Оконешников Семен лукич. «Эдэр дьон кµнµ´µн учууталларын
кытта мас маста´аллара, бурдук тарды´аллара уонна тµµнµ
бы´а µ³рэттэрэн, хардарыта ылла´а сылдьыбыттар. Ити курдук, кинилэр олоІхо´ут буола у´уйуллубуттар [Захарова Т.Е.
ахтыытыттан].
1
Бу испии´эк архыып матырыйаалларыгар, 1973 с. Илларионов В.В. дипломнай
µлэтигэр, фольклору хомуйааччы, у´улуччулаах краевед Ермолаев В.Ф. µлэлэригэр,
2005 с. ЮНЕСКО тэрилтэтигэр тµ´эриллибит саха олоІхотун досьетын матырыйаалыгар, краеведческай кинигэлэргэ, ха´ыаттарга тахсыбыт ыстатыйаларга, экспедицияларга хомуллубут информаннар ахтыыларыгар оло±уран таІылынна.
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Арыылаах — i Хайахсыт
8. Бурнашев Соломон Петрович — (Кылааннаах) XIX µйэ бµтµµтэ — XX µйэ са±аланыытыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
9. Винокуров Александр Павлович-Туоллайаан (1850—1925) (Кылааннаах) [Ермолаев, 2015.].
10. Мигалкин Иван — XIX µйэ бµтµµтэ — XX µйэ 30-с сылларыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
11. Попов Филипп-Олоодо Силип (1837—1901). Ньукулаас Боппуок а±ата — олоІхо´ут [Илларионов, 1973.].
12. Попов Николай Филиппович i-Ньукулаас Боппуок. 1898 с.
«Тойон Ньургун» олоІхотун сурукка тµ´эрбит. 1908 с. Э.К. Пекарскай «Образцы народной литературы» серия I томун иккис та´аарыытыгар киллэрбит. Бу олоІхо 2015 с. Чурапчы
улуу´угар республикатаа±ы олоІхо ы´ыа±ын к³рс³ ГЧуоААХНПИ институтун µлэ´иттэрэ, филологическай наука кандидаттара А.А. Кузьмина, А.Н. Данилова уонна научнай редакторынан профессор В.В. Илларионов ананан иккистээн
бэчээккэ бэлэмнээн та´аартардылар.

Бахсы
13. Местников Прокопий Васильевич-Ма±ан Борокуоппай (1810—
1900). [Ермолаев, 2015.]. Репертуара: «Тэрэпиискэ илиилээх
атахтаах о±онньордоох эмээхсин о±ото Эр бэрдэ Эриэдэл Бэргэн» улахан олоІхо. [Олонхосуты Якутии, 2013. — С. 151.].
14. Местников Николай Васильевич. «¥с кµннµк сиргэ µІкµµлµµр
хаан тура±ас ат сылгы к³л³л³³х ЈІ³х³т³й Бэргэн» [Олонхосуты Якутии, 2013. — С. 58.].
15. Местников Николай Петрович-Ньоодьуска Уола, ОлоІхо´ут
Ньукулай (1852—1946). 104 саа´ыгар ³лбµт. «ТуналыІса
Дьаргыстай» олоІхото Саха сиринээ±и научнай киин архыыбыгар хараллан сытар. Репертуара: «ТуналыІса Дьаргыстай»,
«Эрэйдээх-буруйдаах Эр Со±отох», «Сµрдээх кэптээх Кµчµйэ
баатыр», «Томороон Дугуй бухатыыр» [Олонхосуты Якутии,
2013. — С. 58.]. ОлоІхо´ут анкетатын Тыл, литература уонна история инситутун корреспондена Ноговицын Г.К. муус
устар 9 к. 1946 с. толорбут.
17
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16. Новгородов-Ырыа СыІсыйаан (1842—1932) [Ермолаев, 2015.].
17. Новгородов Семен Афанасьевич-Сааса Сэмэнэ (1870—1960)
[Ермолаев, 2015.].
18. Ноговицын Семен Алексеевич-Сааскыйар Сэмэнэ. 1875 с. т³р³³бµтэ. Репертуара: «Айыы Сандалы Кµн Нµ´эргэн бухатыыр», «¥рµІ Уолан». Пермяков Д. М.-Ырыа Миитэттэн
олоІхолуурга µ³рэммит. 1940 с. Саха сиринээ±и Научнай киин
архыыбыгар уурулла сытар Чурапчы улуу´ун олоІхо´уттарын
испии´эгэр 6 нµ³мэринэн киирэ сылдьар. 1946 с. бэс ыйын 9 к.
олоІхо´ут анкетатын Ноговицын Г.К. толорбут. Бу кэмІэ
олоІхо´ут 67 саастаах. «Саха сирин олоІхо´уттара» ыйынньыкка (2013 с.) толору репертуара суруллубут: «Ноговицын
Семен Алексеевич-Сааска Сэмэнэ (1879—...) Бахсытский наслег Чурапчинского улуса.«Дыырай бухатыыр», «КиІкиниир
киэІ халлаан тµ³рт кµлэр кµлµгµнэн т³л³ м³І³н т³р³³бµт
т³б³т тура±ас аттаах Тамаллаайы Бэргэн», «Орой-бурай оонньуур охсуган-тэбигэн умнас улахан аттаах оІо´уулаах О±о
Ньургун», «Сµµ´µгэр то±ус туорай кэккэ туо´ахталаах то´о±о
тура±ас аттаах Тойон Дьо±у´уол бухатыыр», «Айыы сандалы
Кµн Нµ´элгэн бухатыыр».
19. Селиверстов Афанасий-Иэп Сэлибиэрстэйэп Охонооґой (XIX
µйэ 2-с аІаара) [Ермолаев, 2015.].
20. Слепцов Гаврил Андреевич (1887—1950). 1941 с. кулун тутар
8 к. олоІхо´ут анкетата толоруллубут. Бу кэмІэ олоІхо´ут
64 саастаах, µ³рэ±э суох. Эдэр саа´ыттан олоІхолуур буолбут. Убайа Ма±ан Борокуоппайтан олоІхолуурга µ³рэммит.
Репертуара: «Тэрэпиискэ илиилээх-атахтаах, о±онньордоох
эмээхсин о±ото эр бэрдэ Эриэдэл Бэргэн», «Кэриэс Бэргэн»,
«Кµн Эрэли Бэргэн».
21. Титов Я.В.-Дьµлэй Бµікээн. [Досье ЮНЕСКО, 2005.].
22. Федоров Афанасий-Хооной (1870—1940). [Илларионов, 1973.].
23. Шеломов Михаил Степанович. XIX µйэ бµтµµтэ — XX µйэ
20-с сыллара [Ермолаев, 2015.].
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БолтоІо
24. Данилов Николай-Ньылыак. XIX µйэ бµтµµтэ XX µйэ 30-с
сыллара [Ермолаев, 2015.].
25. До±ордуурап Михаил Федосеевич (1906—1961). Суруйааччы,
олоІхо´ут, «Айталын Куо» олоІхотун драма оІорбута [Досье
ЮНЕСКО, 2005.].
26. Кладкин Михаил Константинович-эсэґит Кістікµµн уола
(1898—1940). [Ермолаев, 2015.].
27. Кривошапкин Христофор-Сыччыка уола Христофор. XIX µйэ
бµтµµтэ XX µйэ 30-с сыллара [Ермолаев, 2015.].
28. Миронов Егор Иванович. 1942 с. Сииттэ±э ³лбµтэ [Илларионов, 1973.].
29. Монастырев Нестор Петрович (1890—1960). [Ермолаев,
2015.].
30. Новгородов Иев лукич (1870—1930). Улаханнык сура±ырбыт
у´улуччу талааннаах олоІхо´ут. С.А. Новгородов олоІхотуттан
бы´а тардыылары суруйан маІнайгы µ³рэх кинигэтигэр киллэрбит [Илларионов, 2008.].
31. Ортоюков Афанасий-Иэгии Хотоок. (XIX µйэ 2-с аІаара).
Си´илии олоІхо´ут ту´унан фольклорист В.Ф. Ермолаев
2015 с. тахсыбыт кинигэтигэр «Иэ±ии Хотоох диэн кимий?»
диэн ыстатыйа±а булан аа±ыахха с³п [Ермолаев, 2015.].
32. Петров Петр Михайлович-Куолай уола Бµ³тµр (1870—1940).
П.А. Ойуунускай олоІхолотон истибитэ. Репертуара: «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур», «Бастаан т³р³³бµт Ба´ымньы
Баатыр» олоІхолору толороро. Фольклорист В.Ф. Ермолаев
«Ойуунускай би´ирээн истэрэ» ыстатыйа±а си´илии аа±ыахха
с³п [Ермолаев, 2015.].
33. Саввин Афанасий Андреевич-Чочоолоп Уола Ырыа Охонооґой
(1866—1946). [Ермолаев, 2015.].
34. Седалищев Михаил Данилович-Сµідээк (1880—1951). [Ермолаев, 2015.].
35. Чэппиэдэй. [Олонхосуты Якутии, 2013. — С. 152.].
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Кытаанах
36. Барашков Афанасий Петрович (1895—1980). [Ермолаев, 2015.].
37. Башарин Михаил Никифорович (1885—1950). [Ермолаев,
2015.].
38. Башарин Никифор Егорович. XIX µйэ бµтµµтэ — XX µйэ
са±аланыыта олорбут Илья Башарин а±ата [«Кытаанах
нэ´илиэгэ» кинигэттэн ылылынна.].
39. Ермолаев Гаврил Николаевич-ОІочо Хабырыыс (1900—1954).
«Мин аба±ам ОІочо Хабырыыс-Гаврил Николаевич Ермолаев
кыра олоІхо´ут этэ» [Ермолаев, 2015.].
40. Ефремов Николай Ефремович-Кыыдам Ньукулай (1862—1942).
«Дьяконов Н.М. — Ч³л³стµµн кытты´ан олоІхолууллар эбит.
Кырдьар саа´ыгар к³рб³т буолан, ыаллары кэрийэ сылдьан
тирии имитэр, бурдук тардар, ыллыыр-туойар буолан
олоІхо´ут идэтин лаппа ба´ылаабыт» [Ермолаев, 2015.].
41. Захарова Акулина Тихоновна-Ырыа Јкµлµµнэ. [Ермолаев,
2015.].
42. Захаров Иван Тихонович.
43. Кылыыґыт лебедев. ОлоІхо´ут, ото´ут. [Илларионов, 1973.].
44. лонгинов Степан Григорьевич-Чохороон (1860—1930). [Ермолаев, 2015.].
45. Потапов Василий Иванович-Маайа Баґылайа (1895—1974).
Репертуара: «Кыыс Кырадыман», «МуІ саарга муІурун булларбатах Бухса±аллай уда±ан», «¥с бырааттыылар ТыІырахтаах Дыыбырдаантан т³р³³бµт Дыыбырдааннар», «КµІІэ
кыайтарбaт кµтµр кµµстээх Кµн Дьирибинэ бухатыыр», «Эрбэх
µрдµгэр сэттэтэ эргийэр Эрбэх Тааскын бухатыыр (тоІус)»,
«Уот-сиэбит таІа´а», «Т³рµ³тэ т³рµ³т Т³рµ³т Бэргэн». 30-ча
олоІхону билэр эбит. Кини ту´унан си´илии Ермолаев В.Ф.
«БулуІІа ³сс³ сайдан олоІхолообута» диэн ыстатыйатыгар
аа±ыахха с³п [Ермолаев, 2015.].
46. Яковлев Гаврил Устинович-Хабырылла о±онньор. XIX µйэ 2-с
аІаарыгар олорбут [«Кытаанах нэ´илиэгэ» кинигэттэн ылылынна.].
47. Яковлев Иннокентий Устинович (1860—1950). [«Кытаанах
нэ´илиэгэ» кинигэттэн ылылынна.].
48. Яковлев Гаврил Иннокентьевич-Тара±ай Хабырылла, XX µйэ
20

ЧурапЧы оло¢хо¤уттара

1-кы аІаарыгар олоро сылдьыбыт [«Кытаанах нэ´илиэгэ»
кинигэттэн ылылынна.].
49. Яковлев Иван Иннокентьевич-лігінтій Уйбаана. XX µйэ 1-кы
аІаарыгар олоро сылдьыбыт [«Кытаанах нэ´илиэгэ» кинигэттэн ылылынна.].

Мугудай
50. Сивцев Асаам о±онньор (XIX—XX) Биллэр олоІхолоро: «Кэриэс
Ньургун», «Ала Саарын» [Олонхосуты Якутии, 2013. — С. 10.].
51. Быганов Дмитрий-Харааныкы. XIX µйэ бµтµµтэ — XX µйэ 30-с
сылларыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
52. Гоголев Егор-Дьігµір Уус. XX µйэ 1-кы аІаарыгар олорбут.
Бастаан олоІхо´ут эрээри, кэнникинэн ойуун буолбут [Ермолаев, 2015.].
53. Жирков Ион Петрович-Дьуона (1886—1980). «И.В. Захаров
кэпсииринэн, Мэлдьэхсигэ биир быыбарга Былатыан Портнягин, Дьуона Жирков уонна Куобахый тµмсэн холбо´он
олоІхолообуттар. Куобахый этээччи буолбут, Былатыан
ырыатын са±алаабыт, онтон Дьуона ылла´ан барбыт» [Ермолаев, 2015.].
54. Захаров Гаврил-Хабырыыс ойуун, Ырыа Хабырыыс. XX µйэ
2-с аІаарыгар олоро сылдьыбыт [Олонхосуты Якутии, 2013.
— С. 152], [Ермолаев, 2015.].
55. Маччанов Владимир Иннокентьевич-Маччаан уола (1880—
1950). [Ермолаев, 2015.].
56. Оконешников Василий лукич-луха Баґылайа (1870—1960).
Ырыа Миитээ табаарыстарын Василий Луки´ы уонна Семен Оконешниковтары олоІхолуурга µ³рэппит [Ермолаев,
2015.].
57. Оконешников Василий Митрофанович-Табахсыт Ба´ылай. XX
µйэ 1-кы аІаарыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
58. Оконешников Егор Дмитриевич-Нэк Бэргэґэ. Мундууска бииргэ
т³р³³бµтэ. XX µйэ 1-кы аІаарыгар олорбут. Оконешниковтар
µс бииргэ т³р³³бµт бырааттыылар: Сиидэкэ, Уо´ук, Нэк
Бэргэ´э. Сиидэкэ уонна Нэк Бэргэ´э сурукка киирэр ааттара
Егор. Бырааттыылар µ´µ³н бэртээхэй олоІхо´уттарынан
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сура±ырбыттар. Кинилэртэн саамай ордуктара Уо´ук эбит»
[Ермолаев, 1994.].
59. Оконешников Иосиф Дмитриевич-Мундууска Уоґук (1880—
1943). Кини 1880 с. Мугудай нэ´илиэгэр т³р³³бµт. Кэргэннэнэн
баран, о±олоругар ³лµµлээх буолан, сир уларытан Мэлдьэхси
нэhилиэгэр Кµндµл алааска кэргэнинээн Јл³³н³лµµн кэлэн
олохсуйбуттар. 1943 с. Мэлдьэхсигэ олорон ³лбµтэ. ОлоІхоhут
быhыытынан эдэр сааhыттан биллибит. Дьон ахтарынан,
1932 с. Саха АССР 10 сыллаах µбµлµ³йµгэр Дьокуускайга
ыІырыллан киирэн. «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоІхону
туруоралларыгар кыттыбыт. 1939—1940 сс. Дьокуускай куоракка олоІхоhуттар кµрэхтэhиилэригэр кыттан мииниллэр атынан на±араадаламмыт. Биир дойдулаахтарыгар хастыы да
тµµн олоІхолуура, µчµгэй, чуор куоластаа±ын иhин Кыл
Кµ³мэй диэн ааттыыллар эбит. 1940 сыллаа±ы олоІхо´уттар
биографияларыгар И.Д. Оконешников µс олоІхолоох диэн
суруйбуттар: 1) «КиІкиниир киэІ халлаан тµ³рт кµлэр
кµлµгµттэн т³л³ тирэнэн тµспµт т³б³т тура±ас аттаах, талыы
бы´ыылаах, таламас ааттаах Тамаллаайы Мэргэн» 2) «Орой
буурай оонньуур, охсуган-тэбигэн, умнас улан аттаах, оІо´уулаах О±о Ньургун, кини балта дьахтар охсу´уулаах бухатыыр,
кыы´ырымтыа хааннаах, кырыылаах муруннаах, кыырыктаах
астаах, кына±ар уІуохтаах Кыыс Ньургун» 3) «Сµµ´µгэр
то±ус туорай кэккэ хос ту´ахталаах, то´о±о тура±ас аттаах
Тойон До±у´уол бухатыыр». «Тамаллаайы Бэргэн» олоІхону
суруйууну И.Д. Оконешников о±ото са±алаан испит, онтон
А.Д. Местников сал±аан толору суруйбут эбит. «Тамаллаайы
Бэргэн» олоІхону фольклорист Н.В. Емельянов «Сюжеты
якутских олоІхо» µлэтигэр айыы айма±ын к³мµскээччилэр
тустарынан олоІхолорго киллэрбитэ [Оконешников, 2012.].
Бу олоІхо А.А. Дмитриева уонна Н.А. Дьяконова бэлэмнээ´иннэринэн, профессор В.В. Илларионов редакциятынан
кинигэ буолан 2012 с. тахсыбыта.
60. Оконешников Константин Иосифович-Татаар куоста, Мундууска уола, олоІхо´ут. 1943 с. А±а дойду улуу сэриитигэр
³лбµтэ [Ермолаев, 2015.].
61. Оконешников Сидор Дмитриевич-Сиидэкэ. Мундууска айма±а
XX µйэ 1-кы аІаарыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
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62. Оконешников-Ырыа Хоруодьа. XIX µйэ 2-с аІаарынаа±ы
олоІхо´ута. «¥с мас µµт бµтэйи µрдµнэн ³І³лдьµйэн к³ст³р,
µµт маІан аттаах ¥рµІ Уолан бухатыыр» олоІхолоо±о биллэр. Ермолаев В.Ф «Ох тыллаах Хоруодьа» диэн ыстатыйатын
аа±ыахха с³п [Ермолаев, 2015.].
63. Пермяков Дмитрий Максимович — Ырыа Миитээ (1864—
1944). Репертуара: «Дьулуруйар Ньургун Боотур», «Икки
ахсааны билбэт Терютина Пелагея Мугудайга Ырыа Миитэлиин µгµстµк бииргэ олоІхолообуттар. Хардары-таары,
солбу´а-солбу´а, оруолларынан арааран олоІхолууллара µ´µ.
Ырыа Миитэ б³д³І, дуорааннаах куоластаа±а чорботуллан
бэлиэтэнэр. От тиэйэ сылдьан ыллаата±ына, куола´а хас да
алаас н³Іµ³ дуора´ыйара. О±у´ун мииннэ да ыллаабытынан
барара. Бала±ан дьиэ и´игэр олоІхолоото±уна, и´ит-хомуос
барыта тэІІэ до±у´уолла´ар курдук лыІкыны´а тµ´эллэр
эбит. У´уннук ыллаабакка-туойбакка сырытта±ына, муунту
буолара, ыалдьар кэриэтэ туруктанара. Онон сотору-сотору
олоІхолоон, кудугун сµ³кээн, тыынын та´ааран кэІээн,
сэргэхсийэн кэлэрэ диэн µ³лээннээхтэрэ ахталлар [Ермолаев, 2015.]. Ермолаев В.Ф. «Ырыа Миитээ — былыргылартан
иккис к³лµ³нэ олоІхо´ут» диэн ыстатыйаны аа±ыахха с³п.
64. Попов-Чох Харах (1910—1967). [Ермолаев, 2015.].
65. Портнягин Афанасий-Јргістііх (1864—1924). [Ермолаев, 2015.].
66. Портнягин Бюлл. Иннокентьевич-Бµллэтиэн. XX µйэ 1-кы
аІаарыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
67. Посельскай Василий Иннокентьевич-Биэдьээски Баґылай
(1873—1943). [Ермолаев, 2015.].
68. Тарабукин Петр Петрович-дьоруо (1818—1911). [Ермолаев,
2015.].
69. Терютина Пелагея Михайловна-Балагыас, Ырыа Ымыычаан
(1880 1968). Репертуара: «Уолусхан улаан аттаах У´ук Туйгун бухатыыр», «Кыыс Ньургун», «Н³рµ³н Мµлгµ». 1939 с.
«Сэттэ кµннµк сиртэн сибиэркэтэ охсуллар эндиэ араІас аттаах Н³рµ³н Мµлгµ» олоІхону Лукин Е.Е. 10500 хо´оонунан
строкалаах тиэкискэ µйэтиппитэ. 1941 с. бу олоІхону эмиэ
Мухин Г.Г. 5950 строка±а киллэрбитэ. Бу сылга «Кыыс Ньургун»: олоІхотун Е.И. Говоров устубута. 1947 с. «Уолусхан улаан
аттаах У´ун Туйгун бухатыыр» олоІхотун Борисов Г.С. су23
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руйбута. Бу олоІхолор сюжеттарын Емельянов Н.В. µлэтигэр
ту´аммыта, олоІхо´ут ту´унан сибидиэнньэлэри Ермолаев В.Ф. ха´ыаттарга ыстатыйа гынан бэчээттэппитэ. 2015 с.
Республикатаа±ы ОлоІхо ы´ыа±ын к³рс³ Терютина П.М.
«У´ук Туйгун Бухатыыр» олоІхотун Гоголева М.Т., Протодьяконова Е.Н., Борисов Ю.П. бэчээккэ бэлэмнээтилэр. Маны
та´ынан олоІхо´ут сиэн кыы´а саха тылын учуутала Данилова
Е.М. бэчээккэ остуоруйаларын, ырыаларын таІан та´аарда.
70. Терютин Иннокентий Иванович (1896—1940/1941). Репертуара:
«СиІкэн Эрилик», «Кэриэс Ньургун», «Ала Саарын», «Халыадьыыр Бэргэн». 1940 с. Чурапчы улуу´ун олоІхо´утарын
испии´эгэр киллэриллибит. ОлоІхо´ут анкетатын 1941 с. олунньу ый 1 кµнµгэр толоруллубут. Бу кэмІэ саа´а 43, холкуостаах. 33 саа´ыттан олоІхолуур идэлэммит. 1941 с. «СиІкэн
Эрилик» олоІхону Сивцев Р.Я. 132 лиистээх тиэкис гынан
суруйбут. Бу олоІхону Таатта улуу´ун Тыара´а нэ´илиэгин
Киргиэлэй диэн олоІхо´утуттан истэн µ³рэммит. «Кэриэс
Ньургун» олоІхотун Асаам о±онньортон ылыммыт.

Мында±аайы
71. Абрамова Мария Фомична. 1906—1982 сылларга олоро сылдьыбыт. [Ермолаев, 2015.].
72. Аржаков Петр-ХалбаІ. XIX µйэ бµтµµтэ — XX µйэ 30-с сылларыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
73. Васильев Софрон Иванович. [Досье ЮНЕСКО, 2005.].
74. Кузьмин Софрон Ионович (1901—1951). [Ермолаев, 2015.].
75. Николаев Архип Илларионович-АІаадьа (1884—1965). (Болугур) [Ермолаев, 2015.].
76. Попов Василий Константинович-Баґылыйчаан (1916—1945).
[Ермолаев, 2015.].
77. Попов Петр Петрович-Ытыйар (1882—1945). [Ермолаев,
2015.].
78. сибиряков дмитрий-Тээллиир уола Миитэрэй. XX µйэ 1-кы
аІаарыгар олорбут (Болугур) [Ермолаев, 2015.].
79. Софронов Диодор Никитич-Софрон Доодоро (1889—1971).
(Болугур) [Ермолаев, 2015.].
24

ЧурапЧы оло¢хо¤уттара

80. Сысолятин Геннадий (1850—1952) [Ермолаев, 2015.].
81. Сысолятин Игнат-Мэґэйиин уола Кынааґай (1859—1936).
[Досье ЮНЕСКО, 2005.].
82. Фомин Иосиф-Молохус Уола. [Досье ЮНЕСКО, 2005.].
83. Ядрихинскай Василий-Баскыыр уола Баґылай (1874—1934).
(Болугур) [Ермолаев, 2015.].

Мырыла
84. Абрамова Мария Фоминична-Кыаспан Кыыґа (1906—1982).
Эдэр саа´ыгар олоІхо´ут буолан и´эн, колхоз тµбµктээх
µлэтигэр ыанньыксыт буолан, µлэ±э µтµрµйтэрэн, талаана сайдыбакка хаалбыта. Пелагея Терютина лаппа кырдьан
баран, 50-с сылларга Болугур нэ´илиэгэр Мында±аайыга
ыІырыллан киирэн, олоІхо´уттар тµмсµµлэригэр кыттыыны
ылбыт. Ол коллективнай толорууга кини, Сиипэр Илларионов, Чиркоев, М.Ф. Абрамова ыллаабыттар. ОлоІхо тылын
этээччинэн Абрамова буолбут, инньэ диэн бэйэтэ этэрэ [Ермолаев, 2015.].
85. Батарин Степан Игнатьевич-Алыабай (1873—1942). Соловьев
нэ´илиэгэр Алыабай-Степан Игнатьевич Батарин олоІхотун биир ырыатыгар «хаар сэргэ т³рдµгэр сылгы и´э±э буолуута сэрии бµтµ³» диэбитин олохтоох нэ´илиэнньэ кырдьа±астара билиІІээІІэ диэри умнубаттар эбит... Соловьев
нэ´илиэгэр ыаллар Алыабайы-Степан Игнатьевич Батарины
олоІхотуттан илби´ирэн салгыы ойууннаан барыан с³п диэн
сэрэхэчийэллэрэ[Ермолаев, 2015.].
86. Батарин лазарь Михайлович-Міскіір уола Лаа´ар (1865—
1945) [Ермолаев, 2015.].
87. Батарин Николай Дмитриевич-Кімµс Кыын (1870—1935).
Мырыла±а Батарин Ньукулай абаа´ы уола айыы дьахтарын
иэтэн-туотан эрэйдээн барда±ына, сорох дьахталлар сирэйдэрин т³тт³рµ хайы´аннар, былааттарын т³б³тµнэн харахтарын
уутун сотто олорор буолаллара µ´µ, ол курдук ки´ини улаханнык уйадытар гына ыллыыра дииллэр [Ермолаев, 2015.].
88. Батарин-Мадьалба ойуун. XIX µйэ бµтµµтэ — XX µйэ 20-с
сылларыгар олоро сылдьыбыт [Ермолаев, 2015.].
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89. Брызгаев Андрей Титович-Оччоох £нд³р³й (1874—1944 ). Сорох олоІхо´уттар толоро олорон олус хамсанан, м³хс³н ылар
µгэстээхтэрэ. Мырылатаа±ы Оччоох Брызгаев толоро олорон
илиитин-ата±ын хамсатара, сирэйин-хара±ын оонньоторо,
араастаан туттара-хаптара, чугас баар тэриэбилэри охсуолуура
µ´µ [Ермолаев, 2015.]. Оччоох олоІхолорун икки суруйааччы
суруйан ылбыттара. 1947 с. Васильев Георгий Митрофанович Мырыла±а о±онньору ыллатан, биир олоІхотун толору
суруйбут.1948 с. Дьуон ДьаІылы о±онньору ыллата туран, суруйан к³рбµтэ да куоттаран кэби´эр этэ. Инньэ гынан тылынан этэн суруйтарбыта [Брызгаев Николай ахтыытыттан] ф.5,
оп. 3, ед.хр. 852.
90. Брызгаев Николай Андреевич-Моттуй Ньукулай. XIX µйэ
бµтµµтэ — XX µйэ 20-с сылларыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
91. Винокуров Софрон Николаевич-Мата±ы Саппырыан (18... —
1950). ...Чэппиэдэй [Досье ЮНЕСКО, 2005.].
92. Дьячковскай Николай Петрович (1912—1988). ОлоІхону толорооччу. «ОлоІхоттон бы´а тардыылары с³п-с³п ыллаан
и´итиннэрэрэ. Ордук Ньургун Боотур олоІхоттон сµрµн герой тойугун. Сорук Боллур, Кыыс Кыскыйдаан, Айыы Умсуур
уда±ан ырыаларын куола´ын уларытан, с³п тµбэ´иннэрэн ардыгар ха´ыыран, ардыгар на±ыл ба±айытык тардан толороро
[Мария Николаевна Заровняева-Дьячковская ахтыытыттан.].
93. Иванов Егор Михайлович-Тэкэйэ Уус (Дьэгэ´э Дь³гµ³р). Биллэр олоІхото «Арыы тыаны µрдµнэн атаралаан аа´ар ахсым
ара±ас аттаах Айыы Дапсыык бухатыыр»[Олонхосуты Якутии,
2013. — С. 40.]. А±алара олоІхо тылын этэр, µ³´ээ, аллараа
дойдулары туойан, Айыы, абаа´ы бухатыырдарын та´ааран,
кэрэ айыы саха кыы´ын былдьа´ыннарар ырыатын туойар.
Абаа´ы бухатыырын ырыатын, то±ута барбыт сатархай куоластаах Дь³гµ³р Тэкэйэ уус туойара [М.Н. Сибиряков ахтыытыттан.].
94. Иванов Константин Михайлович-К³л³³±µµс К³ст³кµµн. [М.Н. Сибиряков ахтыытыттан].
95. Иванов Михаил Захарович-Бахайан Мэхээлэ. [М.Н. Сибиряков ахтыытыттан].
96. Иванов Николай Михайлович-Чолбон Уус. «Онно эппиэттээн
уІа ороІІо оллооннуу ууран олорор Ньукулай-Чолбон Уус
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кимиилээх, дуорааннаах куола´ынан Айыы бухатыырын ыллатан киирэн барар» [М.Н. Сибиряков ахтыытыттан].
97. Иванов Христофор Степанович-Бахайак Уус. XX µйэ 1-кы
аІаарыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
98. Илларионов Никифор Михайлович-Сиипэр (1902—1972).
1954—1955 сс. Мында±аайыга оройуон уонча олоІхо´уттара
ыІырыллан киирэннэр икки кµн устата кµрэхтэспиттэр.
Онно хас биирдии ырыа´ыт бэйэтин олоІхотуттан бы´а
тардан толорбут. Мында±аайытаа±ы тµмсµµгэ Одьулуунтан Аржаков, Мырылаттан Сиипэр Илларионов [Ермолаев, 2015.].
99. Илларионов Сидор. [Олонхосуты Якутии, 2013. — С. 151.].
100. Кузьмин Софрон Давыдович-ОлоІхоґут Соппуруон (1890—
1960). Репертуара: «То±ус са´аан туут мас хайы´ардаах Логлу
Бэргэн», «¥рдµк былыты аннынан, намы´ах былыт µрдµнэн
к³т³р µрµмэ хара аттаах Кµн Туйаарыма бухатыыр», «Одуруун халлаан о±ото О±о Ньургун», «Ата±ынан оонньообут ала
кулун аттаах Ала Мулгун Бухатыыр», «Адьына´а сиэр атын
ар±а´ыттан тайанан µ³скээбит Айыы Сабардаан», «Хас эрэ
тииІ тириитэ таІастаах Дабдарымына Куо», «¥с µµт бµтэйи
µрдµнэн к³ст³р µрµмэччи маІан аттаах ¥рµІ Уолан», «Ылгын ыччат Ытык Солуонньай». ОлоІхолуур кэмэ советскай
кэмІэ ааспыта, ³сс³ сайдыа эбитэ буолуо да, оччотоо±у былаас кытаанах бэрээдэгэр, колхоз µлэтигэр умса тµспµтэ кинини сайыннарбатах буолуохтаах [Ермолаев, 2015.].
101. Кривошапкин Алексей-Нуора. XX µйэ 2-с аІаарыгар олорбут
[Ермолаев, 2015.].
102. лазарев Филипп. XIX µйэ бµтµµтэ — XX µйэ 30-с сылларыгар олоро сылдьыбыт [Ермолаев, 2015.].
103. Миронов Николай (1865—1945) [Ермолаев, 2015.].
104. николаев данил Тимофеевич-дайба´ыы дайыыла (1895—
1949). Мырыла±а ХIХ—ХХ µйэлэр ыпсыыларыгар 20-чэ
олоІхо´ут µ³скээн ааспыт. Дьиктитэ баар, бу олоІхо´уттар
бэйэлэрин толорор дьо±урдарынан, куоластарынан, олоІхо
тылын этэллэринэн тус-ту´унан та´ымнарга арахсаллар эбит.
Холобур, Дайба´ыы Дайыыла олоІхону билэринэн, тылын
этэринэн бастыІнара [М.Н. Сибиряков ахтыытыттан].
105. Попов Василий Константинович (1913—1943). «1913 с. Ачча±арга баай ыалга т³р³³бµтэ. Кыра µ³рэхтээх эбит, сытыы27
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хотуу, кэлбит-барбыт ки´и этэ дииллэр. Бэрт эдэр саа´ыттан
о´уохай та´аарар, олоІхолуур µгэстээх эбит»[И.И. Собакин
суруйуутуттан].
Попов Дмитрий Григорьевич (1898 — ...). Кырдьа±ас олоІхо´уттары истэн о±о саа´а ааспыта, устунан бэйэтэ олоІхолуур
дьо±ура а´ыллан о±о эрдэ±иттэн олоІхолуур, туойар идэлэммитэ [И.И. Собакин суруйуутуттан].
Попов Афанасий Дмитриевич (1904 с.т.). «Кылааннаах ³рг³ст³³х, кылаан у´ун тыллаах Кыыс Дьэрэлийэ бухатыыр»,
«Буор сиргэ буолатын булларбатах Модун Хара бухатыыр»
[Олонхосуты Якутии, 2013: 76.].
Попов Изот Гурьевич-Суотаа (1880—1968). «1946 с. Верховнай Сэбиэт быыбарыгар, Мырыла±а хонтуора±а кэтэ´э таарыйа, быыбардааччылар киэ´э 8 ч. са±алаан баран, сарсыарда 6 ч. быыбар са±аланыар дылы олоІхо´ут Соппуруону,
Суотаны, Дайба´ыы Дайыыланы олоІхолотон истибиттэр»
[И.И. Собакин суруйуутуттан].
Попов Николай Гурьевич-Дарахаан ойуун (1860—1935). [Ермолаев, 2015.].
Попов Харл-Кыттыа ойуун (1885—1935). [Ермолаев, 2015.].
Сибиряков Никон Родионович-Муомах Ородьумаан уола Ньуукан (1869—1943 ). Ньыыкан олоІхо´утунан Мырыла±а тарбахха баттанар олоІхо´ут, сµрдээх с³І бас куоластаах ырыа´ыт
этэ дииллэр. М.Н.Сибиряков этэринэн Мырыла±а олоІхо´ут
Соппуруон кэнниттэн иккис олоІхо´ут. Кини олоІхолоро сурукка киирбиттэрэ биллибэт[И.И. Собакин суруйуутуттан].
Сибирякова Прасковья Дмитриевна (1868—1961). Бороскуобуйа эмээхсин 90-н лаппа тахсан баран ³лбµтэ. Кини сорох
остуоруйалара, µ´µйээннэрэ кинигэ±э киирбиттэр, сµµстэн
тахса остуоруйаны билэрэ дииллэр. Тойугу да, олоІхону да
билэр эбит. [И.И. Собакин суруйуутуттан].
Собакин Андрей Николаевич-Кµттэм Јндірій (1864—1943).
Кµттэм Јнд³р³й Мырыла±а улахан олоІхо´ут бы´ыытынан
сыаналанар эбит. ОлоІхолоро сурукка киирбэтэхтэрэ.
Ачча±ар нэ´илиэгин ки´итэ П.С.Шадрин, а±ата сут, кураан
дьыл Амма±а киирэн от сии кыстаабыттар. Онно Кµттэм
Јнд³р³й сыл аІаарын устата киэ´э аайы олоІхолообут, ыл-
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лаабыт. Ол была´ын тухары биир да айымньытын иккистээн хатылаабатах [И.И. Собакин суруйуутуттан].
Федоров Григорий Гаврильевич-Тыллаах Хаа´ах (1912—1987).
ОлоІхолуур этэ, ол гынан оччотоо±у дьон сиэринэн, µлэттэн
соло булбат буолара, ыллыыр-туойар талаанын сайыннарбакка хаалбыта. Улахан олоІхо´уттары кытары олоІхолоспута,
колхоз хонтуоратыгар, кэлин µксµгэр кулуупка кыттыбыта
[И.И. Собакин суруйуутуттан].
Федоров Константин-Кµттэм Кістікµµн (1880—1945). [Ермолаев, 2015.].
Федоров Константин лукич-Кіскійі Кістікµµн (1900—1987).
Репертуара: «Кµн Тэгиэримэ», «СµІкэн Эрилик».
Федотов Осип Николаевич-Молохус уола (1875—1935). [Ермолаев, 2015.].
Хомподоев Николай Саввич-Кµндµібэй Кµндµ Бытык (1895—
1966). XX µйэ 1-кы аІаарыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
Хойтоґун. Репертуара: «Дьулуруйар Ньургун Боотур», «Кµн
Тулуур», «Ылгын ыччат Ытык Солуонньай», «Кµн Эрили».
«СыІынык ³р³г³йд³³н олоІхолуур сылларыгар биирдэ Болугурга киирэн Мында±аайы со±уруу ³ттµнээ±и Моло±оойу
µрэ±ин т³рдµгэр олохтоох Куоспан Куу´ума±а икки Амма
(Амма икки нэ´илиэгин) аатырбыт олоІхо´ута кырдьа±ас
Хойто´уннуун к³рсµ´эн кµрэхтэспиттэр. Онно «Логлу Бэргэн» олоІхотун µс тµµн устата ыллаабыт. АІаардас олоІхо
сирин-дойдутун ту´унан ойуулаа´ыныгар биир киэ´элээх
тµµнэ бµппµт. Ити кэнниттэн Хойто´ун эмиэ µс тµµн
устата биир олоІхотун толорбут. Иккиэн да±аны б³д³І
олоІхо´уттар тµбэси´эннэр эгил-тэгил эрийсибиттэр, элбэх
истээччини улаханнык сэІээрдибиттэр [Ермолаев, 1994.].

Одьулуун
120. Аржаков Петр Степанович 1938 с. Саха АССР Верховнай
Советын быыбарыгар к³рд³´³н Мырыла±а олоІхолоппуттар.
«С.Ф.Абрамов ахтыытынан араа´а, 1954—1955 сс. Мында±аайыга оройуон уонча олоІхо´уттара ыІырыллан киирэннэр икки кµн устата кµрэхтэспиттэр. Онно хас биир29
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дии ырыа´ыт бэйэтин олоІхотуттан бы´а тардан толорбут.
Мында±аайытаа±ы тµмсµµгэ Одьулуунтан Аржаков...» [Ермолаев, 2015.].
Аржаков Петр Дмитриевич i-Бµітµрээк (1890—1947). [Ермолаев, 2015.].
Аржаков Прокопий Петрович-Марба Уола (1892—1947). «Тойон толуу бухатыыр» олоІхотун М.Д. Кривогорницын суруйбут. «Сэттэ уон икки симилимэр мас торуоскалаах ³лµµ
Лээги Бэргэн бухатыыр» олоІхону эмиэ толорор эбит.
Баякинов Иннокентий Васильевич-Саппаанай ойуун. «Тµмэн
Дµрбµй» олоІхотун 1941 с. Г.И. Егоров 483 страницалаах
сурукка тиспит. 1950 с. бу олоІхону Кривошапкина В.Д. 21
лиискэ тµ´эрбит. «Репрессия±а тµбэ´эн хаайыллыар диэри
поэт бы´ыытынан µµнэн испит, онтон кэнники кэхтибит
Гаврил Иванович Егоров-Биилин поэт (1910—1971 cc.) эмиэ
эпическэй поэзия эйгэтигэр улааппыта, сахалыы народнай
поэтическай тыл сµмэ´инин иІэриммитэ. Кини 1941 c.
сайын биир дойдулаа±а, Одьулуун нэ´илиэгин ки´итэ, Иннокентий Васильевич Боякинов-Саппаанай ойуун «Т³л³н
хара аттаах Тµмэн Дµрбµй» олоІхотун икки-µс ый устата
сырала´ан суруйбута [Ермолаев, 2015.].
Иванов Афанасий. XIX µйэ бµтµµтэ — XX µйэ са±аланыытыгар
олорбут [Ермолаев, 2015.].
Саввин Петр Иванович-Оросто Уйбаан Уола Кінкіін. XIX
µйэ 2-с-аІаара [Ермолаев, 2015.].
Седалищев Григорий Иванович-Чуккуон Уола. XX µйэ 1-кы
аІаарыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
Седалищев Егор. «Кµн Тулуур Бухатыыр» олоІхото СС НК
архыыбыгар харалла сытар.

СылаІ
128. Дьяконов Аким Михайлович-Чіліс убайа. [Досье ЮНЕСКО,
2005.].
129. Дьяконов Михаил Михайлович-Чорообо (1881—1929). Репертуара: «Хаан Дьаргыстай», «Кыыс Бэргэн», «Дьулуруйар
Ньургун Боотур», «Хоруодьа Бэргэн». Мурун Уолуттан
30
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µ³рэммит «Дьулуруйар Ньургун Боотур», «Кулан хара аттаах
Куллустаайы Ньургустай икки чиккэйэр хаан сиэр аттаах
ДьиэрбэІ Бэргэн», «Кыыс Бэргэн», «Тумул хара тыа тулланхайдан и´эрин курдук туралыйар туус аттаах Тойон Ньургун бухатыыр, балта кыадал тыаны кырыытынан охсуллар
кытарар кы´ыл буулуур аттаах кылааннаах ³рг³ст³³х Кыыс
Ньургустай», «Хаан Дьаргыстай», «Хоруодьа Бэргэн». Уруккута Ачча±ар нэ´илиэгэр Тµ³йэ µрэххэ, Орто Кµ³лгэ Чорообо сылдьыбыт. Кини чугастаа±ы улуустар нэ´илиэктэрин
кэрийэн олоІхолообут. Ар±аа Бэрэ±э олохтоох Дьячковскай
Петр Семенович-Мурун Уола Бµ³тµккэттэн олоІхолуурга
µ³рэммит [Ермолаев, 1994.].
130. Дьяконов Николай Михайлович-Чіліс (1885—1943). Репертуара: «Айдаарыкы тура±ас аттаах, айдааннаах µйэ±э т³р³³бµт Ала Хото±ой», «Дьалхааннаах айаннаах, дьалысханнаах
сырыылаах дьабын дугуй аттаах Хаан Дьаргыстай», «Кулан хара аттаах Куллустаайы Ньургустай икки чиккэйэр
хаан сиэр аттаах ДьиэрбэІ Бэргэн», «Кµндэл маІан кµІІэ
к³Іµлµнэн к³рµлээн-нарылаан µ³скээбит икки кµµрэ муос
хайы´ардаах Кµрµлээн Чµµччэх», «Одуул улаан аттаах Онолу
Боотур», «Тумул хара тыа туллан-хайдан и´эрин курдук туралыйар туус аттаах Тойон Ньургун бухатыыр, балта кыадал
тыаны кырыытынан охсуллар кытарар кы´ыл буулуур аттаах
кылааннаах ³рг³ст³³х Кыыс Ньургустай», «Улдьаа тура±ас
аттаах, о±урууннаах усталаах, ордук ойо±остоох, о´оллоох
уллуІахтаах Уйулаан Куо». «Кини 15 саа´ыттан тыыппалаах
олоІхо´утунан сура±ыран барбыт. Мурун Уола-Бµ³тµккэ
олоІхолуурун хаста да истэн, толорор маастарыстыбата сайдыбыт. Кэпсииллэринэн, Ч³л³с чуор куоластаах, тыла-³´³ уусуран, олус тупса±ай эбит, олоІхолору эппэІнэтэн ыллыыртуойар уратылаа±а. ОлоІхотун са±алыырыгар бастаан утаа
соччо тахсымтыата суохтук толороро, онтон ыллаан-туойан
истэ±ин ахсын дьэ а´ыллан, куола´а чуордуйан, тыла-³´³
илби´ирэн, толоруута эрчимнэнэн барара дииллэр» [Ермолаев, 1994.]. 1939 с. олоІхо´уттан училище±а µ³рэнэр быраата Дьяконов Н.Ф. 297 лиистээх «Ала Хото±ой» олоІхону
суруйбута. 2010 с. дойдутун дьоно К.Г. Макарова, Л. С. Сивцева ылсан Култуура уонна духуобунас министиэристибэтин
31
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к³м³тµнэн кинигэ гынан та´аарбыттара. Маны та´ынан Научнай киин архыыбыгар «Тойон Ньургун уонна Кыыс Ньургун» хараллан сытар (Ф.5, оп. 7, ед.хр.103/90, л. 297. — 1941).
2015 с. Чурапчы улуу´угар ыытыллар IX Республикатаа±ы
ОлоІхо ы´ыа±ын к³рс³ анал хамыы´ыйа соруда±ынан
Дьяконов Н.М.-Ч³л³с «Ала Хото±ой» олоІхотун ф.н.к. Захарова А.Е. уонна А.Е. Кулаковскай аатынан Норуоттар
до±ордо´ууларын дьиэтин издательскай салаатын салайааччыта Иванова Е.М. бэчээккэ бэлэмнээтилэр.
Дьячковскай-Хоруодьа. XIX µйэ 2-с аІаарыгар олоро сылдьыбыт [Ермолаев, 2015.].
Дьячковскай Петр Семенович — Мурун уола Бµ³тµкэ (1865—
1925). Ырыачай СылаІ олоІхо´уттарын т³рµттэринэн, бастакы оскуолаларынан буолбута. Киниттэн са±алаан олоІхолоо´ун искусствота маннык бэриллэн испит: Сулумаата
Уола — К³Ід³й Јл³кс³й — Мурун Уола Бµ³тµкэ — Чорообо — Ч³л³с — Ханта´ы — Аппакыын Дь³гµ³рэ [Ермолаев,
2015.].
Илларионов Василий-Мээл. XIX µйэ бµтµµтэ — XX µйэ са±аланыытыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
Коркин Гаврил-Иирэр Хабырыыс (1857—1927). [Ермолаев,
2015.].
куличкин Илларион Васильевич-Тимир Хаппах Илларион. П. А. Ойуунускай 1920 с. кµ´µ³рµ Чурапчыга тахса
сылдьан улуус аатырбыт олоІхо´уттарын-тойуксуттарын
ыІыртаран, биир тµµн ыллатан истибит, олор истэригэр
Ачча±артан бу олоІхо´ут аата ахтыллар [Ермолаев, 1994.]
1920 с. П.А.Ойуунускай олоІхолотон истибитэ (уруккута
Ачча±ар нэ´илиэгэ).
Макаров Дмитрий-Хантаґы. XX µйэ 1-кы аІаарыгар олорбут.
«Ырыачай СылаІ олоІхо´уттарын т³рµттэринэн, бастакы
оскуолаларынан буолбута. Киниттэн са±алаан олоІхолоо´ун
искусствота маннык бэриллэн испит: Сулумаата Уола —
К³Ід³й Јл³кс³й — Мурун Уола Бµ³тµкэ — Чорообо — Ч³л³с — Ханта´ы — Аппакыын Дь³гµ³рэ» [Ермолаев, 2015.].
Макаров Егор Алексеевич-Аппакыын Дьігµірэ (1905—1987).
«Ырыачай СылаІ олоІхо´уттарын т³рµттэринэн, бастакы оскуолаларынан буолбута. Киниттэн са±алаан олоІ-
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холоо´ун искусствота маннык бэриллэн испит: Сулумаата
Уола — К³Ід³й Јл³кс³й — Мурун Уола Бµ³тµкэ — Чорообо — Ч³л³с — Ханта´ы — Аппакыын Дь³гµ³рэ» [Ермолаев,
2015.].
Макаров Константин Афанасьевич-Кыра эІсии (1904—...).
Икки олоІхотун Дмитриев П.Н. суруйан ылбыт диэн информация баар. «Анна Тихоновна Старостина кэпсииринэн,
Алексей Спиридонович «Э´эм кэпсээннэрэ» диэн кинигэ
суруйа сылдьара и´иллэр. А. Бродников Константин Афанасьевич Макаров-Кыра ЭІсии тылыттан «МэччирэІ бэрбээкэй Кыыс бухатыыр» олоІхотун суруйан и´эн ситэрбэтэхтэр» [Ермолаев, 2015.].
Макаров Семен Васильевич-Хабдьы Сэмэн (1880—1963). [Ермолаев, 2015.].
Макаров Филипп Иванович. XX µйэ 1-кы аІаарыгар олорбут.
«Бу адьас кэлин мин кыра эрдэхпинэ биhиги эргин Макаров
Филипп Николаевич о±онньор хам-тµм «Эрбэх µрдµгэр сэттэтэ эргийбит» диэн олоІхону олоІхолоон ыаллары аралдьытара» [Макаров Гаврил Николаевич ахтыытытан].
Петров Иван-Кыам Уола. XX µйэ 1-кы аІаарыгар олорбут
[Ермолаев, 2015.].
сивцев Григорий Иванович-То²ус киргиэлэй (1910—1970).
[Ермолаев, 2015.].
Старостин Федор Егорович-Холоруктаах (1831—1930). «Тµ³йэ±э аймахтарыгар барда±ына, онно олохтоох олоІхо´укка
Холоруктаах-Ф.Е. СтаростиІІа сылдьан кытты´ан ыллыыр
эбит [Ермолаев, 2015.].
Трофимов Алексей Петрович-к³²д³й £л³кс³й XIX µйэ бµтµµтэ — XX µйэ са±аланыыта олоро сылдьыбыт. Сулуматов сиэнэ. «И.В. Пухов Алексей Трофимов олоІхотун, араа´а улахан сут буолбут сылыгар 1910 сыллаахха, кыра о±о саа´ыгар
истибит. СылаІ олоІхо´ута Алексей Трофимов (псевдонима К³Ід³й Јл³кс³й диэн этэ) «Эр Со±отох» олоІхотун оллоонноон олорон былыргыттан олохсуйбут µгэ´инэн толорбут [Ермолаев, 2015.].
Трофимов Иван Терентьевич-сулумаата Уола (1830—1915).
«Кини барыллаан, 1830—1915 сс. олоро сылдьыбыт. КиэІник
сура±ырбыт ааттара — Сулумаата уола, Уйбаан Сулумаата,
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Ырыачай. Кини ордук тахсыылаахтык XIX µйэ 2-с аІаарыгар
олоІхолуу сылдьыбыт. Саха б³д³І эпосоведтара И.В. Пухов «Имя этого олоІхосута тогда гремело по всей Якутии»
диэн µрдµк сыанабылы биэрэн суруйбуттаах. Кырдьык, Сулумаата Уола МэІэ ХаІалас, Боро±он, Нам улуустарынан,
Дьокуускай куоратынан кэрийэ сылдьан ыллаабыт-туойбут,
идэтийбит олоІхо´ут бы´ыытынан сура±ырбыт [Ермолаев,
2015.].
146. Шестаков Николай Васильевич. [Архив ЯНЦ СО РАН. Ф.5,
оп. 3, ед. хр. 852] (уруккута Ачча±ар нэ´илиэгэ).

Хадаар
147. Говоров Иннокентий Яковлевич-СыІынык (1870—1941). «Аатын
араастаан ааттыыллар эбит. Холобур, араспаанньатын Дьячковскай, Софронов, Говоров, онтон аатын Тµмэппий,
Ньукулай, Хабырылла диэн араастаан ааттыыллар. ДьоІІоноруокка аІаардастыы СыІынык диэн легендарнай аата
тар±аммыт. Г.Д. Ефимов филиал архыыбыттан билсибит,
сурукка-бичиккэ Говоров Иннокентий Яковлевич диэн суруллубут. СыІынык µрдµк искусствотыттан у´уйуллубуттар
элбэх эбиттэр. Былыргыта кини поэтическай сабыдыалын
республика аатырбыт олоІхо´ута И.Г. Тимофеев-Теплоухов,
И.Д. Платонов-Тэкэллэ Уола билбиттэр» [Ермолаев, 2015.].
СыІынык ту´унан си´илии Ермолаев В.Ф. «ХотоІІо
т³р³³бµт СыІынык» «Ойууннары дьулатара» диэн ыстатыйаларыгар булан аа±ыахха с³п. 1940 с. Харитонов С.П.
304 лиистээх тиэкискэ тµ´эрбит. Бу олоІхо сюжетын Н.В.
Емельянов µлэлэригэр арыйар. «ХIХ µйэ±э Амма±а икки
аатырбыт олоІхо´ут — олохтоох Хойто´ун уонна Хадаартан киирбит СыІынык — кµрэхтээ´иилэригэр истээччилэр
урут билбэтэх µс ойохтоох «Логлу Бэргэн» ту´унан ыллаабытын и´ин СыІыныкка кыайыыны анаабыттар [Ермолаев,
2015.]. Норуот ырыа´ыта Е.Е. Иванова (Амма) СыІыныктан
«Cылгы уола Дыырай Бэргэн», «Айыы сиэнэ АлантаайыКулантаайы» диэн олоІхолору истибитин ахтар [Кµн Тэгиэримэ, 2012.]. СыІынык ³сс³ репертуарыгар «Бэрт ки´и
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148.

149.

150.

151.
152.

153.

154.

Бэриэт Бэргэн», «Кылааннаах ³рг³ст³³х Кыыс Ньургун»
олоІхолордоо±о биллэр.
Говоров Иннокентий николаевич-Тырас «Ыал аайы со±уруу
нэ´илиэктэринэн ыІырыллан, утуйар таІа´ын сµгэ сылдьан, олоІхолуура. Олус чуор куола´ынан, оруолларынан
а´ыллан ыллыыра, туойара. «Дьаадыралаах туйахтаах, дьанысханнаах сырыылаах Хаан Дьаргыстай» олоІхону уо.д.а.
таптаан толорор олоІхолоо±о. Сэрии кэмигэр олохтон барбыта [Афанасьев Н.К. ахтыытыттан].
Григорьев Николай Семенович-Ныынаабый. (1920—...). «Ныынаабый Хадаартан т³рµттээх олоІхо´уттартан бµтэ´ик
са±алаан и´эр улахан олоІхо´ут тахсыах чинчилээх ки´и
эбитэ µ´µ. Ныынаабый Чурапчы бµтэ´ик олоІхо´ута К³ск³й³ К³ст³кµµн кэнниттэн ДириІ оскуолатыгар µ³рэнэ
сылдьан олоІхолуура эбитэ буолуо [Божедонов П.В. ахтыытыттан].
Григорьев Митрофан Николаевич-Махчай ойуун-Уус Мохчой.
1854 с.т., ааттаах олоІхо´ут, ойуун, уус Ырыа Хоо´ой киниттэн у´уйуллубут, «³сс³ букатын о±о сылдьан бэйэтин кэмигэр ааттаах олоІхо´ут да, ойуун да Махчай диэн ки´иттэн
ырыа-тойук искусствотыгар у´уйуллубут» [Ермолаев, 2015.].
Елисеев Петр Михайлович-Кіірі (1880—1940). [Ермолаев,
2015.].
Ксенофонтова (Сидорова) Елена Кузьминична-Ырыа Чырыыкай (¥рµµмкэлээх Јл³³н³) (1867—1942). «Ырыа Чыырыктай
ыллыыр-туойар идэ±э убайа Тэкэллэттэн (Д.К.Платоновтан)
у´уйуллубут» [Ермолаев, 1994.]. Ермолаев В.Ф. суруйубут
«Ырыа Чыырыктай» диэн ыстатыйатын булан аа±ыахха с³п.
Олойо Давыдов. «82 саастаах сир тµннµгэ Лукин Н.В. Олойо
диэн олоІхо´уту сэрии кэнниттэн эбитэ буолуо, к³рбµтµм,
сирэйэ бар тµµ. Давыдов араспаанньалаах диэбиттэрэ, хара
бытыктаах, улахан о±онньор» [Ермолаев, 1994.].
Осипов Афанасий Петрович-Ырыа Хооґой (1860—1919).
«Дьулуруйар Ньургун Боотур», «Сылгы уола Дыырай бухатыыр» олоІхолору ордук с³бµлээн толороро. Тµ³рт уонча
олоІхону билэрэ эбит. «Уот иччитин оонньообут Ырыа Хоо´ой» ту´унан Ермолаев В.Ф. ыстатыйатыгар аа±ыахха с³п.
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155. Осипов Кирилл Петрович-Ноорох уола (1890—1960). [Ермолаев, 2015.].
156. Платонов Дмитрий Иннокентьевич-Тэкэллэ. «Сылгы уола
Дыырай бухатыыр». «КиэІник сура±ырбыт, идэтийбит
олоІхо´уттар, холобур, Хайахсыттан — Олоодо, СылаІтан —
Ырыачай, Соловьевтан — Хойто´ун, Хадаартан — Тэкэллэ»
[Ермолаев, 2015.].
157. Платонов Иннокентий Дмитриевич-Тэкэллэ уола (Кыччаа´ай
Уус) 1894 с т³р³³бµт. «Кулун Куллустуур», «Ньургун Боотур», «Мµччµрµйбэт Мµлдьµ Б³±³» уонна «Ойо±остоохтон
охтубатах улахантан улахан оІоруулаах, охсуган хара аттаах
О±о Туйгун бухатыыра» Саха сиринээ±и Научнай Киин архыыбыгар хараллан сытар. «Тэкэллэ Уола Элэгэнтэй (Платонов Иннокентий Дмитриевич) олоІхо´ут, ырыа´ыт.
Ыллыырга-туойарга бастаан а±атыттан µ³рэммит. А±атыттан
уратыта диэн ырыата эйээркэй этэ дииллэр. Онтон эдэр
саа´ыгар биир дойдулаа±а аатырбыт Сыгынык олоІхо´уттан,
кини хомо±ой этиилээх хоннохтоох хо´оонугар, ыпсарыылаах ылба±ай ырыатыгар, куйу´уйа кутуллар дор±оонноох,
хому´уннаах тыллаах тойугар кутун-сµрµн иитиэхтээн,
у´уйуллан улааппыт» [Божедонов В.П. суруйуутуттан].
158. Платонов-Содьороок. XX µйэ 1-кы аІаарыгар олоро сылдьыбыт [Ермолаев, 2015.].
159. Сергеев Николай Романович (1906—1950). [Ермолаев, 2015.].
160. Тэбиэлэнэр Миитэрэй. «Арай биирдэ Хайахсыт нэ´илиэгэр
Тэбиэлэнэр Миитэрэй диэн олоІхо´уту к³рс³ тµстµм. Ат
сµµрµµтµгэр мустубут дьон би´игини кµрэхтэ´иІ диэн
кµ´эйбиттэрэ. Тµµн µ³´µгэр диэри мин олоІхолообутум,
сарсыарда ³ттµгэр кини толорбута. ОлоІхолорбутун истэн баран, биир о±онньор Миитэрэйгэ: «Эн т³´³ да аатыра сылдьыбытыІ и´ин эдэр олоІхо´укка оннугун туран
биэрии´игин», — диэбитэ. Онуоха кырдьа±ас хомойбут курдук к³рµІнэнэн тахсан барбыта [И.Г.Теплоухов-Тимофеев
ахтыытыттан].
161. Фомин Николай Петрович-Куобахый (1908—1979) «И.В. Захаров кэпсииринэн, Мэлдьэхсигэ биир быыбарга Былатыан Портнягин, Дьуона Жирков уонна Куобахый тµмсэн
холбо´он олоІхолообуттар. Куобахый этээччи буолбут, Бы36
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латыан ырыатын са±алаабыт, онтон Дьуона ылла´ан барбыт»
[Ермолаев, 2015.].
162. Хадаар уола. [Ермолаев, 2015.], [Досье ЮНЕСКО, 2005.].

Хатылы
163. Баин Андрей Дмитриевич-Баайын Јндµрµµскэ. «¥гµс информаннар кэпсииллэринэн уонна литератураттан да±аны
биллэринэн, о±олор 10—13 саастарыттан улахан дьоІІо
олоІхолообут чахчылара элбэхтэр. ¥гµстэн а±ыйах холобуру
а±аллахха, И.Г. Теплоухов-Тимофеев, А.В. Тимофеев, Софрон Кузьмин, Баин Јндµрµµскэ уо.д.а. бастакы толоруулара о±о саастарыттан са±аламмыта», «Хатылыга Јнд³рµµскэ
Баин 13—14 саастаа±ар, ити 1933—1934 с.с. эбитэ буолуо,
хаартылыы мустар дьон к³рд³´³нн³р олоІхолотоллоро биллэр. Оччолорго Јнд³рµµскэ о±о буолан куола´а олус намчы
эбит. Баин А±а дойдуну к³мµскµµр сэрии фронугар сылдьан
ылыталаабыт баа´ырыыларыттан дойдутугар эргиллэн кэлэн
баран ³лбµт» [Ермолаев, 2015.].
164. Байаканов Иннокентий Васильевич (1941). [Досье ЮНЕСКО,
2005.].
165. Белых Михаил Иннокентьевич-Мэхээчэ (1880—1947). Хатылыттан бастыІ олоІхо´утунан аа±ыллар [Ермолаев, 2015.].
1940 с. «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоІхону учуутал
И.П.Козлов 1940 с. суруйбут. Ахсынньы 29 кµнµгэр 202 лиискэ суруллан бµппµт. «Ала Хото±ой» олоІхотун бырааттыы
Гаврил Спиридонович уонна Степан Спиридонович Борисовтарга суруйтаран, А±а дойду Улуу сэриитэ буолаары а±ай
турда±ына 1941 с. бэс ыйын 11 кµнµгэр комиссия аатыгар
аадырыстаан ыыттарбыт. Бу олоІхо ф.н.д. Илларионов В.В.
уонна ф.н.к. Илларионова Т.В. бэлэмнээ´иннэринэн 2010 с.
кµн сирин к³рбµтэ.
166. Белых Егор Васильевич.
167. Догордуров Михаил Федосеевич (1905—1961). [Ермолаев,
2015.].
168. Ефремов Василий Игнатьевич-ОлоІхоґут (1900—1987).
169. Иустинов Гаврил Михайлович-Ньо±уйаан. Репертуара: «Кµн
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170.

171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
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Тулуур Бухатыыр», «Айыы Доргуйа Бухатыыр». «Гаврил
Михайлович-Ньо±уйаан-Иустинов Мэхээлэ-Ыспараанскай
кулуба улахан уола. Бэйэтин кэмигэр олоІхо´утунан да,
хаартылыыр да идэлээ±инэн биллибит ки´и. Дьиэ кэргэнин
µс т³гµл э´эн, ыллыы, хаартылыы Охотскай муора±а тиийэ
баран хаалар µ´µ. Биэс о±олоох. Оонньуу-к³р туппут ки´итэ
эбит» [Иустинова М.П. cуруйуутуттан].
Иустинов Григорий Гаврильевич-Ньо±уйаан Уола ОлоІхоґут
Киргиэлэй (1900—1950). «П. А. Ойуунускай 1920 с. кµ´µ³рµ
Чурапчыга тахса сылдьан улуус аатырбыт олоІхо´уттарынтойуксуттарын ыІыртаран, биир тµµн ыллатан истибитин
ту´унан биллиилээх артыыс В.А. Саввин ахтыытыгар суруйбут. Улуус аатырбыт олоІхо´уттара: Иустинов Григорий
Гаврильевич-Ньо±уйаан уола Хатылыттан» [Ермолаев, 1994.].
Репертуара: «Нуо±алдьын Кугас аттаах Тойон Дьы±арыма бухатыыр», «Эрэйдээх Буруйдаах Эр Со±отох бухатыыр». «Кµн
Тулуур Бухатыыр» олоІхотун сюжетын 1946 с. муус устар 24 к.
Егор Седалищев суруйбута. Бу суруйууну. 2011 с. тахсыбыт А.Н. Кривошапкин «Хара Ньургун Бухатыыр» олоІхокинигэтин сы´ыарыытыгар ССРС культуратын туйгуна
М.П. Иустинова бэлэмнээбитин булан а±ыахха с³п.
Козлов Александр Григорьевич-ЧікчіІі (1897—1947). [Ермолаев, 2015.].
Козлов Григорий Григорьевич-Баадьай (1878—1943). [Ермолаев, 2015.].
Козлов лука Григорьевич-лухааскы (1886—1965). [Ермолаев,
2015.].
козлов Прокопий-Топуох, олоІхону толорооччу.
Козлов И.П. [Олонхосуты Якутии, 2013: 151.].
козлов Тимофей Иванович-сомсойо (1899—1944). [Ермолаев,
2015.].
Козлов Федор-Сµідэкэ. XIX µйэ бµтµµтэ — XX µйэ 20-с сылларыгар олорбут [Ермолаев, 2015.]. «А±а дойду Улуу сэриитин
иннигэр Хатылы олоІхо´уттара, ол и´игэр Г.Г.ИустиновНьо±уйаан Уола, М.П.Седалищев-Сµ³дээх, олоІхо´уттар
Петр Биэскин-Куолай уола, Тимофей Козлов-Сомсойо,
Прокопий Козлов-Тойуох Байба±а ¥рµІ Торбос сайылыкка мустаннар, оруолларынан µллэстэн олоІхолообуттарын
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178.

179.

180.
181.
182.
183.
184.
185.

ту´унан олохтоох кырдьа±астар ахталлар [Иустинова М.П.
суруйуутуттан, 2015.]. «ХХ µйэ бастакы аІаарыгар би´иги
нэ´илиэкпититтэн Баин Андрей, Белых Михаил Иннокентьевич, Лука, Александр-Ч³кч³І³, Григорий-Баадьай Григорьевич Козловтар, Тимофей Иванович Козлов-Сомсойо.
Иустинов Гаврил Михайлович-Ыспарааныскай кулуба о±ото
Ньо±уйаан, Иустинов Григорий Гаврильевич-Ньо±уйаан
Уола, Попов Василий Павлович, Попов Семен-Санньылыкы
Уола, кини быраата Ытыйар Бµ³тµр уо.д.а. сµµрбэччэ
олоІхо´ут, Ульяна Платонова, Седалищев-Сµ³дээх курдук
ырыа´ыттар бары биир кэмІэ кэриэтэ ыллаан-туойан ааспыттар [М Неустроев. — Сахаада. — 1993. — Алтынньы 7 к.].
Кривошапкин Алексей Николаевич-Нуора Јліксій (1870/
71—1941). 1941 с. Лукин Е.Е. Нуора Јл³кс³йт³н 57 лиистээх «Хара дьоруо аттаах Хара Ньургун Бухатыыр» олоІхону
сурукка тµ´эрбит. Барыта 3980 строка. 2011 с. В.В. Илларионов уонна Т.В. Илларионова бэлэмнээ´иннэринэн туспа
кинигэнэн тахсыбыта.
Седалищев Михаил Данилович-Сµідэх 1888 с. ОдьулууІІа
т³р³³бµт, Хатылыга олохсуйбут. 1959 с. ³лбµт. «Хатылы
нэ´илиэгэр Баба±а±а ¥рµІ Торбос сайылыкка чугастаа±ы
олоІхо´уттар мустаннар оонньообуттар. Ол киэ´э сайылыкка тула сирдэртэн элбэх к³р³³ччµ кэлбит. Айыы бухатыырын — Ньо±уйаан, айыы дьахтарын Седалищев-Сµ³дээк
оонньообуттар [Ермолаев, 2015.].
Платонова Ульяна-Уус Ылдьаана. Уус, олоІхо´ут, ы´ыах
ы´ар, тойуксут.
Попов Василий Павлович. ОлоІхону толорооччу.
Попов Петр-Ытыйар Бµітµр.
Попов Сэмэн-Санньылыкы Уола. ОлоІхону толорооччу.
Попов Николай-Куола Боппуок.
Протопопов Алексей Андреевич-Ыга ¥ктµµр (1900—1945).
«Тас к³рµІµнэн кыра уІуохтаах гынан баран, сµрдээх
к³Ід³й куоластаах, дэлбэритэ ыстанан ырыа´ыт, олоІхо´ут
ки´и эбит. Бэйэтэ кырыымпа оІостон, ону тыа´ата-тыа´ата
ыллыыра, айыл±аттан айдарыылаах ырыа´ыт, олоІхо´ут,
бэйэтин син кыанар ки´и µ´µ. Ыалларга, табаарыстарыгар,
дьиэ кэргэттэригэр олоІхолууругар кыыс, бухатыыр, абаа´ы
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уолун, кыы´ын ырыаларын тус-туспа арааран оІороро»
[Соловьева П.В. ахтыытыттан].
186. Федоров Миитэрэй-Оллоон Миитэрэй, 8 о±олоох, быстар
дьадаІы, эккэ, арыыга ыаллары кэрийэн олоІхолуура.
187. Чаллах кыыґа Ніінікі Јлііні. «Ыалларга ыІырыыга сылдьан олоІхолуура. Кини 1917 сыллаа±ы революция иннинэ
баара. Бэрт у´уннук, сылайбакка-сындалыйбакка, тыла да
бараммакка кудуччу олоІхолуура. Киниттэн ордук баарын
истибэт этим. Н³³н³к³ Јл³³н³ Тµ³йэттэн т³рµттээх этэ»
[Соловьев Н. — СаІа олох. — 1994. — Алтынньы 6 к.].

Хайахсыт
188. Афанасьев Савва Степанович-Боттоґу уола. Ото´ут, олоІхо´ут, тойуксут. Хайахсыт кырдьа±ас олохтоо±о Т.М. Петрова:
«Биир суруйааччыга олоІхолоон, сайылыгын Дьэбириэ´эп
Арыылаа±ын хо´уйан туойан суруйтарбыта. Куоракка ханна
эрэ хараллан сытара буолуо», — диир эбит.
189. Александров (Тимофеев). ОлоІхо´ут. «Элик Боотур Ньыгыл
Боотур икки» олоІхотун В.Н. Васильев сурукка тµ´эрбит.
[Образцы народной литературы якутов. — СПб., 1916. —
вып. 4. — С 311—396.].
190. Герасимов Гаврил Дмитриевич-Айакаан XIX µйэ бµтµµтэ—
XX µйэ 30-с сылларыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
191. Герасимов дмитрий Гаврильевич-Тэрээппэ XIX µйэ бµтµµтэ—
XX µйэ 20-с сылларыгар олорбут. «Иннокений Гурьевич
олоІхолору драма оІорон толорору с³бµлµµрэ. 30-с сыллар са±ана кини тэрийиитинэн чугастаа±ы олоІхо´уттары
мунньан Хайахсыкка «Сылгы Уола Дыырай Бухатыыр»
диэн эпо´ы спектакль оІорон туруорбуттара. Онуоха эрдэттэн бэлэмнэмиттэрэ: таІас тэриммиттэрэ, сµ³´µ туйа±ыттан, бааІка ньаалбааныттан куйахтарын, µІµµ-батас
оІостуммуттара. Ол драма±а Хоно´о Уола айыы бухатыырынан, В.И. Дорофеев — абаа´ы уолун, М.Е. Назарова — айыы
дьахтарын, Тэрээппэ олоІхо´ут Сорук Боллур оруолларын
толортообуттара [Ермолаев, 2015.].
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192. дорофеев Василий Иннокентьевич-Тиэрий. XIX µйэ бµтµµтэ—
XX µйэ 20-с сылларыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
193. Еремеев Дмитрий Гаврильевич-Илбиркэй Миитэрэй XX µйэ
1-кы аІаарыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
194. Иванов Михаил Александрович-Јліксій уола Мэхээс (1888—
1950). [Ермолаев, 2015.].
195. Иванов Гаврил Петрович-Мынньас. XX µйэ 1-кы аІаарыгар
олорбут [Ермолаев, 2015.].
196. Илларионов Иосиф. XIX µйэ бµтµµтэ—XX µйэ 20-с сылларыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
197. Кондратьев лука-Олоодо луха XIX µйэ бµтµµтэ XX µйэ
са±аланыыта олорбут [Ермолаев, 2015.].
198. Кузьмин Степан Илларионович-Ньэндьэйэ Ыстапаан. XIX
µйэ бµтµµтэ—XX µйэ 20-с сылларыгар олорбут [Ермолаев,
2015.].
199. Кузьмин Семен Яковлевич-Долгун. XIX µйэ бµтµµтэ—XX µйэ
30-с сылларыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
200. Кузьмин Игнат Константинович-Хорондоо, XX µйэ 1-кы
аІаара [Ермолаев, 2015.].
201. Михайлов Гаврил львович-Хоноґо Уола. XX µйэ 1-кы аІаара. «Иннокентий Гурьевич кы´ыылаах тыла-³´³ к³нн³рµ
олоІхо´уттары ³сс³ эбии самнарар. Арай кини биир
дойдулаа±а Хоно´о Уолугар уус-уран тылынан ба´ыйтарара
µ´µ. Хоно´о Уола эмиэ олус элбэх олоІхону билэр эбит.
А.В. Тимофеев кэпсииринэн, кини истэригэр хас сырыы
аайы Хоно´о Уола саІаттан саІа олоІхону толороро. Арай
куола´а симик со±у´а. Ыалга киирдэ да бэйэтэ тылланан
ыллаабытынан барар µгэстээх эбит» [Ермолаев, 2015.].
202. Петров Петр Васильевич-Бороґуок Бµітµр (1888—1923).
«Прокопий Степанович Григорьев кэпсээнинэн, олоІхо´ут
Боро´уок Бµ³тµр-Петр Васильевич Петров, Хайахсыт нэ´илиэгин дьадаІыта баайдар сымыйа агитацияларын итэ±эйэн, µрµІнэргэ саа тута сылдьыбыт. Кинини Бµтэйдээххэ кы´ыллар тутан ылбыттар уонна таІара
дьиэтигэр хаайбыттар. Боро´уок Бµ³тµр сарсын ытылларын билэн ол тµµнµ бы´а олоІхолообут. Кы´ыллар ыта
та´аарбыттарыгар Боро´уок Бµ³тµр: «Дьэ, санаабын дуо´уйа
ти´э±ин олоІхолоотум», — диэбит. Кинини ытарга кыттыы41
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ны ылбыт кы´ыллар олус улахан олоІхо´уту, олус тахсымтыа тыллаах ки´ини былдьаабыппыт диэн билинэллэрэ [Ермолаев, 2015.].
Протасов Николай Николаевич-Ньукулачча — тойуксут, олоІхону толорооччу.
Софронов Алексей Алексеевич-КµІкµµґэй 1891 с.т. (1889—
1970). [Ермолаев, 2015.].
Софронов Гаврил Алексеевич 1891/92 с.т.—...
Софронов Семен Алексеевич — ЧыІхай 1889 с.т. «¥с бииргэ т³р³³бµт бырааттыы Софроновтар бэркэ олоІхолууллара
да оччотоо±у кэмІэ ким да кинилэр олоІхолорун сурукка
тµ´эрэн µйэтиппэтэ±э» [Афанасий Илларионов ахтыытыттан].
Софронов Прокопий Михайлович-Моочой. XIX µйэ бµтµµтэ—
XX µйэ 30-с сылларыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
Тарасов Михаил николаевич-нооннуур XX µйэ 1-кы аІаарыгар олорбут [Ермолаев, 2015.].
Тимофеев Афанасий Васильевич-Охоноос Тимофеев (Ырыа
Мииккэ сиэнэ) (1916—1991). «Тимофеев-Теплоухов Иннокентий Гурьевич олоІхолуурга бэйэтин айма±ын Тимофеев
Афанасий Васильеви´ы у´уйбута. Афанасий Васильевич хас
да олоІхону билэрэ. ¥чµгэйдик ыллаан-туойан и´эн, бу былааска салайар µлэ±э сыстан, ол идэтин быра±ан кэбиспитэ»
[Лукин Н.В. ахтыытыттан]. Репертуара: «Кулун Куллустуур»,
«Эриэдэл Бэргэн», «О±о Туйгун».
Тимофеев Гурий Тимофеевич-Уhун Куурай, 1849 с.т.
Тимофеев дмитрий Тимофеевич-ырыа Мииккэ, 1840 с. т³р³³бµтэ.
Тимофеев Яков-кэриэдьэ дьаакып (XIX в.).
Теплоухов Тимофей Тимофеевич-но²сор Тµмэппий «Тимофеевтар бэйэлэрэ ³йдµµллэринэн т³рµт ³бµгэлэринэн Кэриэдьэ Дьаакып эбит. Кини олус улахан дуорааннаах куоластаах
олоІхо´утунан сура±ырбыт. Эдэр эрдэ±инэ, от тиэйэ сылдьан
о±у´ун миинэн и´эн ыллаабыта бэрт ыраахтан дуора´ыйан
и´иллэрэ эбитэ µ´µ. Ону ийэтэ иччитэх сиргэ-дойдуга то±о
олус дор±оонноохтук ыллыыгын диэн µгµстµк сэмэлиир эбит.
Тимофей олоІхо´ут буолан µс уолаттара Миитэрэй-Ырыа
Мииккэ, Гурий-У´ун Кµµрэй, Тимофей-НоІсор Тµмэппий
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а±аларын, т³рµттэрин удьуордаан олоІхолууллара. Итилэртэн Кэриэдьэ Дьаакып кэнниттэн иккис сµ´µ³х улахан
олоІхо´ут Дмитрий Тимофеевич Теплоухов-Ырыа Мииккэ
буолбут. Кини кыра эрдэ±иттэн олоІхолуур µгэстэммит.
Кырдьар саа´ыгар элбэх олоІхолоо±о µ´µ. Утары к³р³н
айыл±а араас кэрэ к³стµµлэрин тута туойан ыллыыр сµдµ
импровизатор талааннаа±а номоххо хаалбыт. Итини та´ынан
о´уохай, µІкµµ тылын та´аарааччы бы´ыытынан киэІник
сура±ырбыт. У´ун Кµµрэйтэн саха норуотун аатырбыт
олоІхо´ута И.Г. Тимофеев-Теплоухов т³р³³бµт [Тимофеев
Ф.А. ахтыытыттан].
214. Теплоухов-Тимофеев Иннокентий Гурьевич 1869 с. ыам ыйын
25 кµнµгэр Боотурускай улуу´угар Хайахсыт нэ´илиэгэр
(билиІІитэ — Чурапчы улуу´а) т³р³³бµт. Удьуор дьоно
олоІхо´уттарынан сура±ыраллара. ОлоІхо´ут анкетатын
бэс ыйын 20 кµнµгэр 1941 с. Лазарев Дмитрий Петрович толорбут. Бу кэмІэ олоІхо´ут 74 саастаах. Кимтэн µ³рэммитэ
диэн ыйытыкка Кузьмин Дмитрий Платонович-Тэкэллэ
о±онньортон олоІхолуурга µ³рэммитим диэн эппиэттээбит.
Сурукка барыта 5 олоІхото киирбит: 1) Куруубай хааннаах
Кулун Куллустуур (25 б.л.), этнограф В.Н. Васильев Амма
Солобуодатыгар 20 кµн устата устубут, 2) Сылгы уола Дыырай бухатыыр (20 б.л.), 3) К³с туоралаах кµннµк усталаах
кµ³нэ маІан аттаах Кµн Эрили бухатыыр (18 б.л.), 4) Эриэн
тойон а±алаах Эбириэн хотун ийэлээх иккилээх эмньик
улан аттаах Эриэдэл Бэргэн бухатыыр, 5) Иэйиэхсит сиэлэн эриэн таба аттаах Эрэбил Бэргэн (20 б.л.) 1941 с. Лазарев Д.П. сурукка киллэрбит. Бу 5 олоІхотун Кузьмин
Д.П.-Тэкэллэ о±онньортон истэн ылыммыт. Репертуарыгар 40 олоІхолоох этим диэн ахтар эбит: «О±о Тулаайах»,
«Дьэр хара аттаах Дьэргэстэй Бэргэн», «Эриэн таба аттаах
ЭІэлэй Бэргэн», «Тойон Чоллуут бухатыыр», «¥рµІ Уолан,
Кылааннаах-³рг³ст³³х Кыыс Ньургун» уо.д.а. Саамай биллибит олоІхото «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур».
«Кулун Куллустуур» олоІхо барыта 4 бэчээккэ тахсыбыта.
1906 с. Санкт-Петербургтаа±ы Этнография уонна антропология музея тэрийэн ыыппыт экспедициятынан Саха сириттэн т³рµттээх этнограф В.Н. Васильев сурукка тµ´эрбитин
1916 с. Э.К. Пекарскай «Образцы народной литературы яку43
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тов» III томугар туспа кинигэнэн, О.Н. Бетлингк алпаабытынан проза форматынан бэчээттэммитэ. Биллэр учуонай
А.А. Попов бу олоІхону нууччалыы тылбаастаабыта. 1958 с.
фольклорист П.Н. Попов «Кулун Куллустуур» иккистээн
бэчээттэнэригэр улахан к³м³нµ оІорбута. 1985 с. «Эпосы
народов СССР» сериянан нууччалыы-сахалыы тылынан
тахсыбыта. Текстологическай ырытыытын, киирии ыстатыйатын И.В. Пухов уонна Г.У. Эргис оІорбуттара, нууччалыы тылбаа´ын А.А. Попов уонна И.В. Пухов. 2014 с.
М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-ИлиІІи федеральнай
университет ОлоІхону чинчийэр института «Олонхо на
языках народов мира» сериянан «Кулун Куллустуур» олоІхо
нууччалыы тылбаа´ын аа±ааччы киэІ эйгэтигэр анаан
та´аарбыта. 2013 с. ОлоІхо тыйаатыра «Куруубай хааннаах
Кулун Куллустуур» олоІхону профессиональнай сыана±а туруорбута (режиссердар — А.Борисов, Г.Васильев). 1959 с. Дьокуускай куоракка ыытыллыбыт олоІхо´уттар семинардарыгар И.Г. Теплоухов-Тимофеев «Кулун Куллустуур» олоІхотун
толоруутун бы´а тардыытын Н.В. Емельянов магнитофоннай
лиэнтэ±э устубута ГЧуоААХНПИ архыыбыгар уурулла сытар. 2015 с. Чурапчыга ыытыллар IX ОлоІхо ы´ыа±ын к³рс³
И.Г. Теплоухов-Тимофеев «Эрэбил Бэргэн» олоІхотун
Е.Н. Протодьяконова, У.М. Флегонтова, Ф.А. Тимофеев,
В.В. Обоюкова бэчээккэ бэлэмнээтилэр.

Хопто±о
215. Сидорова Прасковья Федоровна. «1991 сыллаахха 80 саастаах,
республика µтµ³лээх µлэ´итэ, оройуон бочуоттаах гражданина Дмитрий Петрович Лазарев, ³сс³ о±о саа´ыгар сылдьан, Хопто±о нэ´илиэгэр оччолорго лаппа кырдьыбыт, икки
хара±а суох буолбут Јл³³н³ Сидорова эмээхсин олоІхолуурун
истэрэ эбитэ µ´µ. Јл³³н³ эмээхсиІІэ Хадаартан аатырбыт
СыІынык кэлэн олоІхолоон барар µгэстээх эбит. Онон сылыктаатахха, Јл³³н³ эмээхсин с³бµгэр улахан олоІхо´ут эбитэ буолуо. Эмээхсин мэлдьи иистэнэ уонна о±о-дьахтар быыстарыгар олоІхолуу олорор буолара µ´µ. Јл³³н³ Сидорова
44
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элбэх кыргыттардаа±а. Кини Парасковья диэн кыы´а ийэтин
талаанын баппыта и´иллэр [Ермолаев, 2015.].
Тарасов николай Петрович. ОлоІхону толорооччу.
Кириллин Федор Николаевич. Хопто±о нэ´илиэгин историятын µ³рэтээччи Капитонова Елена Петровна суруйуутуттан.
Кириллин Куонаан Иванович-Ньалбыкаан уола Куонаан. Хопто±о нэ´илиэгин историятын µ³рэтээччи Капитонова Елена
Петровна суруйуутуттан.
Михайлов Василий Федорович. Хопто±о нэ´илиэгин историятын µ³рэтээччи Капитонова Елена Петровна суруйуутуттан.

Чакыр
220. Абааґы Ньукулай уола Саракааска Ньукулааскы. «Мин кыра
уол эрдэхпинэ биир кэмІэ Оросто уола Ырыа Дьаарай,
Абаа´ы Ньукулай уола Саракааса Ньукулааскы, Муос уола
ОлоІхо´ут Онолу, Атааннаах уола Ырыа Чоргуй диэн дьон
µ³скээн сылдьыбыттара (Эрилик Эристиин «Кэриэс туолуута» сэ´эниттэн). [Ермолаев, 2015.].
221. БадаІ Баґылай. XIX µйэ 2-с аІаара [Ермолаев, 2015.].
222. Григорьев Николай Никитич. ОлоІхону толорооччу.
223. Атааннаах уола-Ырыа Чоргуй.
224. Демьянов Николай-Миитэрэкээн Уола XX µйэ 1-кы аІаара
[Ермолаев, 2015.].
225. Дьааккы Уола. XIX µйэ бµтµµтэ—XX µйэ 20-с сыллара.
«Бу нэ´илиэк олоІхо´ута Дьааккы Уола МэІири µрэхтэн
ы´ыахха кэлбит уонна онно Чакыр олоІхо´ута Кµ³х Сµ³дэри
кытта олоІхону оонньоон к³рд³рбµттэр [Ермолаев, 2015.].
226. Егоров Михаил-Мотто уола Мэхээлискэ. Чакыр нэ´илиэгин
историятын чинчийээччи Филиппов Н.В. ахтыытыттан.
227. Кµіх Сµідэр. XIX µйэ бµтµµтэ—XX µйэ 20-с сыллара. [Ермолаев, 2015.].
228. Кононов Василий Платонович-Манньыат Баґылай. Ырыа Ылдьаа быраата. Кэлин убайа буойан олоІхолообот буолбут.
229. Кононов Илья Платонович-Ырыа Ылдьаа (1875—1939.) «Буура
Дохсуну» µгµстµк толороро. «Сэ´энньиттэр кэпсииллэринэн,
Чакыр нэ´илиэгэр саамай бастыІ олоІхо´утунан, олорон
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230.
231.
232.
233.
234.

235.
236.
237.
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ааспыт Ырыа Ылдьаа эбит. Ырыа Ылдьаа Хонду уонна Таатта
µрэхтэр икки ардыларынаа±ы Тара±ай алааска µ³скээбит... Чакырыгар тахсыбытыгар Ырыа Ылдьааны суруйааччы Эрилик
Эристиин хаста да±аны хонноро сытыаран олоІхолоппут, ордук элбэхтик «Буура Дохсуну» толорторбут. Бииргэ т³р³³бµт
быраата Манньыат Ба´ылай диэн µтµ³ олоІхо´ут µµнэн
истэ±инэ, убайа Ырыа Ылдьаа бобон кэбиспит: «Ырыанытойугу батыстаххына, мин курдук быстар дьадаІы уонна
о±ото-уруута суох буолуоІ», — диэбит. Онтон ыла Манньыат
Ба´ылай олоІхолуур дьарыгын тохтоппут [Афанасьев Н.К.
ахтыытыттан]. Ырыа Ылдьаа ту´унан Ермолаев В.Ф. «Кэрэ
куола´ынан кэрэхсэппит Ырыа Ылдьаа» диэн ыстатыйатын
булан аа±ыахха с³п.
Муос уола олоІхоґут Околу. Чакыр нэ´илиэгин историятын
чинчийээччи Филиппов Н.В. ахтыытыттан.
Ороспо уола Ырыа Дьаарай. Чакыр нэ´илиэгин историятын
чинчийээччи Филиппов Н.В. ахтыытыттан.
Саввин Константин Федорович. [Досье ЮНЕСКО, 2005.].
Филиппов Александр Михайлович i. [Олонхосуты Якутии,
2013.].
Флегонтов Гаврил Прокопьевич-Ыа±аґыйа ойуун (Ыадаабый
Хабырыыс) (1885—1955). «Кини тойуксут, олоІхо´ут. «Уол
о±о барахсан» диэни тойуктуур этэ. ОлоІхотуттан «Буор хайа
аттаах М³ссµµк б³±³» олоІхолоох. Кини «Ойуун тойугун» ис
и´иттэн тойуктуура. Ойууннаан сэбирдэх таба±ы к³тµтэрэ
µ´µ. Эрилик Эристиин-С.С. Яковлев 1935—1936 сс. бу улахан
олоІхо´уттары дьиэтигэр ыІыран хонноро сытан олоІхолотор, айымньытыгар ту´анан µ´µ» [Афанасьев Н.К. ахтыытыттан]. «Ырыа´ытынан бандьыыттартан т³л³рµйбµт Ыадаабый
Хабырылла» Ермолаев В.Ф. ыстатыйатын к³р.
Флегонтов Гаврил Михайлович-Чаамах. [Олонхосуты Якутии, 2013.].
Флегонтов Григорий Гаврильевич-Білгі (Чаамах уола) [Олонхосуты Якутии, 2013.].
Филиппов Михаил Александрович ii-Хопто уола Мэхээлискэ
Эрилик Эристиин «Кэриэс туолуута» диэн документальнай
сэ´энигэр, олоІхо´ут бы´ыытынан киллэриллибит Хопто уола Мэхээлискэ-Филиппов Михаил Александрович II,
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Уулаах Уйбаан-Яковлев Иван Петрович, иккиэн дьиІнээхтик
олоІхолуу сылдьыбыт дьон буолалларын кырдьа±астар туо´улууллар. Бу сэ´эІІэ суруллубутуттан и´итиннэрдэххэ,
маннык: «Былыр-былыргыттан бу Бакыр (Чакыр) нэ´илиэгин курдук ырыа´ыт, олоІхо´ут уутуйан µ³скээбит сирэ
суох. Мин кыра уол эрдэхпинэ, Ороспо уола Ырыа Дьаарай,
Абаа´ы Ньукулай уола Саракааска Ньукулааскы, Муос уола
олоІхо´ут Околу, Атааннаах уола Ырыа Чоргуй диэн дьон
µ³скµµ сылдьыбыттара» диэн кэпсээбит Хопто уола Мэхээлискэ.
238. Яковлев Иван Петрович-Уулаах Уйбаан [Эрилик Эристиин
ахтыытыттан].
239. Яковлев Семен Степанович-эрилик эристиин (1892—1942).
«Эрилик э´эбит олоІхолуон иннинэ, кµлµµ-оонньуу курдук,
маннык са±алыыра µ´µ: «Дьэ эрэ до±оор! Бу аллара арба±а´ын
бµрµммµтµнэн µ³скээбит Арсан Дуолай уу´ун бии´игэр тиийэ,
то±ус аартыгы дь³л³ µµттээн, таІнары этэн эрэлитэн киириэх
эрэ, бу µс хартыгастаах µрдµк дьµрµс халлаан µрµт кырыытыгар
тиийэ то±ус аартыгы ³р³ этэн дьулурутан та´аарыах эрэ...». Оттон бµтэригэр, эмиэ тµмµктµµр курдук: «Чэ, кэбис, тµµн µ³´µн
са±ана ыллаан ыыра-хайа бара олордохпунуй? Ыкса ыалбыт
сибиэккиэхтэрэ», — диэн эмиэ биир к³рµ та´аарара µ´µ. Эрилик Эристиин олоІхо´ут идэтэ кини айымньыларыгар ³т³
биллэр. ОлоІхо тылын алыс сиэллээбэккэ-кутуруктаабакка,
судургутук этэрин с³бµлµµрэ µ´µ» [Макаров Е.А. ахтыытыттан].
1993 с. Эрилик Эристиин суруйбут «Буура Дохсун» олоІхотун
Н.Н. Тобуроков, Д.И. Федосеев-Доосо бэлэмнээн кинигэ гынан
та´аартарбыттара. «Талыы талба бухатыыр», «Айыы Дь³´µ³л»,
«Хаалбат-сµппэт хара´ыктаах хааннаах харалаах Мохсо±ол»
олоІхолоро Саха сиринээ±и Научнай Киин архыыбыгар хараллан сыталлар. Эрилик Эристиин олоІхо´ут бы´ыытынан
суруллуутун профессор Илларионов В.В. «ОлоІхо´ут-суруйааччылар уонна кинилэр олоІхолоро» ыстатыйатыгар
аа±ыахха с³п. 2015 с. Чурапчы улуу´угар ыытыллар IX Республикатаа±ы ОлоІхо ы´ыа±ын к³рс³ анал хамыы´ыйа
соруда±ынан Эрилик Эристиин «Айыы Дь³´µ³л» олоІхотун
Филиппова М.Е., Попова Г.С.-Санаайа бэчээккэ бэлэмнээтилэр.

II тµ´µмэх.
ЧУРАПЧЫ УЛУУ´Ун ОЛО¢ХОТУн
ЧинЧийээЧЧиЛэРэ, хОмУйААЧЧЫЛАРА
УОннА ТАР¡АТААччылАРА
Васильев Виктор Николаевич (1877—1931)
1877 с. сэтинньи 10 к. Амма сэлиэнньэтигэр политическай сыылынай дьиэ кэргэнигэр т³р³³бµтэ. Амматаа±ы церковнайприходской, Дьокуускайдаа±ы миссионерскай оскуолаларга, Дьокуускайдаа±ы духовнай семинария±а µ³рэммитэ. Семинарияны бµтэрбэккэ 1899 с. Иркутскай куоракка
к³спµтэ. Манна «Восточное обозрение» ха´ыакка штаты та´ынан корреспонденынан
µлэлээбитэ. 1900 с. Москва±а, онтон СанктПетербурга µ³рэ±ин салгыы тиийбитэ. Орто
µ³рэ±и ылбытын ту´унан докумуона суох
буолан, бу сыала кыаллыбата±а. Онтон 1905 с. Нуучча Географическай Общество тэрийэр И.П. Толмачев Хатангатаа±ы экспедициятын састаабыгар киирсэн, этнографическай матырыйаал хомуйуутунан дьарыктанар буолбута. Бу сылтан са±алаан Виктор Николаевич
оло±ун улахан аІаарын этнографическай экспедицияларга анаабыта,
араас сирдэринэн айаннаабыта, баай фольклорнай, этнографическай
матырыйааллары хомуйан µйэтиппитэ. Ол курдук, 1906 с. Туруханскай кыраайтан Бµлµµ ³рµ´µн умна´ынан са±алаан Саха сиригэр
4 ый µлэлээбитэ.
Бу µлэлиир кэмигэр Боотуруускай улуу´ун Хайахсыт нэ´илиэгин
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(билиІІитэ — Чурапчы улуу´ун Хайахсыт нэ´илиэгэ) олоІхо´ута
И.Г. Теплоухов-Тимофеевы Амма улуу´ун Солобуодатыгар к³рс³н,
«Кулун Куллустуур» олоІхону сµµрбэччэ кµн устата суруйбуа. Бу сурукка тµспµт олоІхону 1916 с. Э.К. Пекарскай О.Н. Бетлингк алфавитынан олоІхону кэпсээн тиэксинэн туспа кинигэнэн «Образцы
народной литературы якутов» серия±а Санкт-Петербурга бэчээттэтэн та´аартарбыта.
¥лэлэрэ:
Васильев, В.н. Краткий очерк инородцев севера Туруханского
края: (описание болезней: эмирячение и «мэнэрик» среди якутских
женщин) // Ежегодник Русского Антропологического общества. —
СПб., 1905—1907. — Т. 2.
Васильев, В.н. Якутские названия разных предметов, собранных
им (Васильевым В. Н. — А. Е.) среди долгано-якутов Енисейской
губернии для МАиЭ Императорской АН (из Хатангской экспедиции
Императорского Рус. Географ, о-ва 1905 г.). — СПб., 1907.
Васильев, В.н. Тунгусские предания // Живая Старина, 1908. —
Вып. 3; 1909. — Вып. 1.
Васильев, В.н. Образцы Тунгусской народной литературы. — Записки Русского географического общества (по отделу этнографии).
— 1909. — Т. XXXIV.
Васильев, В.н. Изображения долгано-якутских духов как атрибуты шаманства // Живая Старина, — 1909. — № 2—3.
Васильев, В.н. Краткий очерк быта карагасов // Этнограф. Обзор.
1910. Кн. XXXIV—XXXV.
Васильев, В.н. Шаманский костюм и бубен у якутов // Сб. МАЭ.
Изд. АН, 1910 — вып. VIII.
Васильев, В.н. Шаман камлает: [подробное описание камлания
якутского шамана над больным тунгусом, приведены заклинания на
русском языке] // Южная Россия, 1910. — № 2.
Васильев, В.н. Плащ и бубен якутского шамана (совместно с Э. К.
Пекарским) // Материалы по этнографии России. — 1910. — Т.1.
Васильев, В.н. Краткий отчет о поездке к айнам острова Иезо
и Сахалина // Отчет этнографического отдела Русского Музея. —
1912.
Васильев, В.н. «Якутская сказка» Куруубай хааннаах Кулун Кул49
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лустуур» (текст) // Образцы народной литературы якутов. — Изд.
АН., 1916. — Т. 3. — Вып. 1.
Васильев, В.н. Дуолан баай Тойон, Apa±ac Баай Хотун /сказитель
Новиков М. Е., запись Васильева В. Н., 1906, л. 154. — Архив ЯНЦ
СО РАН.
Васильев, В.н. Тогус-уон пууттаах дулга бэргэсэлээх Дьохсоголлой огонньор, сэттэ уон пууттаах сири-саары сыагалыйалаах Сиэмийэхээн эмээхсин / сказитель Егоров Ф. Т., запись Васильева В. Н.,
1906. — 209 л. — Архив ЯНЦ СО РАН. — Ф. 5, оп. 7, ед.хр. 81.
Образцы народной литературы якутов. Захаров Т. В.-Чээбий.
Ала-Булкун: Якутское олоІхо / запись В. Н. Васильева; подг. текста Э. К. Пекарского, Н. В. Емельянова; перевод Г. В. Баишева. —
Якутск, 1994.
тимофеев-теплоухов Г. И. Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур
= Строптивый Кулун Куллустуур / записал В. Н. Васильев ; текст
подг.: Э. К. Пекарского, Г. У. Эргиса ; пер.: А. А. Попов, И. В. Пухов ; вступ. ст. И. В. Пухова, Г. У. Эргиса ; АН СССР. Сиб. отд-е
Якут. филиал. Ин-т языка, лит. и истории. — М. : Наука, 1985. —
608 с. (Эпос народов СССР).

Васильев Георгий Митрофанович
(1908—1981)
1908 с. ахсынньы 27 кµнµгэр Чурапчы
улуу´угар т³р³³бµтэ. 1938 сыллаахха Москубатаа±ы история, философия уонна литература институтун бµтэрбитэ.
1928 сылтан литература±а µлэлээн барбыта. М. Горькай «Песня о Буревестнике»,
М. Лермонтов «Демон», А. Грибоедов «Горе
от ума», А. Пушкин «Памятник», Н. Гоголев
«Ревизор», В. Шекспир «Отелло», В. Маяковскай «Хорошо» айымньыларын, Межелайтис хо´ооннорун, «Слово о полку Игореве»,
эбээн поэта Н. Тарабукин «Люблю солнце»,
о.д.а. тылбаастаабыта.
Васильев Георгий Митрофанович — литературовед, критик, тыл50
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баасчыт, тыл µ³рэ±ин хандьыдаата. 1938 сылтан ССРС суруйааччыларын сойуу´ун чилиэнэ.
Уус-уран тылбаастан ураты Г.М. Васильев норуот тылынан уусуран айымньытын хомуйууга уонна норуот ырыа´ыттарын, талааннаахтарын айымньыларын бэчээттииргэ эмиэ µлэлээбитэ. 1957 сыллаахха С.А. Зверевтиин «Айхал эйиэхэ, аар тай±а!» олоІхо-поэманы
суруйан, айан ³р³спµµбµлµкэтээ±и кµрэскэ бастакы бириэмийэни
ылбыттара.
Г.М. Васильев критик бы´ыытынан эмиэ айымньылаахтык
µлэлээбитэ. «Саха советскай литературатын историятын очеркаларын» уонна «Элбэх национальностаах советскай литература историятын» суруйууга µлэлэспитэ. Кини айымньылара: «Саха
норуотун айымньыта», Х.И. Константиновтыын хомуйан оІорбуттара, 1942 с., «Норуот ырыа´ыттара» — 1997 с., «Айхал эйиэхэ аар тай±а» — 1958 с., нууччалыы-сахалыы поэтическай тылдьыт — 1976 с., Якутское стихосложение — 1965 с., «Очерк истории якутской советской литературы» Г.У. Эргис, Н.П. Канаев,
Г.М. Васильев — 1955 с., «Очерк истории якутской советской литературы» — 1970 с. «Живой родник» (сахалар поэзияларын ту´унан)
1973 с. та´аартарбыта.
Учуонай бы´ыытынан µлэлэрин сµрµн тиэмэтэ — саха фольклора,
литературабыт историята уонна сахалыы хо´оон теорията. До±оро
Иван Арбита хо´ооннорун ³р сылларга к³р³н-харайан кистээн уура
сылдьыбыта, бу кини саха литературатын иннигэр ³лб³³дµйбэт улуу
µтµ³тэ буолар.
Георгий Митрофанович Васильев бала±ан ыйын 23 кµнµгэр 1981 с.
73 саа´ыгар олохтон туораабыта.
¥лэлэрэ:
Васильев, Г.М. Саха наротун айымньыта / [хомуйан оІордулар :
Г.М. Васильев, Х.И. Константинов.]. — Дьокуускай : Кн. изд-вота,
1942. — 252 с.
Васильев, Г.М. Норуот ырыа´ыттара / [xомуйан оІордо уонна редакциялаата Г.М. Васильев.]. — Дьокуускай : Кн. изд-вота, 1997. —
104 с.
Васильев, Г.М. Айхал эйиэхэ, аар-тай±а: поэтическай сэ´эн /
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С.А. Зверев, Г.М. Васильев. — Дьокуускай : Кн. изд-вота, 1958. —
48 с.
Васильев, Г.М. Нууччалыы-сахалыы поэтическай тылдьыт. — Дьокуускай : Кн. изд-вота, 1976. — 207 с.
Васильев, Г.М. Якутское стихосложение. — Якутск : Кн. изд-во,
1965. — 126 с.
Васильев, Г.М. Очерк истории якутской советской литературы /
Г. М. Васильев, Г. У. Эргис, Н. П. Канаев. — М. : Наука, 1955. —
196 с.
Васильев, Г.М. Очерк истории якутской советской литературы /
Г. М. Васильев и др. под ред. К. Л. Зелинского. — М. : Наука, 1970.
— 389 с.
Васильев, Г.М. Живой родник: Об устной поэзии якутов. — Якутск :
Кн. изд-во, 1973. — 303 с.

Герасимова Мария Андреевна-СэІээрэ
1946 с. Чурапчы улуу´угар Чакырга т³р³³бµтэ. 1964 с. Дьокуускайдаа±ы культурнайсырдатар училище театральнай салаатын,
1975 с. Илин Сибиирдээ±и культура институтун бµтэрбитэ.
ССРС культуратын туйгуна, РСФСР культуратын µтµ³лээх µлэ´итэ, РФ суруналыыстарын Сою´ун чилиэнэ, Чурапчы улуу´ун
уонна Хайахсыт нэ´илиэгин Ытык ки´итэ.
Мария Андреевна олоІхону µйэтитиигэ,
эдэр ыччакка тиэрдиигэ, тар±атыыга утумнаахтык µлэлэ´эр. Василий Федотович Ермолаев «Чурапчы олоІхо´уттара» 1994 с. та´аарбыт кинигэтигэр
оло±уран «Чурапчы олоІхо´уттара уонна олоІхолоро» диэн ааттаан
матырыйаал хомуйуунан 2010 сылтан са±алаан µлэлэ´эр.
Муспут матырыйаалларыгар оло±уран Чурапчыга ыытыллар IX
Республикатаа±ы ОлоІхо ы´ыа±ын к³рс³ улуус дьоно-сэргэтэ Чурапчы олоІхо´уттарын уонна чинчийээччилэрин тустарынан эрдэттэн аа±ан, бэйэлэрин эттэрин-хааннарын, ³йд³рµн-санааларын
олоІхо ы´ыа±ын ыытыыга бэлэмнээтиннэр, эдэр к³лµ³нэ дьон
билбэттэрэ-к³рб³тт³р³ µгµс буолуо диэн санаанан салайтаран, «СаІа
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олох» ха´ыат ³й³бµлµнэн (редактор Захаров А.А.) «ОлоІхо эйгэтэ»
диэн сы´ыарыы та´аарыытыыгар айымньылаахтык µлэлиир.
¥лэлэрэ:
Герасимова, М.А. К³h³рµµ / [пьесалар]. — Дьокуускай : Бичик,
1997. — 80 с.
Герасимова, М.А. Саппай уопсан / [чабыр±ахтар]. — Дьокуускай :
«Бичик», 2002. — 96 с.
Герасимова, М.А. Тыа сирин культурата — [Чурапчы улууhун культурата ааспыт µйэ отутус сылларыттан бµгµІІээІІэ диэри сайдан
испитин сырдатар] — Дьокуускай : Бичик, 2004. — 560 с.
Герасимова, М.А. Хайахсыт I / [Чурапчы улууhун Хайахсыт нэhилиэгин историята]. — Дьокуускай : К³мµ³л, 2012. — 480 с.
Герасимова, М.А. Хайахсыт II / [Чурапчы улууhун Хайахсыт
нэhилиэгин историята]. Дьокуускай : К³мµ³л, 2012. — 440 с.
Герасимова, М.А. Хайахсыт III / [Чурапчы улууhун Хайахсыт
нэhилиэгин историята]. Дьокуускай : К³мµ³л, 2014. — 480 с.
Герасимова, М.А. Чоргуй чобуо чабыр±ах / [чабыр±ахтар]. — Дьокуускай : Бичик, 2013. — 128 с.
Герасимова, М.А. Чурапчыттан сириэдийэн [Чурапчы улууhуттан
т³рµттээх суруйааччылар, артыыстар, суруналыыстар, культура туйгуннара, µтµ³лээхтэрэ, саха эстрадатыгар µлэлиир айар талааннар
тустарынан]. — Дьокуускай : Бичик, 2009. — 576 с.

Гермогенов Георгий Устинович-эргис
1908 с. Муус устар 21 кµнµгэр ХаІалас
улуу´ун Эргис нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. Казань
педагогическай институтугар уонна ССРС
НА Тыл институтун аспирантуратын бэлэмнэнэр куурсугар µ³рэммитэ. 1928—1931 сс.
Дьокуускай куорат оскуолаларыгар учууталлаабыта. 1931—1933 сс. Саха АССР ЦИК
Алпаабыт комитетын сэкирэтээрэ. 1939—
1941 сс. Украинскай ССР Фольклор уонна
этнография институтун аспирантуратыгар
Киев куоракка µ³рэммитэ. 1943 сылтан Тыл,
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литература уонна история институтун научнай µлэ´итэ. Бу µлэлиир
кэмнэригэр µгµс фольклорнай экспедициялары тэрийэн саха фольклоругар матырыйаал хомуйуутунан дьарыктаммыта. 1947 с. «Дьулуруйар
Ньургун Боотур» К.Г. Оросин олоІхотун нууччалыы, сахалыы тылынан киирии ыстатыйалаан, научнай комментарийдаах та´аартарбыта.
Саха фольклорун бары жанрдарын чинчийбитэ, онно анаан хас да анал
ыстатыйалары суруйбута. «Очерки по якутскому фольклору» µлэтигэр
хас да сыллаах сыралаах µлэтин тµмэн киллэрбитэ.
Г.У. Гермогенов-Эргис «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур»
И.Г. Теплоухов-Тимофеев олоІхотун бэчээккэ бэлэмнээбитэ. Э.К. Пекарскай «Образцы народной литературы якутов» сериятыгар киирбит олоІхо вариана О.Н. Бетлингк алфавитынан уонна проза к³рµІµнэн тахсыбытын Георгий Устинович аныгылыы сахалыы алпаабыкка к³´³рбµтэ, олоІхо хо´оонун куорматыгар араарбыта.
Yлэлэрэ:
Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур = Строптивый Кулун Куллустуур / записал В. Н. Васильев ; текст подг.: Э. К. Пекарского,
Г. У. Эргиса ; пер.: А. А. Попов, И. В. Пухов ; вступ. ст. И. В. Пухова,
Г. У. Эргиса ; АН СССР. Сиб. отд-е Якут. филиал. Ин-т языка, лит. и
истории. — М. : Наука, 1985. — 608 с. (Эпос народов СССР).
Эргис, Г.У. Спутник якутского фольклориста. — Якутск : Госиздат ЯАССР, 1945. — С. 96.
Нюргун Боотур Стремительный = Дьулуруйар Ньургун Боотур /
текст К. Г. Оросина ; ред. текста, пер., коммент. Г. У. Эргиса. —
Якутск : Госиздат ЯАССР, 1947. — Вып. 1. — С. 60. (Богатырский
эпос олоІхо)
Эргис, Г.У. Памятка собирателя советского фольклора. — Якутск :
Госиздат ЯАССР, 1947. — С. 56. (Науч.-исслед. институт языка лит.
и истории).
Эргис Г.У. 25 лет изучения якутского фольклора : докл. на 1-ой
науч. сес. Якут. базы АН СССР. — Якутск : [б. и.], 1948. — С. 19.
Эргис Г.У. Исторические предания и рассказы якутов : в 2-х ч. / подгот. Г. У. Эргис ; под ред. А. А. а. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1960.
Эргис Г.У. Очерки по якутскому фольклору : в 3-х ч. / подгот.
Н. В. Емельянов, П. Е. Ефремов ; [отв. ред. В. Е. Гусев.]. — М. :
Наука, 1974. — С. 402.
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Гоголева Марина Трофимовна
1954 сыллаахха ыам ыйын 4 кµнµгэр
Бµлµµ улуу´ун Боро±он нэ´илиэгэр Гоголев Т.П-ОлоІхо´ут Доропуун дьиэ кэргэнигэр т³р³³бµтэ. 1976 с. СГУ Историкофилологическай факультет саха салаатын
бµтэрбитэ. 1999 с. СГУ СФКФ методика кафедратын аспирантуратын ааспыта. «Изучение героического эпоса олоІхо в якутской
школе» диэн тиэмэ±э кандидатскай диссертацияны к³мµскээбитэ. ¥³рэх эйгэтигэр 34
сыл, наука эйгэтигэр 15 сылын µлэлиир. Јр
сыл I Кµµлэт орто оскуолатыгар учууталынан уонна дириэктэринэн, Бµлµµ гимназиятыгар уонна Н.Г. Чернышевскай аатынан Бµлµµтээ±и педагогическай колледжка директоры
научнай-методическай µлэ±э солбуйааччынан µлэлээбитэ.
РФ µ³рэ±ириитин туйгуна, СР µтµ³лээх учуутала.
2012 сылтан М.К. Аммосов аатынан ОлоІхону чинчийэр институкка сектор сэбиэдиссэйинэн µлэлиир. Барыта 60 тахса научнай µлэ
ааптара — монографиялар, учебниктар, методическай босуобуйалар,
ыстатыйалар. 2013 с. «Якутский фольклор: образовательный потенциал» диэн улахан монографияны та´аартарда.
2015 с. Чурапчыга ыытыллар республикатаа±ы ОлоІхо ы´ыа±ар
анаан Мугудай биллэр олоІхо´ута П.М. Терютина-Ырыа Ымыычаан «Уолусхан улаан аттаах У´ук Туйгун бухатыыр» диэн олоІхотун
Е.Н. Протодьяконовалыын, Ю.П. Борисовтыын бэчээккэ бэлэмнээтилэр.
Yлэлэрэ:
«Уолусхан улаан аттаах У´ук Туйгун бухатыыр» / П.М. Терютина ;
М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-ИлиІІи федеральнай унив-тет
ОлоІхону чинч-эр инст-та; [ бэчээккэ бэлэмнээтилэр: М.Т. Гоголева, Е. И. Протодьяконова, Ю.П. Борисов ; эппиэттиир ред. В.Н. Иванов]. — Дьокуускай : ХИФУ Издательскай дьиэтэ, 2015. — 192 с.
Гоголева, М.т. Заветное слово : метод. пособие для учителя (на
якут. яз.) / М. Т. Гоголева, Н.И. Филиппова. — Якутск : Кн. изд-во,
1994. — 160 с. — Авторских — 48 с.; 3,0 п.л.
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Гоголева, М.т. олоІхо — молодежи: книга для учителя (на якут.
яз.) / М. Т. Гоголева, Е. М. Поликарпова. — Якутск : Кудук, 1998.
— 64 с. — Авторских — 34 с.; 2,0 п.л.
Гоголева, М.т. Методика преподавания литературы в школе: методическое пособие для учителя (на якут. яз.) / М. Т. Гоголева,
Е. М. Поликарпова, Е. К. Иевлев [и др.]. — Якутск : Сахаполиграфиздат, 2006. — 288 с. — Авторских — 50 с.; 3,0 п.л.
Гоголева, М.т. Культура народов Республики Саха (Якутия) :
учебник для 5 класса (на якут. яз.) / М. Т. Гоголева, Р. С. Никитина. — Якутск : Сахаполиграфиздат, 2007. — 117 с. — Авторских —
80 с.; 5,0 п.л.
Гоголева, М.т. Изучение героического эпоса в якутской школе :
автореф. дис. ... канд. пед. наук / М. Т. Гоголева. — М. : ИНПО,
1999. — 22 с. ; 1,3 п.л.
Гоголева, М.т. Методика изучения устного народного творчества
в якутской школе: монография / М. Т. Гоголева ; [отв. ред. Е. М.
Поликарпова] ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО «Якут.
гос. ун-т им. М. К. Аммосова». — Якутск : Бичик, 2008. — 157 с.; 9,
07 п.л.
Гоголева, М.т. Педагогика олоІхо : метод. пособие для учителя
(на якут. яз.) / М. Т. Гоголева, Е. М. Поликарпова, Е. К. Иевлев. —
Якутск : Бичик, 2009. — 112 с. — Авторских — 48 с.; 3,0 п.л.
Гоголева, М.т. олоІхо А.С. Порядина «¥рµІ ¥³дµйээн» / М. Т. Гоголева, С. Д. Львова // Вступ. статья, научный комментарий к изданию книги «¥рµІ ¥³дµйээн» (на якут. яз.) — Якутск : Издательский
Дом СВФУ, 2013. — 360 с. — С. 6—16, 329 — 346. — Авторских— 1,0
п.л.
Гоголева, М.т. Якутский фольклор: педагогический потенциал /
М. Т. Гоголева : монография ; [отв. ред. В.Н. Иванов]; ФГАОУ ВПО
«Северо-Восточный федер.-й ун-т им. М. К. Аммосова». — Якутск :
Издательский Дом СВФУ, 2014. — 352 с.
Гоголева, М.т. Культура народов Республики Саха (Якутия) :
учебник для 6 класса (на якут. яз.) / М. Т. Гоголева, Р. С. Никитина. — Якутск : Офсет, 2014. — 84 с. — Авторских — 60 с; 3,75 п.л.
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Данилова Анна Николаевна
1975 сыллаахха атырдьах ыйын 16 кµнµгэр
Сунтаар улуу´ун Сиэйэ нэ´илиэгэр кµн сирин к³рбµтэ. Оскуоланы Сунтаар улуу´ун
Тµбэй Дьаархан нэ´илиэгэр бµтэрбитэ. Онтон 1993 сыллаахха Саха государственнай
университетыгар саха салаатыгар µ³рэххэ
киирбитэ. 1998 сыллаахха µ³рэ±ин бµтэрэн,
Саха Сирин Академиятын Гуманитарнай
чинчийии институтун олоІхо салаатыгар аспирантура±а киирбитэ. 2002 сылтан институкка саха фольклорун салаатыгар бастаан
алын научнай сотруднигынан, 2014 сылтан
научнай сотруднигынан µлэлиир.
2005 сыллаахха олоІхо ЮНЕСКО тэрилтэтигэр Аан дойду шедеврин
аатын иІэриллиитигэр бэйэтин кылаатын киллэрсибитэ, XVII µйэттэн
са±алаан олоІхо´уттар испии´эктэрин наардаабыта, араас тэрээ´ин
µлэлэри ыыппыта. Ол тµмµгэр, «Гражданскай килбиэн» мэтээлинэн
на±араадаламмыта. 2006 сыллаахха эдэр µлэ´иттэргэ аналлаах Саха
Республикатын стипендиата буолбута. 2008 сыллаахха Улан-Удэ куоракка «Бухатыыр дьахталлар уобарастара» диэн тиэмэ±э кандидатскай
µлэтин сити´иилээхтик к³мµскээбитэ. Бу µлэтигэр бухатыыр дьахтар
ту´унан олоІхолорго ойууланар бухатыыр дьахталлар уобарастарын
атын тµµрдµµ омуктарга к³ст³р атылыы уобарастары кытта тэІнээн
ырытан µ³рэппитэ. «Образ женщины-богатырки в якутском олоІхо»
диэн монография, 20-чэ научнай ыстатыйалар ааптара.
2015 с. Э.К. Пекарский «Образцы народной литературы якутов»
(1908 с.) хомуурунньугар киллэриллибит Н.Ф. Попов «Тойон Ньургун бухатыыр» олоІхото иккистээн тахсыытын ф.н.к. А.А. Кузьминаны кытта бэчээккэ бэлэмнээн та´аартарда.
Yлэлэрэ:
Якутский героический эпос оло²хо. Свод Досье-Заявки на Третье
Провозглашение шедевров устного и нематериального культурного
наследия человечества якутского героического эпоса олоІхо. Объем: 900 стр. на русском языке (в соавторстве), 2003—2005 гг.
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тойон ньургун / Н.Ф. Попов ; Россия наукаларын акад. Сиб. Салаатын, Саха сиринээ±и науч. киин., Гуманит. чинчийии уонна а±ыйах
ахсааннаах Хотугу норуоттар проблемаларын ин-та ; [ бэчээккэ бэлэмнээтилэр: А.А. Кузьмина, А.н. Данилова ; эппиэттиир ред. В.В. Илларионов ; 2-с та´аарыы.]. — Дьокуускай : Алаас, 2015. — 160 с.
Данилова, А.н. Из истории собирания фольклора в зоне заречных
улусов. // Якутский архив, 2004. — №1. — С.41—48.
Данилова, А.н. Межличностные отношения женщины-богатырки
в олоІхо // Фольклор и литература народов Сибири. — Якутск :
ИГИиПМНС СО РАН, 2010. — С.79—82.
Данилова, А.н. Эпосы о женщинах-богатырках // Наука и образование. — Якутск : Изд-во АН РС (Я), 2006. — № 4. — С. 149—151.
Данилова, А.н. Мотив оживления героя в якутских волшебных
сказках и олоІхо // Вестник ЧГПУ. — Челябинск, 2012. — №8. —
С. 216—225. (в соавторстве с Н.В.Павловой);
Данилова, А.н. Женские образы в олоІхо Д.А.Томской «Ючюгэй
Юдюгюйэн, Кусаган Ходжугур» // Филологические науки. Вопросы
теории и практики. Ч.1. Тамбов, 2014. — С.82—84.
Данилова, А.н. Образ верховного божества и духов иччи в якутском героическом эпосе олоІхо «Джырыбына Джырылыатта» //
«Worid Science Svet a veda» may 1. 2014. Bmo (Czech Republic) —
С. 49— 58.
Данилова, А.н. Образ женщины-богатырки в якутском олоІхо /
А.Н. Данилова. — Новосибирск : Наука, 2014. — 166 с.

Данилова Елена Михайловна
1966 сыл тохсунньу 12 кµнµгэр т³р³³бµтэ.
Саха государственнай университетын саха
салаатын 2002 сыллаахха бµтэрбитэ. Идэтинэн саха тылын уонна литературатын учуутала. Билигин Д.Д. Красильников аатынан
Мугудай орто оскуолатыгар директоры иитэр
µлэ±э солбуйар.
1996 сылтан олоІхону чинчийиинэн,
µ³рэтиинэн утумнаахтык дьарыктанар. 2002
сыллаахха «Уолусхан улан аттаах У´ук Туйгун бухатыыр» П.М.Терютина, «Тамаллаайы
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Бэргэн» Мундууска Уо´ук олоІхолорун электроннай варианын
оІорон Гуманитарнай чинчийии институтугар туттарбыта.

дмитриев Петр никифорович-Туутук
МэІэ ХаІалас улуу´ун Хара нэ´илиэгэр
1938 т³р³³бµтэ. 1964 сыллаахха СГУ историко-филологическай факультетын бµтэрбитэ.
Ороссолуода оскуолатын директорынан, МэІэ ХаІалас ЫБСЛКС райкомун бастакы
сэкирэтээринэн µлэлээбитэ. 1972 с. ССРС
НА Сибиирдээ±и салаатын Саха сиринээ±и
филиалын аспирантуратын µ³рэнэн бµтэрбитэ. Тыл, литература уонна история институтун научнай µлэhитэ. 1992 сылтан Россия
суруйааччыларын сою´ун чилиэнэ. Фольклорист, тылбаасчыт. Саха Республикатын
культуратын µтµ³лээх µлэhитэ. Россия Наукаларын Академиятын
Сибиирдээ±и салаатын уонна гуманитарнай чинчийэр институт
µтµ³лээх ветерана. «Гражданскай килбиэн», «Учууталлар учууталлара» бэлиэлэринэн на±араадаламмыта, МэІэ ХаІалас улуу´ун, Хара
нэ´илиэгин бочуоттаах олохтоо±о.
П.Н. Дмитриев саха олоІхотун идэтийэн туран, чинчийбит биир
биллэр специалист. Бэрт у´ун кэмІэ институт фольклорнай экспедициятын салайааччытынан µлэлээбитэ, отуттан тахса араас олоІхону
сурукка тµ´эрбитэ уонна магнитофоннай лиэнтэ±э устубута.
Чурапчы улуу´ун биир биллэр олоІхо´ута К.Л. Федоров-К³ск³й³
К³ст³кµµн «Кµн Тэгиэримэ» олоІхотун Т.В. Илларионовалыын бэчээккэ бэлэмнээн кинигэ та´аарбыттара.
Yлэлэрэ:
Кµн тэгиэримэ : олоІхо / [К. Л. Федоров-К³ск³й³ К³ст³кµµн
тылыттан бэчээккэ бэлэмнээтэ П.н. Дмитриев-туутук ; эппиэттиир
ред. филол.н.д., проф. В. В. Илларионов ; редкол.: А. Н. Жирков
(кылаабынай ред.) уо.д.а.] ; Рос. наукаларын акад., Сибиирдээ±и салаа,
Гуманитар. чинчийии уонна а±ыйах ахсааннаах Хотугу норуоттар
проблемаларын ин-та, Респ. «ОлоІхо» ассоц., ОлоІхо уон сылын
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(2006—2015 сс.) бэлэмнээн ыытыыга Саха Респ. нац. тэрийэр ком. —
Дьокуускай : Бичик, 2012. — 231 с. — (Саха боотурдара : 21 т. ; т. 12.
Дьулуруйар ньургун Боотур : оло²хо / П. А. Ойуунускай ; [бэчээккэ бэлэмнээтилэр : П.н. Дмитриев, С.П. Ойунская ; уопсай эрэдээксийэни оІордо В. Н. Иванов ; ойуутугар В. С. Карамзин] ; Саха
Респ. Наукаларын акад., гуманитар. чинчийии ин-та. — 2-с, толору
та´аарыы. — Дьокуускай : Сахаполиграфиздат, 2003. — 544 с.
Дьырыбына Дьырылыатта Кыыс бухатыыр / [олоІхо´ут П. П.
Ядрихинскай (Бэдьээлэ) тылыттан суруйда, тµмµк тылын уонна хос
бы´аарыыларын оІордо П.н. Дмитриев ; А. Андреева уру´уйдара].
— Дьокуускай : Саха сиринээ±и Кн. изд-вота, 1981. — 199 с.
Дьырыбына Дьырылыатта кыыс бухатыыр = Девушка богатырь Джырыбына Джырылыатта : олонхо / Прокопий Ядрихинский-Бэдьээлэ ;
запись со слов олоІхосута П. Н. Дмитриев-Туутук ; [пер. на рус. яз.:
Ю. Борисов и др. ; редкол.: д.и.н., проф. В. Н. Иванов (отв. ред.) и
др. ; авт. предисл.: Т. И. Петрова, П.н. Дмитриев-туутук] ; Сев.-Вост.
федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Науч.-исслед. ин-т олоІхо, Ин-т яз.
и культуры народов Сев.-Вост. РФ, Каф. стилистики якут. яз. и рус.якут. перевода. — Якутск : Сайдам, 2011. — 445 с.
Дэбириэлдьин Бэргэн : [оло²хо] / С. Г. Алексеев-Уустарабыс ; [хомуйан оІордо, бэчээккэ бэлэмнээтэ П.н. Дмитриев-туутук] ; Россия наукаларын акад. Сибиирдээє±и салаата, Гуманитар. чинчийии
уонна а±ыйах ахсааннаах Хотугу норуоттар проблемаларын ин-та. —
Дьокуускай : Сайдам, 2010. — 203 с.
Кµн Эрили : Н.И. Степанов-Ноорой олоІхотуттан маІнайгы
та´аарыы / [Н. И. Степанов-Ноорой толоруутуттан суруйда, бэчээккэ бэлэмнээтэ, ыстатыйаны уонна хос бы´аарыыны оІордо
П.н. Дмитриев-туутук] / Саха Респ. наукаларын акад., тыл, лит.
уонна история ин-та. — Дьокуускай : Полиграфист, 1995. — 179 с.
тойон ньургун / Саха респ. наукаларын акад. гуманитар. чинчийии ин-та, Респ. «ОлоІхо» ассоц. ; [олоІхо´ут И. М. ДавыдовДарыбыан тылыттан Р. А. Кулаковскай суруйуута ; эппиэттиир ред.
П.н. Дмитриев.]. — Дьокуускай : Бичик, 2003. — 238, [2] с
Y³лэн Кыырдьыт : оло²хо / В. Н. Попов-Бочоох ; [хомуйан
оІордо, аан тыл авт. П.н. Дмитриев] ; Россия наукаларын Акад.
Сибиирдээ±и салаата, Гуманитар. чинчийии уонна а±ыйах ахсааннаах Хотугу норуоттар проблемаларын ин-та. — Дьокуускай : Сайдам, 2009. — 218, [5] с.
Дмитриев, П.н. Манчаары — народный певец, олоІхосут // Ман60
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чаары Ба´ылай — саха норуотун национальнай геройа, Дьокуускай к., 2005 с. муус устар 1 к. : науч.-практ. конф. матырыйааллара /
Саха Респ. Правительствота, Саха Респ. Наукаларын акад., Гуманитар. чинчийии ин-та. — Дьокуускай, 2006. — С. 103—110.
Дмитриев, П.н. Носители эпических традиций // МегиноКангаласский улус : история, культура, фольклор / Администрация
Мегино-Кангалас. улуса ; АН РС(Я). Ин-т гуманит. исслед. ; Г. В. Попов (отв. ред.) и др. — Якутск, 2001. — С. 297—306.
Дмитриев, П.н. Ойунский и олоІхо // Полярная звезда. — 1972.
— № 3. — С. 118—119.
Дмитриев, П.н. Образы богинь в олоІхо // Полярная звезда. —
1981. — № 3. — С. 114—117.
Дмитриев, П.н. Эпические формулы в олоІхо // Эпическое творчество народов Сибири и Дальнего Востока: материалы Всесоюз.
конф. фольклористов. — Якутск, 1978. — С. 118—120.

Дьяконова Надежда Афанасьевна
1957 с. Ньурба улуу´ун Кµндээдэ нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. 1995 с. фольклору хомуйуунан,
бэчээттээ´инэн, тар±атыынан, чинчийиинэн
утумнаахтык дьарыктаммыта. 20 тахса научнай, научнай-популярнай ыстатыйалар ааптара. 2007—2008 сс. олоІхо уонна фольклор
билиІІи туругун чинчийэр сыаллаах 3 улахан
фольклорнай экспедицияларга Верхоянскай,
ХаІалас, Бµлµµ б³л³х улуустарынан сылдьыбыта. 2005 с. ЮНЕСКО-±а киирбит олоІхо
бырайыагын икки тµ´µмэ±ин суруйбута.
СР культуратын туйгуна, Россия наукатын
бочуоттаах бэтэрээнэ.
Чурапчы улуу´ун олоІхо´ута Оконешников И.Д. «Тамаллаайы
Бэргэн» олоІхотун ф.н.к. А.А. Кузьминалыын бэчээккэ бэлэмнээн
та´аарбыттара.
¥лэтэ:
Оконешников И.Д. Тамаллаайы Бэргэн / Бэчээккэ бэлэмнээтилэр А.А. Кузьмина, н.А. Дьяконова. — Дьокуускай : Медиа-холдинг
«Якутия», 2012.
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Егоров Гаврил Иванович-Биилин поэт
(1910—1971)
1910 сыллаахха Чурапчы оройуонун Одьулуун нэhилиэгэр т³р³³бµтэ. 1922 с. Чурапчы
оскуолатыгар µ³рэнэ киирбитэ да Гражданскай сэрии туран µ³рэх тохтотуллубута. Онтон кэлин ДириІІэ оскуола аhыллан µ³рэ±ин
онно сал±аабыта. Уон алта саастаа±ар Сэбиэт
сэкирэтээринэн µлэлээбит, сир тµІэтигэр
эппиэттээх µлэhитинэн сылдьыбыт. 1928—
1929 сс. µ³рэ±ин сал±аан 7 кылааhы бµтэрэн
баран, 1929—1932 сс. Дьокуускайдаа±ы педтехникуму µ³рэнэн бµтэрэн, дойдутугар Чурапчы оройуонугар ананан µлэлии барбыт.
Кини бу µ³рэнэр сылларыттан хоhоон суруйуунан утумнаахтык дьарыктаммыта: «Охсуhуубут уоттара» (1933 с.), «Сааскы санаа» (1935 с.)
хоhооннорун хомуурунньуга бэчээккэ тахсыбыта. 1935—1937 сс. Ойуунускай салайар Тыл уонна литература институтугар дьыала управляющайынан µлэлээбит.
1936 с. Саха сирин суруйааччыларын союhун бырабылыанньатын сотруднигынан, «Кыhыл ыллык» сурунаал эппиэттиир сэкирэтээринэн, радиокомитекка литературнай редакторынан µлэлээбит.
1941 с. Одьулуун олоІхоhута Иннокентий Васильевич БоякиновСаппаанай Ойуун «Т³л³н хара аттаах Тµмэн Дµрбµй» олоІхотун µс
ый устата сурукка тµ´эрбитэ.
Гаврил Иванович политическай дьыала±а тардыллан репрессиялана сылдьыбыта. 1957 с. от ыйын 17 к. РСФСР ¥рдµкµ Суутун
уураа±ынан реабилитацияланан сырдык аата тиллибитэ.
Yлэтэ:
тµмэн Дµрбµй / зап. Г.И. Егоров // Архив ИЯЛиИ ЯФ СО РАН,
ф. 5, оп. 7, ед. хр. 36/84/, л. 483.
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Емельянов Николай Васильевич
(1921—2000)
Н.В. Емельянов 1921 с. Ньурба улуу´ун I
Дьаархан нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. 1954 с. Саха
государственнай пединститутун бµтэрбитэ.
1941—1955 сс. учууталлаабыта, 1955—1958 сс.
ССРС НА Сибиирдээ±и отделениетын Саха
сиринээ±и филиалын аспирана, 1958 сылтан
Тыл, литература, история институтугар µлэлээбитэ. Филологическай наука доктора, ССРС
НА Сибиирдээ±и салаатын µтµ³лээх ветерана.
1963 с. «Якутские пословицы и поговорки»
диэн тиэмэ±э кандидатскай диссертациятын
к³мµскээбитэ. 1992 с. олоІхо сюжеттарынан
дьо´уннаах µлэтин и´ин филологическай наука доктора аат
иІэрбиттэрэ. 80 тахса научнай µлэ ааптара. Наука±а олоІхо
сюжеттарын киэІ хабааннаахтык чинчийэн фольклористика±а сµдµ
кылааты киллэрбитэ.
Николай Васильевич ССРС НА Сибиирдээ±и салаатын µтµ³лээх
бэтэрээнэ, Аан дойдутаа±ы Тµµр академиятын чилиэнэ.
1959 с. Дьокуускай куоракка ыытыллыбыт олоІхо´уттар семинардарыгар И.Г. Теплоухов-Тимофеев «Куруубай хааннаах Кулун
Куллустуур» олоІхотун бы´а тардыытын магнитофоІІа устан ылбыта
билигин ГЧуоААХНПИ архыыбыгар уурулла сытар. Николай Васильевич Чурапчы улуу´ун олоІхо´уттара М.П. Терютина «Нэриэн
Мµлгµ», «Кыыс Ньургун», И.Д. Оконешникова-Мундууска Уола
«Тамаллаайы Бэргэн», И.Н. Говоров-СыІынык «Одунча Боотур»,
И.Г. Тимофеев-Теплоухов «Эрэбил Бэргэн» олоІхолорун сюжеттарын µлэлэригэр ырытан суруйбута.
Yлэлэрэ:
Емельянов, н.В. Сюжеты якутских олоІхо / Н. В. Емельянов. —
М.: Наука, 1980. — 376 с.
Емельянов, н.В. Сюжеты ранних типов якутских олоІхо / Н. В. Емельянов. — М. : Наука, 1983. — 246 с.
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Емельянов, н.В. Сюжеты олоІхо о родочальниках племени /
Н. В. Емельянов. — М. : Наука, 1990. — 208 с.
Емельянов, н.В. Сюжеты олоІхо о защитниках племени /
Н. В. Емельянов. — Новосибирск : Наука, 2000. — 192 с.

Ермолаев Василий Федотович
(1929—1991)
1929 с. тохсунньу 25 кµнµгэр, архыып даннайынан кулун тутар 20 кµнµгэр, СылаІ нэhилиэгэр Улахан Кµ³л учаастагар т³р³³бµтэ.
1950 с. Чурапчытаа±ы педучилищены, 1957 с.
СГУ биолого-географическай факультетын,
1970 с. Красноярскайдаа±ы тыа хаhаайыстыбатын институтун бµтэрбитэ.
¥лэтин учуутал быhыытынан са±алаабыта.
Педагогическай µлэтин ыстааhа 14 сыл.
Тыа хаhаайыстыбатын салаатыгар 28 сыл
µлэлээбитэ. Ол иhиттэн
hиттэн
иттэн агрономунан, колхоз бэрэссэдээтэлинэн, учаастак сэбиэдиссэйинэн, отделение управляющайынан 16 сыл устата, оройуоннаа±ы
тыа хаhайыстыбатын управлениетыгар кылаабынай агрономунан 12
сыл µтµ³ суобастаахтык бэриниилээхтик µлэлээбитэ.
Ермолаев Василий Федотович — колхознай-совхознай уонна педагогическай µлэ ветерана, агроном, чинчийээччи.
Василий Федотович тыа хаhаайыстыбатын управлениетыгар кылаабынай агрономунан µлэлиир сылларыгар оройуон нэhилиэктэринэн командировка±а сылдьан, ааспыт µйэ 80-с сылларыттан
дойдутун олоІхо´уттарын тустарынан кырдьа±астартан сура´ан
баай матырыйааллары, народнай мелиорация тустарынан этнографическай µлэлэри хомуйбута.
Дьокуускай куоракка 1977 с. ыытыллыбыт Бµтµн Союзтаа±ы фольклористар конференцияларыгар кыттыыны ылбыта уонна олоІхо
термин бы´ыытынан этимологиятыгар иhитиннэрии оІорбута.
¥лэлэрэ:
Ермолаев, В.Ф. Аал луук-отонноох лох мас // Хотугу сулус. —
1975. — №11. — С. 113—116.
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Ермолаев, В.Ф. ОлоІхо диэн тыл туhунан // Кыым. — бэс ыйын
12 к. — 1977. — С. 137.
Ермолаев, В.Ф. «ОлоІхо» — олоІ-хой // СаІа олох. — 1977. —
Бэс ыйын 18 к.
Ермолаев, В.Ф. ОлоІхо±о— 1000 сыл дуораана // СаІа олох. —
1978. — Алтынньы 5, 7 к.
Ермолаев, В.Ф. К вопросу этимологии термина олонгхо // Эпическое творчество народов Сибири и Дальнего Востока (материалы
Всесоюзной конференции фольклористов). — Академия наук СССР
Сибирское отд. Якутский фил. Инст. языка. литер.и истории. Изд.
Якутск. фил. СО АН СССР. — Якутск, 1978. — С. 150—151.
Ермолаев, В.Ф. ОлоІхо хаhан µ³скээбитэй? // Хотугу сулус. —
1979. — №1. — С. 95—99.
Ермолаев, В.Ф. Уйбаан Сулумаата: [CылаІ олоІхоhута Трофимов
И.Г. туhунан]. //CаІа олох. — 1987. — Атырдьах ыйын 8 к.
Ермолаев, В.Ф. Ойууннары дьулатара [Сыгынык туhунан.].// СаІа
олох. — 1987.
Ермолаев, В.Ф. МэІэ таастар суруктара уонна олоІхо // СаІа
олох. — 1987. — Атырдьах ыйын 6, 8, 11, 13 к.
Ермолаев, В.Ф. Ыллаан бµтэрбэтэ±э [ОлоІо´ут Иэгии Хотоогу
туhунан]. // СаІа олох. — 1988. — Тохсунньу 9 к.
Ермолаев, В.Ф. Хойтоhунтан силис тардан // СаІа олох. — 1988.
— Атырдьах ыйын 22 к.
Ермолаев, В.Ф. Ох тыллаах Хоруодьа // СаІа олох. — 1988. — Алтынньы 4 к.
Ермолаев, В.Ф. Уhулуччулаах олоІхоhут [И.Г. Тимофеев-Теплоухов т³р³³бµтэ 120 сылын туолуута.]. // СаІа олох. — 1989. — Олунньу
16 к.
Ермолаев, В.Ф. Ойуунускай биhирээн истэрэ [Куолай уола Бµ³тµр туhунан.].// СаІа олох. — 1989. — Бала±ан ыйын 9 к.
Ермолаев, В.Ф. Ырыа Чыырыктай [Хадаар олоІхоhута Ксенофонтова Е.К. туhунан]. // СаІа олох. — 1989.
Ермолаев, В.Ф. Чабыр±ахсыт, дуобатчыт, акробат [олоІхоhута
Яков Васильевич Титов-Дьµлэй Бµ³кээн туhунан]. // СаІа олох. —
1989. — Ахсынньы 22 к.
Ермолаев, В.Ф. Јбµгэ талаана ыччакка бэриллэр // СаІа олох. —
1989. — Ахсынньы 9 к.
65

ЧурапЧы оло¢хо¤уттара

Ермолаев, В.Ф. Орхон тюрдарын мэІэ таастарын суруктара уонна
олоІхо // Чолбон. — 1989. — № 8. — С. 89—95.
Ермолаев, В.Ф. ¥йэтиппит µтµ³лээхтэр [Чурапчы олоІхоhуттарын
араас кэмІэ µ³рэппиттэр]. // СаІа олох. — 1990. — Бала±ан ыйын
20 к.
Ермолаев, В.Ф. «Ньургун Боотур» хаhан, ханна айыллыбытай? //
Кыым. — 1990. — Сэтинньи 6 к.
Ермолаев, В.Ф. Сэhэн Боло // СаІа олох. — 1990. — Ахсынньы
27 к.
Ермолаев, В.Ф. Хайа±ас нэ´илиэгин талааннаа±а [Потапов Василий Иванович-Маайа Баhылайа (1893—1974) Кытаанах нэhилиэгин
олоІхоhута]. // СаІа олох. — 1991. — Олунньу 14.
Ермолаев, В.Ф. Удьуордаан олоІхоhут [олоІхоhут А.В.Тимофеев
туhунан]. // СаІа олох. — 1991. — Бэс ыйын 6,7 к.
Ермолаев, В.Ф. ОлоІхо музейын т³рµттµ³ххэ [Хайахсыкка олоІхо
музейын т³рµттµ³ххэ] // СаІа олох. — 1991. — От ыйын 18 к.
Ермолаев, В.Ф. Фольклорга улахан суолта биэрэрэ [Лингвистучуонай С.А. Новгородов]. // СаІа олох. — 1991. — Бала±ан ыйын
14 к.
Ермолаев, В.Ф. Улуу эпостарга киирсэллэр // СаІа олох. — 1991.
Ермолаев, В.Ф. Аан дойдутаа±ы эйгэ±э тахсыы са±аланыыта
[£ск³тµн б³д³² учуонайдар сахалар эпическэй поэмаларын кэлимник
чинчийэннэр аан дойду научнай-литературнай общественноhын киэ²ник интэриэhиргэтэллэрэ буоллар, оло²холор инникитин ЮнЕСКО
таhымыгар бэлиэтэнэр, чиэстэнэр аан дойдутаа±ы поэзия уhулуччулаах
айымньыларын кэккэтигэр тахсыа этилэр диэн санаатын эппитэ]. //
СаІа олох. — 1991.
Ермолаев, В.Ф. Айыы бухатыырдаах олоІхолор // СаІа олох. —
1991.
Ермолаев, В.Ф. ОлоІхоhут µ³рэнээччилэр [Чурапчы улууhугар
советскай кэмІэ олоІхолуу сылдьыбыт µ³рэнээччилэр]. // СаІа
олох. — 1991.
Ермолаев, В.Ф. Оройуоммут киэІ туттунуулара [Чурапчы олоІхоhуттарын, фольклористарын туhунан]. // СаІа олох. — 1991.
Ермолаев, В.Ф. ОлоІхо — сахалар героическай эпостара. — Чурапчы.1992.
Ермолаев, В.Ф. Чурапчы олоІхоhуттара: Дьокуускай : Бичик,
1994.— 48 с.
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Ефимова Диана Гаврильевна
Чурапчы оройуонугар учууталлар дьиэ
кэргэннэригэр т³р³³бµтэ. Иркутскай куорат
Педагогическай институтун дошкольнай факультетын бµтэрэн 1971 сылтан хоту Эдьигээн оройуонун µ³рэ±ин салаатыгар оскуола иннинээ±и саастаах о±олор тэрилтэлэрин к³р³р методист, Чурапчыга инспектор,
¥³рэх министерствотыгар методист, инспектор бы´ыытынан µлэлээбитэ. Билигин СР
НОЧНИ старшай научнай сотруднига.
1991—1992 сыллартан сахалыы иитэрµ³рэтэр о±о тэрилтэлэрэ сайдар тускулларын
тµстµµр Концепцияны оІорсубута. 2010 с. «ОлоІхо педагогикатын т³рµттэрэ» монография±а «Кыра о±о±о сиэр-майгы т³рµттэрин
олоІхо±о тирэ±ирэн олохсутуу» уонна «О±о тэрилтэтигэр, аныгы
ыалга олоІхо педагогикатын сайыннарар эйгэтин киллэрии суоллара» тµ´µмэхтэри суруйбута. Араас конференцияларга, семинардарга
олоІхо эйгэтэ хас у´уйаан аайы олохтонор кыахтаа±ын, олоІхо геройдарынан сахалыы куукулалар, оонньуурдар баар буолуохтарын,
о±ону иитиигэ олоІхо геройдарын бэйэ-бэйэлэригэр бол±омтолоох
сы´ыаннара холобур буолан кµннээ±и олоххо киириэхтэрин ту´унан
кэпсэтиини уонна тэрээ´иннэри ыытар.
Кини µлэтигэр республика о±о тэрилтэлэрин, ол и´игэр Чурапчы, Одьулуун, Хайахсыт у´уйааннарын баай уоппуттара ти´иллэн,
ырытыллан улахан т³´µµ буолалларын махтанан бэлиэтиир. ОлоІхо
иитэр-µ³рэтэр кыа±а сµдµ, дириІ, киэІ буолан ³сс³ да чинчийиллэ
турар кыахтаах.
Ефимова Д.Г., РСФСР Норуотун µ³рэ±ириитин туйгуна, РФ µ³рэ±ириитин туйгуна, СР µ³рэ±ириитин бочуоттаах бэтэрээнэ, «Гражданскай килбиэн», «За вклад в развитие дошкольного образования»
бэлиэлэрдээх, «Династия педагогов Республики Саха Якутия»
¥лэлэрэ:
Оло²хо педагогикатын т³рµттэрэ: монография / Е. П. Чехордуна (салайааччы), Н. И. Филиппова, Д. Г. Ефимова, Н. П. Карпо67
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ва — Саха Респ. Фед. гос. науч. тэрилтэ «Саха Респ. нац. оскуолаларын ин-та». — Дьокуускай : Компания «Дани Алмас», 2010. —
248 с. — (ОлоІхо педагогиката).
Ефимова, Д.Г., Аммосова, В.В. ОлоІхо о±о уру´уйугар : иитээччигэ, т³р³ппµккэ аналлаах пособие / Д. Г. Ефимова, В. В. Аммосова ; Саха Респ. µ³рэ±ин м-вота. — Дьокуускай : Компания «Дани
Алмас», 2007. — 36 с. ил.
Ефимова, Д.Г., Александрова, н. Алгыстаах ала´а: о±о тэрилтэтин
тас уонна ис к³стµµтµн дизайна / Д. Г. Ефимова; Н. П. Александрова; Саха Респ. ¥³рэ±ин м-вота. — Дьокуускай : Компания «Дани
Алмас», 2009. — 32 с. илл. (ОлоІхо педагогиката)
ОлоІхо уран тыла : ойуулаах тылдьыт / Саха Респ. µ³рэ±ин м-вота,
Саха Респ. националь. оскуолаларын инс-та ; [тылдьыты оІордулар
В. В. Аммосова, Н. Н. Васильева, Е. И. Винокурова].
Д. Г. Ефимова, Ю. Ю. Парникова, М. П. Федорова, Н. И. Филиппова, У. М. Флегонтова, Е. П. Чехордуна; редкол.: С. С. Семенова,
Н. И. Филиппова, Е. П. Чехордуна; науч.конс.: Н. Н. Ефремов; рецензеннэр: Л. В. Роббек, Р. С. Никитина, Р. Е. Герасимова; худож.
М. С. Попова]. — Дьокуускай : Компания «Дани Алмас», 2010. —
176 с. — (ОлоІхо педагогиката).
Чехордуна, Е.П., Ефимова, Д.Г. Ы´ыа±ы тэрийии : о±о тэрилтэтин
уонна алын сµ´µ³х оскуола µлэ´иттэригэр метод. сµбэ / Е. П. Чехордуна, Д. Г. Ефимова ; [тылбаасчыт Унарова В. Я.] «Саха Респ.
нац. оскуолаларын чинчийэр науч. ин-т» Федер. гос. науч. тэрилтэ. — Дьокуускай, 2011. — 16 с.
ОлоІхо±о иитэр µгэстэр : т³р³ппµккэ аналлаах кинигэ / Е. П. Чехордуна, Д. Г. Ефимова, В. В. Аммосова. — Дьокуускай : Бичик,
2012. — 37 с. — (ОлоІхо педагогиката).
ОлоІхо: куукула таІа´а : каталог / [хомуйан оІордулар: В. В. Аммосова, Д. Г. Ефимова ; киирии тылы суруйда А. Н. Жирков; Научнай салайааччылар: Н. И. Филиппова, Е. П. Чехордуна; куукула
таІа´ын оІордо Д. П. Дмитриева]. — Дьокуускай : Бичик, 2012. —
48 с. — (ОлоІхо педагогиката).
ОлоІхо педагогикатын о±о садыгар олохтоо´ун : (о±о тэрилтэтигэр к³м³ пособие) / научнай салай.: Е. П. Чехордуна, Сыанабылы
биэрдилэр : Н. И. Филиппова, Л. В. Попова, А. С. Николаева]. —
Дьокуускай : Бичик, 2013. — 120 с. — (ОлоІхо педагогиката).
Тосхол бырагыраама — саІа кэрдиис кэмІэ: методическай бо68
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суобуйа / [хомуйан оІордулар : C. C. Семенова, Д. Г. Ефимова,
Андросова Ю. В.] — Дьокуускай, 2014. — 106 с.

Ефимов Федор Петрович
1915 с. алтынньы 12 кµнµгэр Чурапчы улуу´угар I Чакыр нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. Кини икки сыл учууталлаан баран, 55 сыл устата
Саха сиринээ±и кинигэ издательствотыгар тохтоло суох µлэлээбитэ.
Россия уонна Саха Республикатын культуратын µтµ³лээх µлэ´итэ.
Президент М. Николаев 1993 с. алтынньы 31 кµнµнээ±и ыйаа±ынан
Ф.П. Ефимовка П.А. Ойуунускай айымньыларын бастакы толору
хомуурунньугун томнарын быы´аа´ыІІа 1938—1955 сыллардаа±ы
политическай репрессиялар уонна сонордоо´уннар бы´ыыларыгармайгыларыгар оІорбут гражданскай хорсун бы´ыытын и´ин Саха
Республикатын П.А. Ойуунускай аатынан Государственнай бириэмийэтин анаабыта уонна Ойуунускай бириэмийэтин лауреатын
аатын иІэрбитэ.
Федор Петрович Москва куоракка Саха Республикатын типографиятыгар биир дойдулаа±а Д.П. Лазаревы кытта µлэлээбитэ, онно
П.А. Ойуунускай «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоІхотун бэчээккэ
бэлэмнээбиттэрэ, уонна 7 тому дойдутугар а±алан 17 сыл кистээн
сылдьыбыта. Бу курдук хорсун, уус-уран литература±а бэриниилээх
ки´илээх буоламмыт П.А. Ойуунускай литературнай нэ´илиэстибэтэ
норуотугар тиийбитэ уонна бу µтµ³ холобур сыаналаммыта, онон
саха биир бастыІ олоІхото кµн бµгµн аар-саарга аатырар, аан дойду норуоттарын чулуу айымньыта буолан ЮНЕСКО-±а киирэн
тылбаастанар кыахтанна.
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Захарова Агафья Еремеевна
1944 сыллаахха олунньу ый 9 кµнµгэр Уус
Алдан улуу´ун Јн³р нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ.
1970—1974 сс. Лениградтаа±ы государственнай култуура институтугар аспираннаабыта.
1978 с. «История якутской советской детской
книги (1912—1975 гг.)» тиэмэ±э кандидатскай
диссертацияны к³мµскээбитэ. 1978—1991 сс.
М.К. Аммосов аатынан СГУ историко-филологическай факультекка ассистенынан,
преподавателинэн, деканы кэтэхтэн µ³рэххэ
солбуйааччынан µлэлээбитэ.
1991—2004 сс. СР НА Гуманитарнай чинчийэр институт фольклор отделыгар научнай µлэ´итинэн, 2004—
2009 сс. ОлоІхо отделын салайааччытынан µлэлээбитэ. 2004 с. «Архаическая ритуально-обрядовая символика народа саха (по материалам олоІхо)» диэн б³д³І монографияны та´аарбыта. 2005 с. кини
салайбыт ОлоІхо отдела ЮНЕСКО «Ки´и аймах тылынан уонна
материальнайа суох култуурунай нэ´илиэстибэтин ¥´µс биллэриитэ» куонкуру´угар «Саха героическай эпо´а ОлоІхо» 900 лиистээх
научнай докумуону тµ´эрбитэ. Куонкурус тµмµгµнэн 2005 с. сэтинньи 25 кµнµгэр ОлоІхо — саха героическай эпо´а — ки´и аймах
чулуу айымньытынан биллэриллибитэ.
2001 с. Арктика култууратын уонна искусствотын институтугар
Арктика норуоттарын фольклорун уонна этнокультуратын факультетын т³рµттэспитэ уонна бу факультет деканынан анаммыта.
Агафья Еремеевна республикатаа±ы ОлоІхо киинин салайааччыта, филологическай наука кандидата, 80 тахса научнай µлэ ааптара, П.А. Ойуунускай аатынан Государственнай бириэмийэ лауреата,
СР µ³рэ±ириитин уонна профессиональнай µ³рэхтээ´инин туйгуна,
Уус Алдан улуу´ун бочуоттаах олохтоо±о.
¥лэлэрэ:
Якутский героический эпос оло²хо. Свод Досье-Заявки на Третье
Провозглашение шедевров устного и нематериального культурного
наследия человечества якутского героического эпоса олоІхо. Объем: 900 с. на русском языке (в соавторстве), 2003—2005 гг.
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Захарова, А.Е. Архаическая ритуально-обрядовая символика народа саха (по материалам олоІхо) / А. Е. Захарова. — Новосибирск :
Наука, 2004. — 311 с.
Захарова, А.Е. ОлоІхолоох олох уустара. Уус Алдан олоІхо´уттарын ту´унан ахтыылар. /[бэчээккэ бэлэмнээтилэр : М. З. Сивцева,
С. В. Сысолятина, М. Н. Герасимова ; эппиэт. ред. А. Е. Захарова.]. —
Дьокуускай : Бичик, 2008. — 157 с.
Захарова, А.Е. Якутский фольклор. Из трудов дореволюционных
исследователей. Хрестоматия. Изд. 2-е, доп. Автор-составитель. —
Якутск : АГИИК, 2011. — 168 с.
Захарова, А.Е. Горнай олоІхолоро / [бэчээккэ бэлэмнээтилэр :
А. Е. Захарова, П. Н. Дмитриев ; эппиэт. ред.: Н. А. Алексеев.]. —
Дьокуускай : Бичик, 2010. — 304 с. (Олонхо Горного улуса.Тексты
олоІхо. На якут.яз. Научно-популярная серия: «Богатыри саха» :
21 т.; Т.8.).
Захарова, А.Е. Национально-культурный ресурс и архаические
элементы нематериального культурного наследия народа саха: проблемы сохранения. — В кн. : Художественное образование в культурном пространстве Арктики=Art Education in Cultural Space of the
Arctic: материалы Второй Международной научно-практической
конференции, 1—3 ноября 2012, г. Якутск. — Якутск : АГИИК,
2012. — 296 с. (C. 46—48)
Захарова, А.Е. О мифологических и сказочных мотивах в долганском олонко «Сын лошади Аталами богатырь» — В кн.: В мире
науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. Сборник статей по материалам ХХХ Международной
научно-практической конференции. №11 (30), ноябрь 2013. — Новосибирск : изд. «Сибак», 2013. — 228 с. (С.182—187).
Захарова, А.Е. Кто она, Жиганская Аграфена? (трансформация
мифов и легенд Жиганского улуса Якутии середины XVIII — конца
XX вв.) в соавт. с С.А.Руфовой. — В кн.: В мире науки и искусства:
вопросы филологии, искусствоведения и культурологи. Сборник
статей по материалам ХХХIII Международной научно-практической
конференции.№2 (33), Часть II, февраль 2014. — Новосибирск : изд.
«Сибак», 2014. — 148 с. (С.107—119)
Захарова, А.Е. Взгляды П.А.Ойунского на якутский героический
эпос олоІхо // Якутский героический эпос олоІхо — шедевр устного и нематериального культурного наследия человечества в кон71
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тексте эпоса народов мира: Материалы Международной научнопрактической конференции (Якутск, 18—20 июня 2013 г.). — Якутск :
Изд. дом СВФУ, 2014. — 520 с. (С.143—148).
Захарова, А.Е. Нематериальное культурное наследие народа саха
как объект сохранения в контексте Евразийской интеграции —
В кн.: Межрегиональный этнофорум «Диалог народов — диалог
культур: межрегиональный аспект». Сборник докладов. Якутск, 1—6
ноября, 2014 г. — Якутск : РИО ДДН им.А.Е.Кулаковского, 2015. —
104 с. (C. 80—86).

Иванова Екатерина Михайловна
1961 с. тохсунньу 22 кµнµгэр Таатта оройуонун Туора Кµ³л нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ.
1977 с. Чурапчы оройуонун СылаІ орто оскуолатын бµтэрбитэ. 1986 с. Саха государственнай университетын историко-филологическай факультетын саха салаатын бµтэрэн
баран Чурапчы улуу´угар уонна Дьокуускай
куоракка саха тылын уонна литературатын
учууталынан µлэлээбитэ.
Билигин Јкс³кµлээх Јл³кс³й аатынан
норуоттар до±ордо´ууларын дьиэтигэр редакционно-издательскай отдел салайааччытынан µлэлиир. Араас методическай пособиелары, «Аал Луук Мас»
научнай-популярнай сурунаалы, хомуурунньуктары, олоІхо тиэкистэрин, «Наследие» литературнай ха´ыаты редакциялаан та´аарар.
Саха Республикатын культуратын туйгуна.
¥лэтэ:
Дьяконов н.М. Ала Хото±ой / [бэчээккэ бэлэмнээтэ Е. М. Иванова; эпп. редактор А. Е. Захарова] — Дьокуускай : Компания «Дани
Алмас», 2015.
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Иванов Василий Николаевич
1935 с. ыам ыйын 1 кµнµгэр Ньурба оройуонун I Дьаархан нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ.
1957 с. Москватаа±ы государственнай историко-архивнай институту бµтэрбитэ. 1961—
1964 сс. СГУ аспирантуратыгар µ³рэммитэ.
Бу сылларга университет преподавателинэн µлэлээбитэ. 1966 с. «Социально-эконмические отношение у якутов XVII в».
диэн тиэмэ±э кандидатскай диссертацияны
к³мµскээбитэ. 1969 с. Тыл, литература уонна
история институтугар старшай сотруднигынан, 1984—2008 сс. бу институт директорынан µлэлээбитэ. 1983 с. «Историческая мысль в России XVII—сер.
XIX вв. о народах северо-востока Азии» диэн тиэмэ±э докторскай
диссертацияны к³мµскээбитэ.
РФ наукатын µтµ³лээх деятелэ, САССР наукатын µтµ³лээх деятелэ, РАЕН, СР наукатын академиятын, Духуобунас академиятын
чилиэнэ, историческай наука доктора, профессор.
Василий Николаевич салайар СР НА Гуманитарнай чинчийии
института ЮНЕСКО «Ки´и аймах тылынан уонна материальнайа
суох култуурунай нэ´илиэстибэтин ¥´µс биллэриитэ» куонкуру´угар
«Саха героическай эпо´а ОлоІхо» 900 лиистээх научнай докумуону тµ´эрбитэ. Куонкурус тµмµгµнэн 2005 с. сэтинньи 25 кµнµгэр
ОлоІхо — саха героическай эпо´а — ки´и аймах чулуу айымньытынан биллэриллибитэ.
2010 сылтан М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-ИлиІІи федеральнай университет ОлоІхону чинчийэр институтун директора.
¥лэлэрэ:
Иванов, В.н. Социально-экономические движения у якутов. XVII
век. — Якутск : Якутское книжное издательство, 1966. — 422 с.
Иванов, В.н. Русские ученые о народах Северо-Востока Азии (XVII
— XX в.). — Якутск : Якутское книжное издательство, 1978. — 319 с.
Иванов, В.н. Народы Сибири в трудах Ф. Я. Кона. — Новосибирск : Наука, 1985 — 173 с.
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Иванов, В.н. Историческая мысль в России XVIII — середины
XIX вв. О народах северо-востока Азии. — М. : Наука, 1989. — 243 с.
Иванов, В.н. Пересечение исторических судеб: народы, люди /
В. Н. Иванов ; АН РС(Я). Ин-т яз. лит. и истории. — Якутск,
1995. — 169 с.
Иванов, В.н. Вхождение Северо-Востока Азии в состав Русского
государства / В.Н.Иванов ; АН РС (Я). Ин-т гуманит. исслед. отв.
ред. Д.А.Ширина. — Новосибирск : Наука, 1999. — 199 с.
Иванов, В.н. К вопросу о сравнительно-историческом изучении
олоІхо и эпоса тюркоязычных народов (постановка проблемы) //
Вестник СВФУ. 2013. — №3. — С. 53—57.
Иванов, В.н. Пухов — эпосовед, гражданин // «Илин» (историкогеографический, культурологический журнал) на русском языке,
2013. — №1—2. — С. 28—31.
Иванов, В.н. Маак и якутское олоІхо // «Илин» (историкогеографический, культурологический журнал) на русском языке,
2013. — №1—2. — С. 32—33.
Иванов, В.н. олоІхо — уникальное явление в мировой эпической
культуре : монография / В.Н. Иванов. — Якутск : Издательский дом
СВФУ, 2014. — 158 с.

Избекова Евдокия Игнатьевна
1960 с. муус устар 28 кµнµгэр Сунтаар нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. 1982 с. СГУ ФМ факультетын, 1994 с. саха филологиятын уонна
култууратын факультетын бµтэрбитэ. 1992—
1994 сс. Гуманитарнай чинчийии институт
научнай сотруднига, 1994—1999 сс. бу институкка аспираннаабыта. 2000 с. «Числительное
олоІхо. Структура и семантика» диэн тиэмэ±э
кандидатскай диссертацияны к³мµскээбитэ.
2000—2009 сс. олоІхо отделын научнай сотруднига, 1996 сылтан «Саха» НКИК «Аал луук
мас» передача ыытааччыта, редактора.
СР НА Гуманитарнай чинчийии институтугар µлэлиир кэмигэр
ЮНЕСКО «Ки´и аймах тылынан уонна материальнайа суох култуурунай нэ´илиэстибэтин ¥´µс биллэриитэ» куонкуру´угар «Саха героичес74
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кай эпо´а ОлоІхо» ту´унан туспа анал киинэ оІорбута. Куонкурус
тµмµгµнэн 2005 с. сэтинньи 25 кµнµгэр ОлоІхо — саха героическай
эпо´а, ки´и аймах чулуу айымньытынан биллэриллибитэ.
Евдокия Игнатьевна СР П.А. Ойуунускай аатынан Государственнай бириэмийэ лауреата, СР култууратын µтµ³лээх µлэ´итэ, филологическай наука кандидата.
¥лэлэрэ:
Избекова, Е.И. Числительные в описании эпического пространства олоІхо// Якутский героический эпос олоІхо: проблемы перевода. Материалы научно-практического семинара на русском и
английском языках «Проблемы перевода якутского героического
эпоса олоІхо» (21 февраля 2012 г.). — Якутск : Издательский дом
СВФУ, 2012. — С. 26—30.
Избекова, Е.И. Изображение эпического времени олоІхо // Якутский героический эпос олоІхо — шедевр устного и нематериального наследия человечества в контексте эпосов народов мира: тезисы
международной научной конференции, посвященной 120-летию
П.А. Ойунского (18—19 июня 2013 г.) — Якутск : Издательский дом
СВФУ, 2013. — С. 729—736.
Избекова, Е.И. Числительные в олоІхо. Структура и семантика.
Монография. Якутск : Издательский дом СВФУ, 2014. — С. 152.

Илларионов Афанасий Петрович
(1942—1997)
Илларионов Афанасий Петрович, Саха
Республикатын µтµ³лээх юриhа, СР бастакы
ыІырныылаах Ил Тµмэн депутата, Бэрэстэбиитэллэр Палааталарын Бэрэссэдээтэлэ,
тылбаасчыт. 1942 с. Хоту к³h³рµллµµ кэмигэр
ЭдьигээІІэ т³р³³бµтэ. Свердловскайдаа±ы
юридическай институту бµтэрбитэ. Араас
сылларга Орджоникидзевскай оройуонугар,
Нерюнгрига судьуйанан, СР Президенин сµбэhитинэн µлэлээбитэ.
Нерюнгрига µлэлиир кэмигэр 70-тан тахса
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араас омук бэрэстэбиитэллэрэ кэлэн олорон µлэлээбиттэрэ, куораты тутуспуттара. Ол дьоннор саха литературатын историятын кытта,
кыратык да буоллар билистиннэр диэн, 1986 сыллаахха «Индустрия
Севера» хаhыат «Знай свою республику» диэн рубрика±а «Якутская
литература: истоки и горизонты» диэн уопсай ааттаан, А.Иларов
диэн илии баттаан обзорнай ыстатыйалары бэчээттэппитэ.
¥лэлэрэ:
Илларионов, А.П. ОлоІхо и олоІхосуты // Индустрия Севера. —
1985. —18 дек.
Илларионов, А.П. Самородок из Чурапчи // Индустрия Севера. —
1986. — 7 янв.
Илларионов, А.П. Светлая даль // Индустрия Севера. — 1986. —
14 янв.
Илларионов, А.П. Киэн туттуубут буолуохтаах // СаІа олох. —
1986. — Олунньу ый.
Илларионов, А.П. «Кэс тыл» уонна тылбаас туhунан // СаІа
олох. — 1986. — Атырдьах ыйын 30 к.

Илларионов Василий Васильевич
В.В. Илларионов 1946 с. Сунтаар улуу´ун
Кµµкэй нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. 1973 с. СГУ
Историко-филологическай факультетын саха
салаатын бµтэрбитэ. Бµлµµ педучилищетыгар
(1973—1975), Тыл, литература, история институтугар (1978—1991) µлэлээбитэ. Билигин
М.К. Аммосов аатынан ХИФУ ХИНТуоКИ
фольклор уонна культура кафедратын сэбиэдиссэйэ. Филологическай наука доктора,
профессор.
1981 с. Алма-Ата±а «Искусство якутских
олоІхосутов» диэн тиэмэ±э кандидатскай
диссертациятын, 1991 с. Улан-Удэ±э «Сказительство в системе
фольклорной традиции народа саха» диэн µлэнэн докторскай
диссертациятын к³мµскээбитэ.
СР наукатын µтµ³лээх деятелэ, СР культуратын туйгуна, Ньурба
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улуу´ун МэІэдьэк нэ´илиэгин, Сунтаар улуу´ун Кµµкэй нэ´илиэгин
бочуоттаах олохтоо±о, Кыргызтан Республикатын культуратын туйгуна, РФ ¥рдµк анал µ³рэ±ириитин бочуоттаах µлэ´итэ.
2010 с. Чурапчы улуу´ун Хатылы нэ´илиэгин олоІхо´уттара
М.И. Белых «Ала Хото±ой», 2011 с. А.Н. Кривошапкин-Нуора
Јл³кс³й «Хара дьоруо аттаах Хара Ньургун бухатыыр» олоІхолорун
бэчээккэ бэлэмнээн та´аартарбыта. Мырыла нэ´илиэгин олоІхо´ута
К.Л. Федоров-К³ск³й³ К³ст³кµµн «Кµн Тэгиэримэ» кинигэтэ тахсыытыгар эппиэттиир эрэдээктэринэн µлэлээбитэ. 2015 с. Э.К. Пекарский «Образцы народной литературы якутов» (1908 с.) I хомуурунньугар киллэриллибит Н.Ф. Попов «Тойон Ньургун бухатыыр»
олоІхото иккистээн тахсыытын научнай эрэдээктэрэ. Чурапчы
улуу´ун олоІхо´уттарын тустарынан ыстатыйалар ааптара.
¥лэлэрэ:
Илларионов, В.В. Чурапчы улуу´ун олоІхо´уттара / В. В. Илларионов. — Чурапчы, 2003. — 13 с.
Белых, М. И. Ала Хото±ой / М. И. Белых ; [ырыа´ыт тылыттан
Г. С. Борисов, С. С. Борисов суруйуулара ; бэчээккэ бэлэмнээтилэр : В. В. Илларионов, Т. В. Илларионова ; эппиэттиир ред.
Н. А. Алексеев] ; Россия наукаларын акад. Сиб. салаатын, Саха
сиринээ±и науч. Киин., Гуманит. чинчийии уонна а±ыйах ахсааннаах
Хотугу норуоттар проблемаларын ин-та, Респ. «ОлоІхо» ассоц. —
Дьокуускай : ИГИиПМНС СО РАН, 2010. — 234 с.
Хара дьоруо аттаах Хара ньургун бухатыыр / А. Н. Кривошапкин ;
Россия наукаларын акад. Сиб. Салаатын, Саха сиринээ±и науч.
киин., Гуманит. чинчийии уонна а±ыйах ахсааннаах Хотугу норуоттар
проблемаларын ин-та, М. К. Аммосов аатынан Хотугулуу-ИлиІІи
федеральнай ун-т, Хотугулуу-ИлиІІи норуоттар тылларын уонна
культураларын ин-та, ОлоІхо науч.-чинчийэр ин-та ; [ырыа´ыт тылыттан Е. Е. Лукин суруйуута ; бэчээккэ бэлэмнээтилэр: В.В. Илларионов, Т. В. Илларионова ; эппиэттиир ред. П. Н. Дмитриев.]. —
Дьокуускай : ГЧуо.ААХНПИ РНА СС, 2011. — 112 с.
Федоров, К.л. Кµн Тэгиэримэ : олоІхо / [К.Л. Федоров-К³ск³й³
К³ст³кµµн тылыттан бэчээккэ бэлэмнээтэ П. Н. Дмитриев-Туутук ; эппиэттиир ред. ф.н.д., проф. В. В. Илларионов; редколл.:
А. Н. Жирков (бас ред.) уо.д.а.] ; Россия наукаларын акад.,
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Сибиирдээ±и салаатын, Гуманит. чинчийии уонна а±ыйах ахсааннаах Хотугу норуоттар проблемаларын ин-та, Респ. «ОлоІхо»
ассоц., ОлоІхо 10 сылын (2006—2015 сс.) бэлэмнээн ыытыыга СР
Национальнай тэрийэр комитета. — Дьокуускай : Бичик, 2012. —
232 с. — (Саха боотурдара : 21 т ; т. 12).
тойон ньургун / Н.Ф. Попов ; Россия наукаларын акад. Сиб. салаатын, Саха сиринээ±и науч. Киин., Гуманит. чинчийии уонна а±ыйах
ахсааннаах Хотугу норуоттар проблемаларын ин-та ; [ бэчээккэ бэлэмнээтилэр: А. А. Кузьмина, А. Н. Данилова ; эппиэттиир ред.
В. В. Илларионов ; 2-с та´аарыы.]. — Дьокуускай : Алаас, 2015. —
160 с.
Илларионов, В. В. Искусство якутских олоІхосутов / В. В. Илларионов. — Якутск : Кн. изд-во, 1982. — 128 с.
Илларионов, В. В. ОлоІхо алыптаах эйгэтэ : (ыстатыйалар, санаалар, сэ´эргэ´иилэр) / В. В. Илларионов ; [хомуйан оІордо Т. В. Илларионова] ; М. К. Аммосов аатынан Саха гос. ун-та. — Дьокуускай : Бичик, 2006. — 334 с.
Илларионов, В. В. Якутское сказительство и проблемы возрождения олоІхо / В. В. Илларионов ; М-во образования и науки, Якут.
гос. ун-т им. М. К. Аммосова. — Новосибирск : Наука, 2006. —
189 с.
Илларионов, В. В. ОлоІхо — ы´ыах — о´уокай : (саха т³рµт культуратын харыстаа´ын с³ргµтµµ уонна µйэтитии проблемалара) /
В. В. Илларионов ; [эппиэттиир ред. А. Н. Жирков] ; РНА СС Гуманит. чинчийии уонна а±ыйах ахсааннаах Хотугу норуоттар проблемаларын ин-тута, М. К. Аммосов аатынан Хотугулуу-ИлиІІи
федеральнай ун-т, «ОлоІхо» науч.-чинчийэр ин-т, ОлоІхо 10 сылын бэлиэтээ´иІІэ уонна тэрээ´иІІэ СР Нац. тэрийэр комитета. — Дьокуускай : РНА СС ГЧ уо. ААХНПИ, 2011. — 245, [2] с.,
[8] л. ил., портр. — В вып. дан. загл.: олоІхо — ысыах — осуохай :
(проблемы сохранения, популяризации и возрождения национальной культуры народа саха).
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Илларионова Туяра Васильевна
Т.В. Илларионова 1979 с. Сунтаар улуу´ун Кµµкэй нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. 2001 с.
М.К. Аммосов аатынан СГУ саха салаатын
бµтэрбитэ. 2002—2005 сс. Новосибирскайга РНА СС Филология институтугар
аспираннаабыта. Билигин М.К. Аммосов
аатынан ХИФУ преподавателэ. Филологическай наука кандидата.
«Текстология олоІхо «Могучий Эр Со±отох» диэн тиэмэ±э кандидатскай диссертациятын 2006 с. Улан-Удэ±а к³мµскээбитэ.
2010 с. Чурапчы улуу´ун Хатылы нэ´илиэгин олоІхо´уттара М.И. Белых «Ала Хото±ой», 2011 с. А.Н. Кривошапкин-Нуора Јл³кс³й «Хара дьоруо аттаах Хара Ньургун бухатыыр» олоІхолору бэчээккэ бэлэмнээн та´аартарбыта.
¥лэлэрэ:
Белых, М.И. Ала Хото±ой / М. И. Белых ; [ырыа´ыт тылыттан
Г. С. Борисов, С. С. Борисов суруйуулара ; бэчээккэ бэлэмнээтилэр:
В. В. Илларионов, Т. В. Илларионова ; эппиэттиир ред. Н. А. Алексеев] ; Россия наукаларын акад. Сиб. Салаатын, Саха сиринээ±и
науч. Киин., Гуманит. чинчийии уонна а±ыйах ахсааннаах Хотугу
норуоттар проблемаларын ин-та, Респ. «ОлоІхо» ассоц. —
Дьокуускай : ИГИиПМНС СО РАН, 2010. — 234 с.
Хара дьоруо аттаах Хара ньургун бухатыыр / А. Н. Кривошапкин ; Россия наукаларын акад. Сиб. салаатын, Саха сиринээ±и науч.
Киин., Гуманит. чинчийии уонна а±ыйах ахсааннаах Хотугу норуоттар
проблемаларын ин-та, М. К. Аммосов аатынан Хотугулуу-ИлиІІи
федеральнай ун-т, Хотугулуу-ИлиІІи норуоттар тылларын уонна
культураларын ин-та, ОлоІхо науч.-чинчийэр ин-та ; [ырыа´ыт тылыттан Е. Е. Лукин суруйуута ; бэчээккэ бэлэмнээтилэр: В.В. Илларионов, Т.В. Илларионова ; эппиэттиир ред. П. Н. Дмитриев.]. —
Дьокуускай : ГЧ уо. ААХНПИ РНА СС, 2011. — 112 с.
Федоров, К.л. Кµн Тэгиэримэ : олоІхо / [К.Л. Федоров-К³ск³й³
К³ст³кµµн тылыттан бэчээккэ бэлэмнээтэ П.Н. Дмитриев-Туу79

ЧурапЧы оло¢хо¤уттара

тук ; эппиэттиир ред. ф.н.д., проф. В. В. Илларионов; редколл.:
А. Н. Жирков (бас ред.) уо.д.а.] ; Россия Наукаларын акад., Сиб.
салаатын Гуманитар. чинчийии уонна а±ыйах ахсааннаах Хотугу
норуоттар проблемаларын ин-та, Респ. «ОлоІхо» ассоц., ОлоІхо 10
сылын (2006—2015) бэлэмнээн ыытыыга СР Национальнай тэрийэр
комитета. — Дьокуускай : Бичик, 2012. — 232 с. — (Саха боотурдара
: 21 т ; т. 12).
Илларионова т.В. Текстология олоІхо «Могучий Эр Соготох» :
сравнительный анализ разновременных записей. — Новосибирск :
Наука, 2008. — 96 с.

Иустинова Мария Петровна
1968 сыллаахха тохсунньу 28 кµнµгэр Хатылы нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. 1968 с. Дьокуускай куоракка культпросвет училищетын
библиотечнай салаатын бµтэрэн Чурапчы
оройуонун О±о библиотекатын сэбиэдэссэйинэн ананан µлэлии тахсыбыта. Хас да
сыл оройуон библиотекаларын икки ардыгар
ыытыллар социалистическай куотала´ыы
кыайыылаа±ынан буолбута. Хатылы сельскэй сэбиэтин хас да созывын депутата, култуура µлэ´иттэрин VI съезтэрин делегатынан
талыллыбыта. Мария Петровна нэ´илиэгин
дьонун-сэргэтин, µлэтин-хамна´ын µйэтитиигэ ылсан µлэлиир. Хас
да краеведческай кинигэни бэлэмнэспитэ.
Хатылы олоІхо´ута А.Н. Кривошапкин «Хара дьоруо аттаах Ньургун Боотур» кинигэтигэр «Хатылы нэ´илиэгэ — олоІхо киэІ киэлитигэр» сы´ыарыыны бэлэмнээн та´аарсыбыта. Манна 1946 с. суруллубут
Одьулуун нэ´илиэгин олоІхо´ута Григорий Устинов «Кµн Тулуур бухатыыр» олоІхотун сюжета киирбит, Ньо±уйаан уола Киргиэлэй ¥стµµнэп
удьуора, «Ньургун Боотур» опера Хатылы сценатыгар уо.д.а.
¥лэлэрэ:
Хара дьоруо аттаах Хара ньургун бухатыыр / А. Н. Кривошапкин ; Россия наукаларын акад. Сиб. салаатын, Саха сиринээ±и науч.
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Киин., Гуманит. чинчийии уонна а±ыйах ахсааннаах Хотугу норуоттар проблемаларын ин-та, М. К. Аммосов аатынан ХотугулууИлиІІи федеральнай ун-т, Хотугулуу-ИлиІІи норуоттар тылларын уонна культураларын ин-та, ОлоІхо науч.-чинчийэр ин-та ;
[ырыа´ыт тылыттан Е. Е. Лукин суруйуута ; бэчээккэ бэлэмнээтилэр:
В. В. Илларионов, Т. В. Илларионова ; эппиэттиир ред. П. Н. Дмитриев.]. — Дьокуускай : ГЧ уо. ААХНПИ РНА СС, 2011. — 112 с.

Кузьмина Айталина Ахметовна
А.А. Кузьмина (Дмитриева) 1982 с. Ньурба улуу´ун Кµндээдэ нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ.
2003 с. М.К. Аммосов аатынан СГУ саха салаатын туйгуннук бµтэрэн, Гуманитарнай
чинчийии институтун олоІхо салаатыгар
аспирантура±а киирбитэ. 2006 сылтан институкка саха фольклорун салаатыгар научнай
сотруднигынан µлэлиир.
2008 с. Улан-Удэ±а «Олонхо Вилюйского
региона: бытование, сюжетно-композиционная структура, образы» диэн кандидатскай
диссертациятын сити´иилээхтик к³мµскээбитэ. Бу µлэтигэр Ньурба олоІхо´уттарын тустарынан матырыйаалы, кинилэр олоІхолорун сюжетын, уобарастарын ырыппыта. 2014 с.
Новосибирскайга «Наука» издательство±а монографията тахсыбыта.
2006 с. В.И. Иванов-Чиллэ Ба´ылай «Кµн Кµбээдьэ» олоІхотун
Р.Н. Николаевалыын бэчээккэ бэлэмнэспитэ. Маны сэргэ, 2011 с.
Хорула олоІхо´ута Г.В. Дуяков «Кыыс Дьуурайа бухатыыр»
олоІхотун «Саха боотурдара» сериянан бэлэмнээн та´аарбыта. 2012 с.
И.Д. Оконешников «Тамаллаайы Бэргэн» олоІхотун Н.А. Дьяконовалыын бэчээккэ бэлэмнээбиттэр. 2015 с. А.Н. Даниловалыын Н.Ф. Попов «Тойон Ньургун бухатыыр» олоІхотун икки´ин бэчээттэттэ.
¥лэлэрэ:
Оконешников И.Д. Тамаллаайы Бэргэн / Бэчээккэ бэлэмнээтилэр
А.А. Кузьмина, Н.А. Дьяконова. — Дьокуускай : «Якутия» медиахолдинг, 2012.
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тойон ньургун / Н.Ф. Попов ; Россия наукаларын акад. Сиб. салаатын, Саха сиринээ±и науч. Киин., Гуманит. чинчийии уонна
а±ыйах ахсааннаах Хотугу норуоттар проблемаларын ин-та ; [ бэчээккэ бэлэмнээтилэр: А. А. Кузьмина, А. Н. Данилова ; эппиэттиир ред. В. В. Илларионов ; 2-с та´аарыы.]. — Дьокуускай : Алаас,
2015. — 160 с.
Дуяков Г.В. Кыыс Дьуурайа бухатыыр / [бэчээккэ бэлэмнээтэ
А. А. Кузьмина.]. — Дьокуускай : Бичик, 2011. (Саха боотурдара : 21
т. ; т. 9.).
Кузьмина А.А. олоІхо Вилюйского региона: бытование, сюжетнокомпозиционная структура, образы. — Новосибирск : Наука, 2014.

лазарев Дмитрий Петрович (1910—1995)
1910 сыллаахха Чурапчы улуу´ун Хопто±о
нэ´илиэгэр дьадаІы ыалга т³р³³бµтэ. 1932—
1933 сылларга Алданнаа±ы горнай техникумІа µ³рэнэ сылдьан каникулун кэмигэр
Москва куоракка тиийэн 1933—1937 сылларга Москватаа±ы бэчээт техникумугар киэ´ээІІи отделениетыгар киирэн 4 сыл µ³рэнэн бµтэрбитэ.
Саха Республикатын норуотун ха´аайыстыбатын µтµ³лээх µлэ´итэ, Чурапчы улуу´ун
бочуоттаах олохтоо±о, практик-мелиоратор,
суол маастара. Сэттис кылаа´ы бµтэрэн баран, Хадаарга уонна Дьокуускайга кинигэ ма±а´ыыныгар атыылааччынан µлэлээбитэ. Онтон Алданнаа±ы хайа техникумун бµтэрбитэ.
1933 с.Москватаа±ы редакционнай-издательскай техникумІа µ³рэнэ
киирбитэ уонна кµнµ´µн корректордаабыт. 1937—1939 сс. «Якутгосиздат» Москватаа±ы отделениетыгар техническэй редакторынан
µлэлээбитэ. П.А. Ойуунускай 6 томнаах кинигэтин бэлэмнээ´иІІэ
кыттыыны ылбыта. Бу кинигэлэр оттискалара таІыллан бэчээккэ
бэлэмнэниллибитэ, ол эрээри Ойуунускай репрессияламмытынан бу
µлэ Дьокуускайтан дьа´ал кэлэн тохтотуллубута. Онтон 1939—1940
сс. «Кыым» ха´ыат редакциятыгар выпускающайынан µлэлээбит.
Ити кэнниттэн дойдутугар ДириІ, Т³л³й оскуолаларыгар нуучча тылын учууталынан µлэлээбитэ. Кэбээйи оройуонугар Сииттэ
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начальнай оскуолатыгар директордаабыта. 1941с. Саха АССР Министрдэрин Сэбиэтин и´инэн Тыл уонна литература институтугар
олоІхо тиэкистэрин хомуйан суруйар µлэ±э ылыллан И.Г. ТеплоуховТимофеев «Иэйиэхсит сиэнэ эриэн таба аттаах Эрэбил Бэргэн»
олоІхотун суруйан са±алаабыта, А±а дойду сэриитэ мэ´эйдээн, кэлин ситэри устан рукопи´ы институт архыыбыгар туттарбыта.
Лазарев Дмитрий Петрович — хоту к³hµрµллµµ кыттыылаа±а, µлэ,
тыыл бэтэрээнэ, Саха АССР норуотун хаhаайыстыбатын µтµ³лээх
µлэhитэ, Чурапчы улууhун бочуоттаах олохтоо±о, ССРС автомобильнай уонна шоссейнай суолларын бочуоттаах µлэhитэ.
¥лэлэрэ:
«Иэйэхсит сиэнэ эриэн таба аттаах Эрэбил Бэргэн» олоІхону 1941
сылаахха муус устар 15 кµнµттэн Хайахсыт олоІхо´ута Теплоухов
Г.И. тылыттан суруйбута. Ол эрээри бу сыл бэс ыйыгар А±а дойду
сэриитэ са±аланан бу µлэ тохтотуллубута. 1945 сыл салгыы суруйан
ССРС Сибиирдээ±и академияларын Дьокуускайдаа±ы архыыбын
фондатыгар от ыйыгар туттарбыта. ИЯЛиИ ЯФ СО РАН, ф.5, оп. 7,
ед.хр.32/106, л. 449. — (11656 стихот. Строк).
лазарев, Д.М. ОлоІхоhут кэпсээнэ: [И.Г. Тимофеев-Теплоухов
туhунан] // СаІа олох. — 1990. — Олунньу 27 к.
лазарев, Д.М. Улуу киhибит аатын µйэтитиэ±иІ : И.Г. ТимофеевТеплоухов ] // СаІа олох. — 1994. — Кулун тутар 10 к.
Олох диэн — уу, суол диэн — сайдыы : бэчээккэ тахсыбыт ыстатыйаларынан / [xомуйан оІордо Попов Семен Андреевич-Сэмэн
Тумат]. — Дьокуускай : К³мµ³л, 2010. — 264 с. (Чурапчы чулуу дьоно).

83

ЧурапЧы оло¢хо¤уттара

Макарова Клара Гаврильевна
1945 с. Чурапчы сэлиэнньэтигэр т³р³³бµтэ. 1963 с. Чурапчы орто оскуолатын бµтэрбитэ. Кытаанах маслоце±ар — лаборанынан,
СылаІ оскуолатыгар баhаатайынан µлэлээбитэ. 1970 с. СГУ-ну бµтэрэн, нуучча тылын,
литературатын учууталынан СылаІ орто оскуолатыгар ананан 35 сыл учууталлаабыта.
2005 с. оскуола музейын директора.
«¥µнµµ-сайдыы суолунан 100 сыл», «Алаас
кµ³х ыллыгынан — наука±а», «Экология начинается со двора», Н.М. Дьяконов-Ч³л³с
«А±ыс кµннµк сири атаратын иhигэр хаалларар Айдаарыкы сиэр аттаах, айдааннаах µйэ±э
т³р³³бµт Ала Хото±ой» кинигэлэр тахсыыларыгар µлэлэспитэ.
РСФСР норуотун µ³рэ±ириитин туйгуна, СР µ³рэ±ин систиэмэтин бочуоттаах µлэhитэ, РФ µ³рэ±ириитин µтµ³лээх µлэhитэ.

Маркова (Фомина) Татьяна Афанасьевна
1956 сыллаахха Чурапчы оройуонун
Мында±аайы сэлиэнньэтигэр т³р³³бµтэ. Татьяна Маркова 1984 сылтан РФ уонна Саха
сирин Суруналыыстарын сою´ун чилиэнэ,
СР Суруналыыстарын сойуу´ун «Кы´ыл
к³мµс б³рµ³» (1990, 2000 сс.) бириэмийэтин
лауреата, СР култууратын µтµ³лээх µлэ´итэ,
Суруналыыстыка±а СР Государственнай бириэмийэтин лауреата (2009).
СГУ ИФФ саха салаатыгар 1974 сыллаахха µ³рэнэ киирбитэ, III кууру´у бµтэрэн
баран, М.Горькай аатынан Ураллаа±ы государственнай университет суруналыыстыка±а факультетыгар к³спµтэ.
¥³рэ±ин 1980 сыллаахха бµтэрэн, дойдутугар кэлэн айар µлэтин
³р³спµµбµлµкэ ыччатын «Эдэр коммунист» («Сахаада») ха´ыатын
корреспонденынан, отделын сэбиэдиссэйинэн са±алаабыта. 1993
сылтан «Саха сирэ» ха´ыат µ³рэххэ, култуура±а уонна духуобунаска
салаатын редактора, редколлегия чилиэнэ.
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Суруналыыс Татьяна Маркова быйыл тохсус т³гµлµн улуустарынан ыытыллар ОлоІхо ы´ыахтарын бэлэмнэнии µлэлэриттэн
са±алаан, нэ´илиэктэргэ отделын айар экспедицияларын тэрийэн,
сыллата «Саха сирэ» ха´ыакка киэІ хабааннаахтык сырдатар.
Чурапчыга ыытыллар IХ ОлоІхо ы´ыа±ар анал рубрика µлэлэлэтэр. «Мин ОлоІхо дойдутун о±отобун», «МуІха олоІхото», «Уруйдан,
Улуу ОлоІхо!» фестиваллар, куонкурустар тустарынан матырыйааллар киэІ аа±ааччыга кэмигэр тиэрдиллэллэр. ОлоІхону сахалартан
бастакынан грампластинка±а суруйтарбыт норуодунай артыыс Гаврил Колесов, Ийэ олоІхо´уттар Бµ³тµр Решетников, Афанасий Соловьев, Даарыйа Томская-Чаайка, олоІхону пропагандалааччы Ким
Колесов, олоІхо´ут Петр Тихонов, олоІхону чинчийээччи учуонай Василий Илларионов, о.д.а. тустарынан суруйуулара аа±ааччы
би´ирэбилин ылбыттара. ОлоІхо эйгэтин µ³скэтии проблемаларын,
олоІхо тиэмэтигэр µлэлиир педагогтар, худуо´унньуктар, суруйааччылар, артыыстар, култуура µлэ´иттэрин тустарынан суруналыыс
Татьяна Маркова аа±ааччыга эмиэ бэрт итэ±этиилээхтик, тиийимтиэтик суруйар.

Обоюкова Варвара Валерьевна
Кини олунньу ый 21 кµнµгэр 1974 сыллаахха Чуукаар нэ´илиэгэр кµн сирин к³рбµтэ. 1997 с. М.Н. Жирков аатынан Дьокуускайдаа±ы музыкальнай училище — фольклор салаатын, 2003 с. СГУ Саха филологиятын уонна культуратын факультетын
бµтэрбитэ. 2004—2007 сс. СР НА Гуманитарнай чинчийэр институтун аспирантуратыгар
µ³рэммитэ. 2009 с. М.В. Ломоносов аатынан
Москватаа±ы государственнай университекка фольклорнай стажировканы ааспыта.
М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-ИлиІІи федеральнай университет ОлоІхону чинчийэр институт секторын салайааччыта, Саха Республикатын култууратын туйгуна,
фольклорист-музыковед, РСФСР култууратын µтµ³лээх артыы´а,
П.А. Ойуунускай аатынан государственнай бириэмийэ лауреата
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саха олоІхотун у´улуччу толорооччу Гаврил Гаврильевич Колесов
µ³рэнээччитэ, утумун сал±ааччыта.
М.Н. Жирков аатынан Дьокуускайдаа±ы музыкальнай училищены бµтэриэ±иттэн фольклор салаатын у´уйааччыта. 2011—2014 сс.
Республикатаа±ы «О´уохай Тµмсµµ» салайааччытын солбуйааччытынан µлэлээбитэ. «Ньурбакаан» фольклорнай б³л³х тэрийээччитэ
(2010 с.).
Уонча кинигэ, тµ³рт методическай пособие, 20 научнай ыстатыйа,
50 публицистика ааптара, µгµс Аан дойдутаа±ы, Россиятаа±ы научнай конференциялар, симпозиумнар кыттыылаа±а. Республика±а
ыытыллар фольклорнай экспедициялар б³л³хт³рµн чилиэнэ. ОлоІхо 2004 с. ЮНЕСКО-±а ыытыллар сµрµн докумуонугар анаан,
фольклорист Н.А. Дьяконовалыын саха бастыІ олоІхо´уттара —
В.О. Каратаев, П.П. Ядрихинскай, П.Е. Решетников, У.Г. Нохсоров,
Д.А. Томская ырыаларын сурукка тµ´эрсибитэ.
Чурапчы улуу´ун биллиилээх олоІхо´ута И.Г. ТимофеевТеплоухов «Строптивый Кулун Куллустуур» олоІхото «Олонхо на
языках народов мира» сериянан нууччалыы А.А. Попов, И.В. Пухов
тылбаастарын бэчээккэ бэлэмнээн та´аартарбыта. Чурапы улуу´угар
ыытыллар IX ОлоІхо ы´ыа±ын к³рс³ И.Г. Тимофеев-Теплоухов
«Эрэбил Бэргэн» олоІхото тахсыытыгар µлэлэстэ.
¥лэлэрэ:
Строптивый Кулун Куллустуур : олоІхо / [зап. В. Н. Васильева
со слов сказителя И. Г. Тимофеева-Теплоухова ; Перевод на русс.яз.
А. А. Попова, И. В. Пухова ; подг. к печати В. В. Обоюкова.]. —
Якутск : Издательский дом СВФУ, 2014. — 280 с.
тимофеев-теплоухов И.Г. Эриэн таба аттаах Эрэбил Бэргэн / [хомуйан бэчээккэ бэлэмнээтилэр : Протодьяконова Е. Н., Флегонтова У. М., Обоюкова В. В.]. — Дьокуускай : Компания «Дани Алмас»,
2015.
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Пекарскай эдуард Карлович (1858—1934)
1858 с. алтынньы ый 13 (25) кµнµгэр
Игуменскай µ³здка т³р³³бµтэ (били²²итэ
Минскэй уобалас Червенскэй оройуон).
1877—1878 сс. Харьков ветеринарнай институтугар µ³рэммитэ. 1881 с. Саха сиригэр
сыылка±а олоро кэлбитэ. Саха тылын тылдьытын о²оруунан дьарыктаммыта. 1894—
1896 сс. Нуучча Географическай Общество
Илин Сибиирдээ±и салаатын тэрийэр экспедициятыгар, 1903 с. Аян-Нельканнаа±ы
экспедиция±а кыттыыны ылбыта. 1905 с.
Наука Академиятын к³м³тµнэн сыылкаттан
Петербурга т³ннµбµтэ. 1914—1917 сс. «Живая старина» сурунаал эрэдээктэринэн µлэлээбитэ. Оло±ун ти´эх
сылларыгар ССРС НА Востоковедение институтугар µлэлээбитэ.
Оло±ун сµрµн научнай µлэтэ (45 сыл устата о²о´уллубута) —
Д.Д. Попов уонна В.М. Ионова кыттыылаах 3 томнаах «Саха тылын
тылдьыта». Маны та´ынан сахалар уонна эбэ²килэр этнографияларыгар нууччалыы уонна поляктыы хас да µлэни бэчээттэппитэ.
«Образцы народной литературы якутов» (т. 1—3, сахалыы тылынан,
1907—1918) академическай та´аарыы эрэдээктэринэн µлэлээбитэ.
Эдуард Карлович биллиилээх тыл µ³рэхтээ±э, этнограф, фольклорист 1927 с. «Саха тылын тылдьытын» тµмµктµµр сылыгар — Саха
сирин «Саха кэскилэ» чинчийэр общество, Нуучча географическай
обществотын Илин Сибиирдээ±и салаатын бочуоттаах чилиэнинэн,
ССРС Наукатын Академиятын чилиэн-корреспонденынан талыллыбыта. 1931 с. олунньу ый 1 кµнµгэр тюркология науката сайдыытыгар µтµ³тµн и´ин ССРС Наукатын Академиятын бочуоттаах чилиэнинэн талыллыбыта. 1934 с. бэс ыйын 29 кµнµгэр Ленинград
куоракка 76 саа´ыгар сылдьан олохтон барбыта.
Чурапчы улуу´ун Арыылаах нэ´илиэгин (уруккута — Боотурускай улуу´ун I Хайахсыт) олохтоо±о Н.Ф. Попов-Ньукулаас 1895 с.
«Тойон Ньургун бухатыыр» оло²хону суруйан са±алаабыт. Бу µлэ±э
И.Н. Оросин бы´аччы кыттыыны ылан, 1898 с. ситэриллибит
оло²хону Э.К. Пекарскайга ыыппыт. Ону Э.К. Пекарскай 1908 с.
«Образцы народной литературы якутов» I томун иккис та´аарыытыгар эрэдэксийэлээн киллэрбит.
87

ЧурапЧы оло¢хо¤уттара

¥лэлэрэ:
Пекарский Э.К. и Васильев В.н. Плащ и бубен якутского шамана.
Материалы по этнографии России, т. I. — Санкт-Петербург, 1910.
Пекарский Э.К. и Майнов И.И. Программа для исследования домашнего и семейного быта якутов. Живая старина, 1913, в. 3— 4; стр.
117—135.
Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. Труды Якутской экспедиции, снаряженной на средства И.М. Сибирякова (1894—1896)
— Том III. Часть I. При участии прот. Д.Д.
Попова и В.М. Ионова. Том первый (А-К). — Издание Императорской Академии Наук: Петроград, 1917.
Пекарский Э.К. Словарь якутского языка, 1—13. — Петербург,
Пегроград, Ленинград, 1907—1930.
Пекарский Э.К. Якутская сказка. В сб. «С.Ф. Ольденбургу. К 50-летию научно-общественной деятельности, 1882—1932». — Ленинград,
1934.
Пекарский Э.К. и Попов н.П. Средняя якутская свадьба «В.. з....»
— Ленинград, 1927.
Пекарский Э.К. и Попов н.н. Среди якутов. Случайные заметки.
— В кн.: Очерки по изучению Якутского края. Вып. 2. — Иркутск,
1928. — С. 23— 53.
Пекарский Э.К. Подробное содержание якутского спектакляолонхо : Бэриэт Бэргэн// Живая старина. — 1906. — Вып. 4. —
С. 202—204.
Пекарский Э.К. Образцы народной литературы якутов / Собранные
Э.К. Пекарским. — СПб.: Тип. Импер. АН. 1907—1911. Т. I. Вып. I-V.
— 1907—1911. В этом томе 7 олоІхо представляют законченную запись, остальные — отрывки из олоІхо. Все выпуски имеют сплошную нумерацию. Вып. I. — 1901 ; Дьулуруйар Ньургун Боотур / Зап.
К.Г. Оросин. — С. 1—80. Вып. II. — 1908 ; Тойон Ньургун бухатыыр
/ Зап. Н. Попов. — С. 81—112; Јлб³т Бэргэн / Н.Т. Абрамов. Зап.
Р. Александров. — С. 113—147; Уда±аттар Уолумар, Айгыр икки /
Н.Т. Абрамов. Зап. Э.К. Пекарский. — С. 148—194. Вып. III. — 1909
; Кµлкµл-б³±³ о±онньор, Силирикээн эмээхсин икки / Зап. М.Н. Андросова. — С. 195—280. Вып. IV. — 1910 ; Басымньы-баатыр, Эрбэхтэй бэргэн икки / Зап. Р.К. Большаков. — С. 281—310; Элик-боотур,
Ньыгыл-боотур икки / Зап. Р. Александров. — С. 311—395; Ини-бии
Айыы´ыт сиэнэ Ала-Хара, Иэйэхсит сиэнэ Илэ-Хара бухатыырдар:
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[дано в краткой записи] / Зап. Э.К. Пекарский от Т.А. Афанасьевой. — С. 396—400; Вып. V. — 1911 ; ¥µт-аас бэйэлээх ¥рµІ Айыы
тойон ыччаттара: [незаконченное олоІхо] / Зап. М.Н. Андросова
(Ионова). — С. 401—426; Орто дойдуга оро´улаан т³р³³бµт ОройХара аттаах О±о-Тулаайах: [Отрывок] / Зап. Н. Прядежников. —
С. 427—440; Јлµµ ¥³дµлбэ бухатыыр: [Краткая запись] / Зап.
Э.К. Пекарский от Е.Д. Николаева. — С. 441—452; АландаайыКуландаайы Кулун Куллуруускай: [начало олоІхо] / Зап. Н. Артемьев. — С. 453—458; Хара Холорукай балыстаах Эр-Со±отох: [Отрывок олоІхо, сообщенный А. Петровым в 1888 г.]. — С. 471—472;
Эриэдэй Бэргэн. — С. 473—474. ОлоІхолоон — обургу. — С. 475.

Попова Матрена Алексеевна
Чурапчы оройуонун Хатылы нэhилиэгэр
элбэх о±олоох дьиэ кэргэІІэ т³р³³бµтэ. СГУ
саха тылын салаатын бµтэрбитэ. Чурапчы,
СылаІ, Хатылы оскуолаларыгар учууталынан, директоры иитэр µлэ±э солбуйааччынан
13 сыл устата µлэлээбитэ.
1992 сылтан ¥³рэх министерствотын
ыІырыытынан, ¥³рэх µлэhиттэрин идэтин
µрдэтэр институкка µлэлээбитэ. Саха тылын
уонна литературатын уонна т³рµт культура
учууталларыгар анаан 10 тахса методическай
пособиелар ааптара. 2005 с. «Харах далын
аhыллыыта» хоhоонун хомуурунньуга тахсыбыта.
Попова Матрена Алексеевна-Мотуруона Боппуоба — методист
учуутал, РФ µ³рэ±ириитин туйгуна, Учууталлар учууталлара, РФ
уопсай µ³рэхтээ´инин бочуоттаах µлэ´итэ, «Бар±арыы» фондатын
лауреата, «Саха-Азия о±олорун» фондатын стипендиата, РСФСР
Суруналыыстарын сою´ун чилиэнэ
¥³рэ±и сайыннарыы уонна идэни µрдэтэр институкка «ОлоІхо
педагогиката», «ОлоІхо — олох тутула», «Оскуола±а киириэн
иннинээ±и саастаах уонна оскуола µ³рэнээччилэригэр олоІхону
тиэрдии хайысхалара» диэн тиэмэлэргэ учууталларга, иитээччилэргэ
лекция аа±ар. Республика оскуолаларыгар «ОлоІхо — олох тутула»
диэн тиэмэнэн а´а±ас уруоктары ыытар. 2008 с. «ОлоІхо педаго89
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гикатын утума: бэ±э´ээ, бµгµн, сарсын» хомуурунньугу бэлэмнээн
та´аартарбыта.
¥лэтэ:
Оло²хо киэ² киэлитигэр. — Дьокуускай : НИПК «Сахаполиграфиздат, 1995. — 128 с.

Попов Андрей Александрович
(1902—1960)
1902 с. Бµлµµ улуу´ун ¥гµлээт нэ´илиэгэр
а±абыыт
дьиэ
кэргэнигэр
т³р³³бµтэ.
Дьокуускай II сµ´µ³хтээх оскуоланы бµтэрэн дойдутугар 1922—1924 сс. учууталынан
µлэлээбитэ. Бу µлэлиир кэмигэр Бµлµµ сахаларын фольклоругар матырыйаалы хомуйуутун са±алаабыта. 1925—1928 сс. Ленинградтаа±ы университет географическай
факультет этнографическай салаатын устудьуона. Кини учууталлара, наука±а сирдээбит дьоно биллиилээх чинчийээччилэр
Л.Я. Штернберг уонна В.Г. Богораз. ¥³рэнэр кэмигэр Антропология уонна этнография музейын Сибиир
секторын µлэтигэр к³хт³³хтµк кыттыбыт. Ону тэІэ ССРС Наукатын Академиятын Саха АССР чинчийэр комиссиятыгар научнай
сотруднигынан µлэлээбит. Бу кэмІэ «Культ богини Аисыт у якутов» диэн бастакы чинчийэр µлэтэ тахсыбыт (1928). 1930—1931
сс. ССРС НА Антропология уонна этнография музейын уонна анал комиссия соруда±ынан Таймырга нганасан уонна долган олохторун-дьа´ахтарын µ³рэтэр сыаллаах бастакы научнай
командировка±а сылдьыбыт. 1936—1938 сс. Таймырга иккистээн
Тавгийскай этнографическай экспедиция и´инэн сылдьы´ан µлэлээбит. Этнография наукатыгар Андрей Александрович нганасан
уонна долган омуктарын сµдµ чинчийээччи бы´ыытынан биллэр.
Маны та´ынан кини саха фольклорун µ³рэтиигэ эмиэ сµдµ кылааты киллэрбитэ. Ол курдук, 1936 с. «Якутский фольклор» диэн
хомуурунньугу бэлэмнээн та´аарбыта. Саха ойууттарын ту´унан
бэлиэтээ´иннэрин, матырыйаалларын тµмэн 2006 с. Р.И. Бравина
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уонна В.В. Илларионов «Камлание шаманов» диэн кинигэни бэчээккэ бэлэмнээн Новосибирскайга та´аартарбыттара.
Попов А.А. Чурапчы улуу´ун чулуу олоІхо´ута И.Г. ТимофеевТеплоухов «Кулун Куллустуур» олоІхотун нууччалыы тылбаастаабыта
1985 с. эпосовед И.В. Пухов µрдµк сыанабылынан кµн сирин к³рбµтэ.
¥лэлэрэ:
Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур=Строптивый Кулун Куллустуур / записал В. Н. Васильев ; текст подг.: Э. К. Пекарский,
Г. У. Эргис ; пер.: А. А. Попова, И. В. Пухова ; вступ. ст. И. В. Пухова,
Г. У. Эргиса ; АН СССР. Сиб. отд-е Якут. филиал. Ин-т языка, лит. и
истории. — М. : Наука, 1985. — 608 с. — (Эпос народов СССР).
Попов, А.А. Материалы по шаманству. Культ богини Аисыт у якутов. // Культура и письменность Востока. Кн. 3, — Баку, 1928.
Попов, А.А. Якутский фольклор (Тексты и переводы А.А. Попова.
Лит. обработка Е. М. Тагер. Под общ. ред. М. А. Сергеева). — Л.,
1936. — 320 с.
Попов, А.А. Долганский фольклор. Вступительная статья, тексты
и переводы А. А. Попова (Литературная обработка Е. М. Тагер. Обш.
ред. М. А. Сергеева). — М.-Л., 1937. — С. 256.
Попов, А.А. Получение «шаманского дара» у вилюйских якутов
// Труды Ин-та этнографии АН СССР, нов. серия, т. II. — М.-Л.,
1947. — С. 282— 293.
Попов, А.А. Старинная якутская берестяная юрта. // Сборник
Музея антропологии и этнографии, т.X, 1949. — С. 98—106.
Попов, А.А. Материалы по истории религии якутов бывшего Вилюйского округа. // Сборник Музея антропологии и этнографии»,
т. XI, 1949. — С. 255— 323.
Попов, А.А. Якутские записи А.Ф. Миддендорфа. // Тюркологический сборник, вып. 1, — М.-Л., 1951. — С. 155—163.
Попов, А.А. О жизни и деятельности Э. К. Пекарского. // Эдуард
Карлович Пекарский (К столетию со дня рождения). — Якутск,
1958. — С. 3—9.
Попов, А.А. Исторические предания и рассказы якутов, ч. 1 и 2.
(Под ред. А. А. Попова). — М.-Л, 1960.
Попов, А.А. Камлания шаманов бывшего Вилюйского округа
(Тексты) / А. А. Попов ; [cост. Р. И. Бравина ; oтв. ред. Ч. М. Таксами.]. — Новосибирск : Наука, 2006. — 464 с. — (Материалы по истории религии якутов бывшего Вилюйского округа; ч. III)
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Попов Петр Никифорович (1915—1992)
1915 с. Чурапчы улууhун Ала±ар нэhилиэгэр т³р³³бµтэ. 1930 с.
Ала±ар 7 кылаастаах оскуолатын бµтэрэн баран, салгыы юридическай оскуоланы бµтэрбитэ. 1940 сылларыгар юрист идэтин баhылаан
Дьокуускайга, Горнайга, Кэбээйигэ, МэІэ ХаІаласка прокуратура±а
силиэдэбэтэлинэн, 1949—1972 сс. Норуот айымньытын дьиэтигэр
фольклориhынан µлэлээбитэ.
Попов П.Н. фольклорнай матырыйааллары хомуйууга улахан µлэни
оІорбута. Алта сыл µлэтин та´ынан сыралаhан, И.Г. ТимофеевТеплоухов «Кулун Куллустуур» олоІхотун 1958 с. туспа кинигэнэн
бэчээттэппитэ. Е.П. Яковлев «Чэмэриллэ Чээчик», Н.П. Старостин
«Т³рµ³т Бэргэн» диэн олоІхолорун оскуола о±олоругар анаан бэлэмнээбитэ. Норуот айымньыларын тµмэн, «Уйгулаах оло±у уруйдуубут»
диэн хомуурунньугу таhаартарбыта. Е. Иванова, Н. Абрамов-Кынат,
Н. Степанов-Ноорой ырыаларын-тойуктарын суруйбута.
¥лэлэрэ:
Попов, П.н. Кулун Куллустуур // Кыым. — 1957. — Олунньу 19 к.
Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур / И.Г. Тимофеев-Теплоухов;
[зап. П.Н. Попов]. — Якутск, 1958. — 256 с.
Попов, П.н. ОлоІхоhуттар // Кыым. — 1970. — Бэс ыйын 7 к.

Протодьяконова Елена Николаевна
Е.Н. Протодьяконова 1952 с. Чурапчы
улуу´ун Бахсы нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. Иркутскай государственнай педагогическай институтун бµтэрбитэ. 1975—1996 сс. — µ³рэх эйгэтигэр, Бахсы нэ´илиэгин Сэбиэтин бэрэссэдээтэлинэн µлэлээбитэ, 1996—2007 сс. — Саха
Республикатын Наукаларын академиятын
Гуманитарнай чинчийии институтун олоІхо
салаатыгар научнай µлэ´итинэн, 2008 сылтан
билиІІэ диэри Јр³спµµбµлµкэтээ±и ОлоІхо
киинигэр сектор сэбиэдиссэйинэн µлэлиир.
Российскай Федерация µ³рэ±ириитин туй92
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гуна, «Саха Јр³спµµбµлµкэтигэр педагогтар династиялара», «Гражданскай килбиэн» бэлиэ ха´аайына, Ала±ар нэ´илиэгин бочуоттаах
олохтоо±о, П.А. Ойуунускай аатынан государственнай бириэмийэ
лауреата.
2003—2005 сс. Протодьяконова Е.Н. сµрµн б³л³хх³ тус кыттыытынан олоІхо салаата саха героическай эпо´ын ки´и аймах тылынан
уонна материальнайа суох култуурунай нэ´илиэстибэтин у´улуччулаах
айымньытынан ааттыырга Досьены оІорсубута уонна бэлэмнэспитэ.
2005 с. бу сыралаах µлэ тµмµгµнэн саха героическай эпо´ын ЮНЕСКО
ки´и аймах тылынан уонна материальнайа суох култуурунай нэ´илиэстибэтин у´улуччу айымньытынан биллэрбитэ.
2002 с. ОлоІхо киинин «ОлоІхо: национальное и общечеловеческое» тиэмэтин чэрчитинэн илин эІэрдээ±и улуустарга фольклорнай экспедицияны салайбыта, ол тµмµгµнэн «Илин эІэр улуустарга
фольклор билиІІи туруга» научнай отчуоту оІорон туттарбыта. Бу
сылларга «Саха боотурдара» диэн 21 томнаах научнай-популярнай
серияны та´аарыыга уонна тэрийиигэ µлэлээбитэ, серия 11 туомугар Кэбээйи улуу´ун олоІхо´ута И.А. Николаев-Куо±ас Уйбаан
«Бµдµрµйбэт сµ´µ³хтээх Мµлдьµ Б³±³» олоІхотун бэлэмнээн та´аарбыта. Элбэх научнай-популярнай ыстатыйалар ааптара. Бу кэмІэ Е.Н. Протодьяконова бастыІ общественнай µлэтинэн биллибитэ, 1999—2007 сс. «Олонхо Ассоциацията» Јр³спµµбµлµкэтээ±и
уопсастыбаннай тэрилтэ эппиэттиир сэкиритээринэн µлэлээбитэ.
ОлоІхону харыстаа´ыІІа уонна тар±атыыга киэІ далаа´ыннаах
тэрийэр-бы´аарар µлэни ыыппыта. 2010 сылтан билиІІэ диэри –
Олонхо Ассоциациятын секретариатын салайааччыта.
Республикатаа±ы ОлоІхо киинин бары б³д³І бырайыактарын к³±µлээччитинэн уонна эппиэттээх толорооччутунан буолар.
ЮНЕСКО-±а бэриллибит «План действий» чэрчитинэн кэскиллээх
бырайыактары олоххо киллэрэр сыаллаах-соруктаах µлэ кини тус
салалтатынан сити´иилээхтик ыытыллар. Ол тµмµгэр µгµс бырайыак µгэскэ кубулуйан, олоІхону харыстаа´ыІІа, сайыннарыыга
уонна тар±атыыга улахан суолтаны ыллылар.
¥лэлэрэ:
Якутский героический эпос олонхо. Свод Досье-Заявки на Третье
Провозглашение шедевров устного и нематериального культурного
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наследия человечества якутского героического эпоса олонхо. Объем:
900 стр. на русском языке (в соавторстве), 2003—2005 гг.
Якутский героический эпос олонхо – шедевр устного и нематериального культурного наследия человечества (якутский текст) //Буклет на 3-х языках. – Якутск, 2006. – 44 с.
Современное состояние фольклора в заречной зоне улусов (по материалам фольклорной экспедиции) // Наука и образование. Объем: 0,9
п.л. 2009 г.
Оло²хону чинчийии: о±о анаарыыта / [бэчээккэ бэлэмнээтилэр
. Н. Протодьяконова, А. Е. Захарова (эпп.редактор)]. – Дьокуускай:
GLYANS, 2010. – 372 с. – (ОлоІхо олуктара; Т. I.)
И.А. николаев-Куо±ас Уйбаан «Бµдµруйбэт сµ´µ³хтээх Мµлдьµ
Б³±³» : оло²хо / [бэчээккэ бэлэмнээтэ, киирии ыстатыйаны, текстологическай бы´аарыылары, ыйынньыктары оІордо Е. Н. Протодьяконова]. — Дьокуускай : Бичик, 2012. – 256 с. – (Саха боотурдара:
21 т.; I. XI).
Кэскиллээ±и, µйэлээ±и тµстээччи : ахтыылар, ыстатыйалар хомуурунньуктара / [хомуйан оІордулар: Е. Н. Протодьяконова,
М. Д. Макеева]. – Дьокуускай : 2012. – 96 с.
Оло²хобут тыына – олохпут кыыма : (аныгы олоІхо, о´уокай,
тойук) / [бэчээккэ бэлэмнээтилэр Е. Н. Протодьяконова,
А. М. Лугинова, А. Е. Захарова (эпп.редактор)]. – Дьокуускай :
GLYANS, 2012. — 160 с.
локальная эпическая традиция Кобяйского улуса. Якутский героический эпос олонхо: вопросы научного изучения : сборник научных статей/
[ред. колл.: В. Н. Иванов (отв. ред.) и др.]. – Якутск : Издательский
дом СВФУ, 2012. – 140 с.
Оло²хо ы´ыа±а=ысыах Олонхо / Мин-во культуры и духов. Развития РС (Я) и др. Подготовка текста в соавторстве. – Якутск :
Бичик, 2012. – 232 с.
Олонхону чинчийии: о±о анаарыыта / [бэчээккэ бэлэмнээтилэр
Е. Н. Протодьяконова, А. Е. Захарова (эпп.редактор)]. – Дьокуускай: GLYANS, 2013. – 422. – (ОлоІхо олуктара; Т.II).
Саха £р³спµµбµлµкэтигэр Оло²хо кµннэрэ / [бэчээккэ бэлэмнээтэ
Е. Н. Протодьяконова]. – Дьокуускай : 2010—2013 сс.)
ДьааІы – олоІхо т³рµт уус дойдута / [бэчээккэ бэлэмнээтилэр : Е. Н. Протодьяконова, М. А. Стручкова]. — Дьокуускай,
2013. – 112 с.
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Олонхо и олонхосуты Верхоянского улуса : сборник материалов
научно-практической конференции, посвященной 100-летию со
дня рождения Д. А. Томской-Чайка /сост. Е. Н. Протодьяконова ;
отв.редактор А. Е. Захарова. – Якутск : РИО ДДН им. А. Е. Кулаковского, 2014. – 108 с.
Оло²хо ы´ыа±а : т³рµт µгэс уонна сомо±олуур кµµс : респ.
научнай-практическай конференция матырыйааллара (2014 с. тохсунньу 30 кµнэ, Покровскай к.) / [бэчээккэ бэлэмнээтилэр : Протодьяконова Е. Н., Охлопкова С., Н. А. Оросина ; редкол. : А. Н. Жирков (эппиэттиир редактор), А. Н. Алексеев]/ — Дьокуускай : Бичик,
2014. — 234 c. — (ОлоІхо ы´ыа±а).
тимофеев-теплоухов И.Г. Эриэн таба аттаах Эрэбил Бэргэн / [хомуйан бэчээккэ бэлэмнээтилэр Е. Н. Протодьяконова, У. М. Флегонтова] — Дьокуускай : Компания «Дани Алмас», 2015.
Чурапчы оло²хо´уттарын : антологията /[бэчээккэ бэлэмнээтилэр: М. А. Герасимова, Е. Н. Протодьяконова, Р. Н. Анисимов,
К. М. Тарабукина, В. В. Обоюкова]. — Дьокуускай : ИИТЦ
«Алаас» ; Компания «Дани Алмас», 2015.
Уолусхан улаан аттаах У´ун туйгун бухатыыр : оло²хо /[олоІхо´ут
П. М. Терютина – Ырыа Ымыычаан; бэчээккэ бэлэмнээтилэр :
М. Т. Гоголева, Ю. П. Борисов, Е. Н. Протодьяконова]. – Дьокуускай : Издательский дом Северо-Восточного федерального университета, 2015.
Оло²хо: к³лµ³нэ утума / [xомуйан оІордулар : Е. Н. Протодьяконова, У. М. Флегонтова]. – Дьокуускай, 2015.
титов Я.В.-Дьµлэй Бµ³кээн. Билбит-к³рбµт / [Хаттаан та´аарыы.
Хомуйан бэчээккэ бэлэмнээтилэр Е. Н. Протодьяконова, У. М. Флегонтова]. – Дьокуускай, 2015.
Оло²хо ы´ыа±а: µйэтитии, тµмµктэр, соруктар / [xомуйан
оІордулар Е. Н. Протодьяконова, У. М. Флегонтова]. – Дьокуускай, 2015.
Оло²хо: к³лµ³нэ утума / [xомуйан оІордулар Е. Н. Протодьяконова, У. М. Флегонтова] – Дьокуускай, 2015. – 162 с.
О сохранении, изучении и популяризации якутского героического
эпоса в республике / [Материалы Всероссийской научной конференции «Сравнительное изучение тюрко-монгольских эпосов»]. –
Якутск, 2015.
23. О сохранении Домов Олонхо как этнокультурных центров Рес95
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публики Саха (Якутия) / Сборник «Эпосы народов мира : Проблемы
и перспективы сравнительного изучения». Материалы международной научной конференции, посвященной завершению I Десятилетия Олонхо – Шедевра Устного и Нематериального Наследия Человечества. – Якутск, 2015 (в соавторстве).

Пухов Иннокентий Васильевич
(1904—1979)
И.В. Пухов 1904 с. Уус Алдан улуу´ун
I Курбу´ах нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. 1930 с. —
Иркутскайдаа±ы государственнай университет педагогическай факультетын нуучча тылын уонна литературатын салаатын, 1947 с.
МГУ аспирантуратын бµтэрбитэ. 1956 с.
«Идеи и образы олоІхо Д.М. Говорова «Мюлдью Сильный» диэн тиэмэ±э кандидатскай
диссертацияны к³мµскээбитэ. 1947—1954 сс.
Тыл, литература, история институтугар,
1954 с. Москва±а А.М.Горькай аатынан
ССРС НА Литература аан дойдутаа±ы институтугар µлэлээбитэ.
Иннокентий Васильевич саха народнай эпо´ын олоІхону чинчийбит, µ³рэппит б³д³І учуонайдартан биирдэстэрэ. 1985 с. И.Г. ТеплоуховТимофеев «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» олоІхотун «ССРС
норуоттарын эпостара» серия±а киллэртэрэн, сахалыы-нууччалыы тылынан бэчээккэ бэлэмнээбитэ, редакциялаан та´аартарбыта.
¥лэлэрэ:
Пухов, И.В. Якутский героический эпос олоІхо : основные образы /
И. В. Пухов. — Москва : Изд-во АН СССР, 1962. — 255 с.;
Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур=Строптивый Кулун Куллустуур / записал В. Н. Васильев ; текст подг.: Э. К. Пекарский,
Г. У. Эргис ; пер.: А. А. Попова, И. В. Пухова ; вступ. ст. И. В. Пухова, Г. У. Эргиса ; АН СССР. Сиб. отд-е Якут. филиал. Ин-т языка, лит. и истории. — М. : Наука, 1985. — 608 с. — (Эпос народов
СССР).
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Пухов, И.В. От фольклора к литературе : статьи о фольклоре и литературе / И. В. Пухов. — Якутск : Кн. изд-во, 1980. —
С. 95—121.
Пухов, И.В. Якутский героический эпос — олоІхо. Публикация,
перевод, теория, типология: Избр. Ст. / И. В. Пухов; Акад.наук
Респ. Саха (Якутия), Ин-т гумант. исслед. — Якутск : Изд-во СО
РАН, Якут. фил., 2004. — 208 с.

Сибирякова Раиса Спиридоновна
1963 с. Бµлµµ улууhун Баппа±аайы Л³к³ч³³нµгэр элбэх о±олоох
дьиэ кэргэІІэ т³р³³бµтэ. 1980 с. орто оскуоланы бµтэрээт, «Оскуола—производство—µрдµк µ³рэх» девиhинэн «Орто Бµлµµ» совхоз Л³к³ч³³нн³³±µ отделениетыгар икки сыл ыанньыксытынан µлэлээбитэ. 1982—1987 сс. СГУ ИФФ саха тылын салаатыгар µ³рэммитэ.
Фронтовик, суруйааччы, поэт Г.И.Макаров-Дьуон ДьаІылы айал µлэтин чинчийэн «А.С.Пушкин «Евгений Онегин» хоhоонунан романын
сахалыы тылбааhа» дипломнай µлэ суруйан «туйгуннук» к³мµскээбитэ. ¥³рэ±ин бµтэрэн баран, МэІэ ХаІалас Хапта±айыгар учууталынан
µлэлээбитэ. 1991 с. Кэргэнин Н.М. Сибиряков дойдутугар Чурапчыга
к³h³н кэлэн олохсуйбуттара. 1994—1998 сс. А.А. Саввин аатынан
улуустаа±ы история уонна этнография музейыгар — директорынан,
1989—2005 сс. улуустаа±ы «СаІа олох» хаhыакка корреспонденынан,
отдел сэбиэдиссэйинэн µлэлээбитэ. Билигин «Саха сирэ» хаhыакка
µлэлиир.
РФ журналистарын союhун чилиэнэ.
¥лэлэрэ:
Сибирякова, Р.С. «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» олоІхо±о
тэІнээhин туттуллуута // СаІа олох. — 1994. — Кулун тутар 12 к.
Сибирякова, Р.С. «ОлоІхоhут Тимофеев-Теплоухов Иннокентий Гурьевич : [Ахтыылар]. — Дьокуускай : «Ситим» ЧИФ, 1994. —
С. 23.
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Сидорова Елизавета Алексеевна
Сидорова Е.А. CР Ил Дархан ЮНЕСКО
дьыалаларыгар Хамыы´ыйатын эппиэттиир
сэкирэтээрэ. 2003 сылтан ЮНЕСКО Аан
дойдутаа±ы тэрилтэтигэр СР култуура±а,
µ³рэхтээ´иІІэ, наука±а бары бырайыагын, тэрээ´инин туруорсууга тэрийэр µлэни
ыытан кэллэ.
ГЧуоААХНПИ
чинчийэр
институту,
Россиятаа±ы норуот айымньытын государственнай дьиэтин, Россия Федерациятын
ЮНЕСКО дьыалаларыгар Хамыы´ыйатын
кытта ЮНЕСКО «Ки´и аймах тылынан
уонна материальнайа суох култуурунай нэ´илиэстибэтин ¥´µс
биллэриитэ» куонкуру´угар «Саха героическай эпо´а ОлоІхону»
тµ´эрсибитэ. Куонкурус тµмµгµнэн 2005 с. сэтинньи 25 кµнµгэр
ОлоІхо — саха героическай эпо´а — ки´и аймах чулуу айымньытынан биллэриллибитэ.
ОлоІхо бµттµµн ки´и аймах духуобунай баайа ааттанан билиІІи кэмІэ саха омугар, республика улуустарын социальнай-экономическай сайдыыларыгар суолтата сµІкэн.
Сидорова Е.А. СР µ³рэ±ириитин µтµ³лээх µлэ´итэ, РФ култуура±а
государственнай бириэмийэтин лауреата.
¥лэтэ:
Якутский героический эпос оло²хо. Свод Досье-Заявки на Третье
Провозглашение шедевров устного и нематериального культурного
наследия человечества якутского героического эпоса олоІхо. Объем :
900 стр. на русском языке (в соавторстве), 2003—2005 гг.
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Собакин Иннокентий Иннокентьевич
1958 с. Чурапчы оройуонун Соловьев нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. 1966 сыллаахха Соловьев а±ыс кылаастаах оскуолатыгар µ³рэнэ
киирбитэ. 8-с кылаа´ы — 1974 с., салгыы
Хатылы орто оскуолатын 1976 с. µ³рэнэн
бµтэртээбитэ. Оскуола±а µ³рэнэр сылларыгар
спортивнай кµрэхтэ´иилэргэ кыттара, ордук
сµµрµµгэ, национальнай атах оонньууларыгар, оройуоІІа элбэхтэ бастаабыта. Оскуола
комсомольскай комитетын чилиэнэ, общественнай µлэ±э активнайдык кыттара. Оскуола кэнниттэн Советскай Армия±а сулууспа±а
ыІырыллыар диэри µ³рэммит оскуолатыгар кочегардаабыта. 1976—
1978 сс. КДВО-±а Хабаровскай куоракка ВВС «отдельный связь»
диэІІэ сулууспалаабыта. Армия кэнниттэн Дьокуускайдаа±ы педучилище физкультурнай отделениетыгар киирэн µ³рэнэн 2 сыл физкультура учууталынан µлэлээбитэ. Салгыы СГУ филологическай факультетын историческай отделениетын 1983—1988 сс. бµтэрэн. Хоту
Абый оройуонугар 2 сыл история учууталынан µлэлээбитэ. 1991 с. Чурапчы оройуонугар кэлэн учууталлаабыта. 1993 с. т³р³³бµт дойдутугар
Мырыла±а учууталлыы сылдьан, СР µ³рэ±ириитин туйгуна буолбута.
1994 сылтан Соловьев нэ´илиэгин музейын общественнай директора. Музейы а±ата Собакин И.Г. 1982 сыллаахха тэрийбитэ, 1994 с.
уолугар Иннокентий Иннокентьевичка туттарбыта.
Иннокентий Иннокентьевич музей µлэтин и´инэн краеведение±а
ылсан µлэлэ´эр, фольклору хомуйар, µ³рэнээччилэрин араас та´ымнаах научнай конференцияларга салайан кытыннарар. Тµ³лбэтин
олоІхотун уонна олоІхо´уттарын утумнаахтык µ³рэтэр.
¥лэлэрэ:
Собакин, И.И. Мырыла ытык кырдьа±астара / Дьокуускай :
К³мµ³л, 2011. — 125 с.
Собакин, И.И. ОлоІхо тиллэригэр бµк эрэнэрэ // СаІа олох. —
Муус устар. — 2015.
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Решетникова Аиза Петровна
А.П. Решетникова, Саха сирин норуоттарын музыкатын уонна фольклорун Музейын
директора, историческай наука кандидата,
Саха АССР µтµ³лээх артыы´а, РФ култууратын µтµ³лээх µлэ´итэ, Ирина Архипова
Фондатын бириэмийэтин лауреата.
2005 с. «Фонд сюжетных мотивов и музыка олоІхо в этнографическом контексте»
монографиятынан, 2008 с. РНА Н.Н. Миклухо-Маклай аатынан Антропология уонна
этнография институтугар диссертациятын
к³мµскээн, историческай наука кандидата
буолбута.
П.А. Ойуунускай «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоІхотунан
Г.Г. Колесов толоруутугар бастакы толору метражтаах анимационнай киинэни оІордо. Бу 1 чаастаах киинэ±э диктор тиэки´э англия,
немец, кытай, кэриэй, япон тылларынан аа±ыллар. Салгыы музей
µлэ´иттэрэ «Хуругочон» эбэІки эпо´а нимнгакан толору метражтаах кукольнай мультфильмын устууга бэлэмнэнэллэр.
2013 сыллаахтан «Три стиля пения в олоІхо» диэн олоІхо±о
у´уйааччылар видеоуруоктарын серията са±аланна. I та´аарыыга,
у´уйааччы Н.П. Тимофеев (Сунтаар улуу´а, Кутана) маастар-кылаастара киирдилэр. «Возрождение эпической аудитории», «Три
стиля пения в олоІхо» Интернет-уруоктар, уо.д.а. идеялар олоххо
киирбиттэрэ.
¥лэлэрэ:
Решетникова А.П. Эпический стиль «дьиэрэтии ырыа» в инструментальной музыке якутских композиторов // Эпическое творчество народов Сибири и Дальнего Востока: мат-лы Всесоюз. конференции фольклористов. — Якутск : Изд-во ЯФ СО АН СССР,
1978. — С. 206—210.
Решетникова А.П. О соотношении поющихся разделов якутского героического эпоса — олоІхо и песенных жанров фольклора. // Музыка эпоса: статьи и материалы. — Йошкар Ола, 1989. —
С. 161—171.
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Решетникова А.П. Песенные стили магической репутаций и музыка олоІхо. // Традиционное мировоззрение и культура народов
Сибири и сопредельных территорий: Тез. и мат-лы Всесоюз. науч.
конференции. — Улан-Удэ, 1990. — С. 69—70.
Решетникова А.П. Музыкальный фольклор и этногенез якутов. //
Фольклор и современная культура: Сбор. науч. трудов. — Якутск,
1991. — С. 147—153.
Решетникова А.П. Музыка якутских олоІхо в системах интонирования тюрко-монгольского и тунгусского эпосов. // Язык — миф
— культура народов Сибири: Сбор науч. трудов. — Якутск, 1991.
— С.122—132; см. также: Устный эпос: Проблемы истории, теории
и сказительства: Мат-лы III Междунар. конферен. им. А.Б. Лорда
(15—21 августа 1994 г.). — Якутск, 1994. — С. 23—25.
Решетникова А.П. Музыка якутских олоІхо // Кыыс Дэбилийэ:
Якутский героический эпос. / Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. — Новосибирск : Сибирская издательская
фирма ВО «Наука», 1993. — С. 26—69.
Решетникова А.П. Проблема реального и ирреального времени
сквозь призму знания «посвященных»: На материале якутского эпоса и шаманской традиции. // Шаманизм и иные традиционные верования и практики: Мат-лы Междунар. конгресса (7—12 июля 1999
г. Москва, Россия). / Этнологические исследования по шаманству
и иным традиционным верованиям и практикам. — М., Т. 5. —
Ч. 2. — С. 105—112.
Решетникова А.П. Традиционные сюжетные мотивы олоІхо в интерпретации эвенкийской эпической традиции. // Взаимодействие
культур народов Якутии в XVII — XXI вв.: Тез., докл., выступл.
Респ. науч.-практ. конференции. / Респ. науч.-метод. Центр нар.
творчества и соц.-культ. деят-ти им. А.Е.Кулаковского. — Якутск,
2003. — С. 29—42.
Решетникова А.П. Видеоурок Никандра Прокопьевича Тимофеева «Три стиля пения в олоІхо» — буклет к DVD. Вып.1. — Якутск,
2013.
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Тарабукина клавдия Максимовна
Тарабукина Клавдия Максимовна 1961
сыллаахха Чурапчы улууhун Хопто±о нэhилиэгэр т³р³³бµтэ. 1997 сыллаахха Дьокуускайдаа±ы культура колледжын т³рµт культуратын салаатын кэтэхтэн µ³рэнэн бµтэрбитэ, онтон салгыы 2002 сыллаахха Илин
Сибиирдээ±и культура академиятын культурологиятын салаатын бµтэрбитэ.
Чурапчы улууhун олоІхоhуттарын тустарынан интэриэhиргээн дьарыктаныыта
1997 сылтан Хопто±отоо±у «¥рдэл» сынньалаІ киинигэр уус-уран салайааччынан
µлэлиэ±иттэн са±аламмыта. 2003 сыллаахтан «Утум» фольклор уонна история матырыйаалларын хомуйууга-чинчийиигэ сайыІІы
сынньалаІ лаа±ыры 4 сыл устата салайан µлэлэппитэ. 2006 сылтан
улууска, оскуола µ³рэнээччилэригэр, Чурапчы улууhугар олорон
ааспыт олоІхоhуттар олоІхолорун толорор уонна чинчийэр сыаллаах «Тµ³лбэ олоІхо» фестивалы Хопто±о «¥рдэл» сынньалаІ киинигэр ыытан са±алаабыта. БастыІнара республикатаа±ы «ОлоІхо
дойдутун о±отобун» фестивальга уонна ОлоІхо ыhыахтарыгар
ситиhиилээхтик кытталлар.
2006 сылтан республика±а ыытыллар ОлоІхо ыhыахтарыгар, ыччаттарга — «МуІха олоІхото», а±ам дьоІІо «Уруйдан Улуу олоІхобут» фестивалларга ситиhиилээхтик кыттан улуустарын аатын ааттатан кэллилэр.
Клавдия Максимовна 2005 сыллаахха улууска культура µлэhиттэригэр «БастыІ оскуола о±олоругар ирдиир-чинчийэр экспедицияны тэриийиигэ бастыІ», 2008 с. «БастыІ методист», 2011 с. «Культура тэрилтэлэрин салайыыга бастыІ салайааччы» номинацияларынан бэлиэтэммитэ. 2011 с. Саха Республикатын культуратын туйгуна, «Тµ³лбэ
олоІхо» бырайыак ааптара, Хопто±о нэhилиэгин муниципальнай тэриллиитин депутата, 3 о±о ийэтэ, 6 сиэн эбэтэ.
¥лэлэрэ:
тамаллаайы Бэргэн / [И. Д. Оконешников тылыттан А. Д. Местников
суруйда ; бэчээккэ бэлэмнээтилэр : А. А. Дмитриева, Н. А. Дьяконо102
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ва] ; Россия наукаларын акад. Сибиирдээ±и салаатын, Гуманитар. чинчийии уонна а±ыйах ахсааннаах Хотугу норуоттар проблемаларын инта. — Дьокуускай : Медиа-холдинг «Якутия», 2012. — 320 с.

Тобуроков николай николаевич
1934 с. кулун тутар 1 кµнµгэр ¥³´ээ Бµлµµ улуу´ун Оро´у нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ.
1958 с. Саха государственнай университетын историко-филологическай факультетын
бµтэрбитэ. 1960—1963 сс. — ССРС НА Сибиирдээ±и салаатын Саха филиалын аспирана. 1963—1993 сс. — Тыл, литература уонна
история институтугар научнай сотруднигынан, дириэктэри солбуйааччынан µлэлээбитэ.
1965 с. «Эрилик Эристиин (жизнь и творческий путь)» тиэмэ±э кандидатскай диссертацияны, 1987 с. «Становление и развитие стихосложения в советской поэзии тюркоязычных народов Сибири» диэн
тиэмэ±э докторскай диссертацияны сити´иилээхтик к³мµскээбитэ.
1994 с. М.К. Аммосов аатына СГУ СФКФ µлэлиир. Билигин ХИФУ
ХИНТуоКИ саха литературатын кафедратын профессора.
Николай Николаевич СР Суруйааччыларын сою´ун чилиэнэ, ССРС НА Сибиирдээ±и салаатын µтµ³лээх бэтэрээнэ, Аан
дойдутаа±ы Тµµр академиятын чилиэнэ, Эрилик Эристиин аатынан
Литературнай бириэмийэ лауреата уо.д.а.
Барыта 20 тахса монография уонна кинигэ, 200 тахса научнай
ыстатыйалар ааптара. Ол и´игэр 1993 с. Чурапчы улуу´ун биллиилээх суруйааччыта, олоІхо´ута С.С. Яковлев-Эрилик Эристиин
«Буура Дохсун» олоІхотун И.Е. Федосеевтыын редакциялаан бэчээккэ бэлэмнээн та´аартарбыттара.
¥лэлэрэ:
Буура Дохсун / [бэчээккэ бэлэмнээтилэр: И. Е. Федосеев, Н. Н. Тобуруоков] ; Рос. Наук. Акад-та, Сиб. салаатын, Саха сиринээ±и науч.
киинэ, Гуманит. чинчийии уонна а±ыйах ахсааннаах Хотугу норуоттар проблемаларын ин-та. — Дьокуускай : Бичик, 1993. — 416 с.
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Федосеев Иван Егорович-Доосо
(1927—2004)
Иван Егорович Федосеев-Доосо поэт, прозаик, документалист суруйааччы, тылбаасчыт,
публицист, литературнай критик. 1964 с. ССРС
Суруйааччыларын союhун чилиэнэ, СР культуратын µтµ³лээх µлэhитэ. 1927 сыллаахха Чурапчы оройуонун Хопто±о нэhилиэгэр т³р³³бµтэ.
1946 с. — Чурапчытаа±ы педагогическай
училищены, 1950 с. — Дьокуускайдаа±ы учууталлар институттарын, 1954 с. Дьокуускайдаа±ы
педагогическай институт историческай факультетын µ³рэнэн бµтэрбитэ. Орто оскуола учууталынан, «Кыым» хаhыат корресподенынан,
«Хотугу сулус» уонна «Полярная звезда» сурунааллар эппиэттиир секретардарынан µлэлээбитэ.
1939—1940 сс. Семён Степанович Яковлев Эрилик-Эристиин архыыпка туттарбыт «Айыы Дь³´µ³л», «Буура Дохсун» олоІхолорун
филологическай наука доктора Тобуроков Николай Николаевичтыын бэчээккэ бэлэмнээн таhаарбыттара.
¥лэтэ:
Буура Дохсун: ОлоІхо /В.С.Карамзин ойуулааhына. — Дьокуускай : Бичик, 1993. — С. 416.

Филиппова Мария Егоровна
Чурапчы оройуонугар Чакыр нэhилиэгэр
1952 с. т³р³³бµтэ. 1976 с. Саха Государственнай университетын историко-филологическай факультетын саха тылын салаатын
бµтэрэн Орто Халыма, Чакыр, Хадаар оскуолаларыгар саха тылын уонна литературатын
учууталынан µлэлээбитэ. 1984—1995 сс. µ³рэх
дьылыгар Чурапчытаа±ы Д.П. Коркин аатынан Республиканскай спортивнай оскуолаинтернатыгар, 1995—2002 µ³рэх дьылыгар
Чурапчытаа±ы гимназия саха тылын, лите104
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ратуратын учууталынан µлэлээбитэ. Уонтан тахса сыл (1986—1990,
1994—2002) улуустаа±ы саха тылын учууталларын методическай
холбоhугун салайан араас ³рµттээх республика±а, улууска ыытыллар дьаhалларга кыттан тэрийсибитэ. Улууска «Ийэ тыл» общество
председателинэн элбэх тэрийэр µлэни к³±µлэспитэ.
2002—2014 сс. СГУ-га ХИФУ Хотугу норуоттар тылларын, культураларын µ³рэтэр институкка саха тылын кафедратыгар, старшай
преподавателинэн µлэлээбитэ, элбэх ыстатыйа, µ³рэх пособие ааптара.
СР учуутал-методи´а, «Саха-Азия о±олоро» фонда стипендиата,
СР µ³рэ±ириитин туйгуна, Учууталлар учууталлара, Чурапчы улуу´ун
Чакыр нэ´илиэгин бочуоттаах олохтоо±о.
¥лэтэ:
Айыы Дь³´µ³л: олоІхо /[олоІхо´ут Яковлев С.С.-Эрилик Эристиин; бэчээккэ бэлэмнээтэ Филиппова М.Е.; эппиэт. редактор Попова Г.С.]. — Дьокуускай : РИО ДДН им. А.Е. Кулаковского, 2015.

Флегонтова Ульяна Михайловна
1955 с. бала±ан ыйын 30 кµнµгэр Нам
улуу´угар Нам сэлиэнньэтигэр т³р³³бµтэ.
1981 с. Саха государственнай университетн
историко-филологическай факультетын саха
салаатын бµтэрэн, Амма уонна Нам улуустарыгар саха тылын уонна литературатын
учууталынан 22 сыл устата µлэлээбитэ. 2003
сылтан СР национальнай оскуолаларын
чинчийэр институтугар саха оскуолатыгар
тыл уонна литературнай µ³рэхтээ´ин ис
хо´оонун хааччыйыыга та´аарыылаахтык
µлэлиир. 2006—2014 сс. институт та´аарар
«Т³р³³бµт тыл уонна литература» научнай-методическай сурунаал
редколлегиятын чилиэнэ, та´аарар редактора, саІа к³лµ³нэ федеральнай государственнай µ³рэх стандартынан оІо´уллубут «Литература аа±ыыта» 1—4 кылааска учебнай-методическай кэмпилиэк
ааптара.
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2014 с. У.М. Флегонтова республикатаа±ы ОлоІхо киинин
сµрµннµµр µлэ´итэ.
СР уопсай µ³рэхтээ´ин тэрилтэлэрин учууталларыгар Гран ха´аайына, СР µ³рэ±ириитин туйгуна, «Учууталлар учууталлара» бэлиэ ха´аайына.
¥лэлэрэ:
тимофеев-теплоухов И.Г. Эриэн таба аттаах Эрэбил Бэргэн / [хомуйан бэчээккэ бэлэмнээтилэр : Е.Н. Протодьяконова, У. М. Флегонтова.]. — Дьокуускай : Компания «Дани Алмас», 2015.
титов Я.В.-Дьµлэй Бµ³кээн. Билбит-к³рбµт. Хаттаан та´аарыы / [xомуйан бэчээккэ бэлэмнээтилэр : Е. Н. Протодьяконова,
У. М. Флегонтова.]. — Дьокуускай, 2015.
Оло²хо ы´ыа±а: µйэтитии, тµмµктэр, соруктар / [xомуйан
оІордулар : Е. Н. Протодьяконова, У. М. Флегонтова.]. — Дьокуускай, 2015.
ОлоІхо: к³лµ³нэ утума / [xомуйан оІордулар : Е.Н. Протодьяконова, У. М. Флегонтова.]. — Дьокуускай, 2015.
Айыы бухатыыра: кыра саастаах оскуола о±отугар аа±ар кинигэ /
СР µ³рэ±ин м-вота; [хомуйан оІордулар : Н. И. Филиппова, У. М.
Флегонтова; худуо´унньук С.Е. Старостина.]. — Дьокуускай : Компания «Дани Алмас», 2007. — 96 с.
ОлоІхо: ³бµгэ µ³рэ±э уонна билиІІи кэм: олоІхону сырдатааччылар форумнара / [pед. б³л³х : Н. И. Филиппова, Е. П. Чехордуна,
У. М. Флегонтова.]. — Дьокуускай, 2006.
ОлоІхо уран тыла : ойуулаах тылдьыт / СР µ³рэ±ин м-вота; СР
национальнай оскуолаларын чинчийэр инс-т, автор. колл-в; [научн.
ред. : Н. Н. Ефремов.]. — Дьокуускай : Компания «Дани Алмас»,
2010. — 176 с.
Айыы бухатыыра. Орто уонна улахан саастаах оскуола о±отугар
аа±ар кинигэ. II чаа´а / СР µ³рэ±ин м-вота; [хомуйан оІордулар : Н. И. Филиппова, У. М. Флегонтова.]. — Дьокуускай : Бичик,
2012. — 302 с.
Олонхо тыла. ¥³рэх электроннай босуобуйата. DVD-ROM /
Н. И. Филиппова, У. М. Флегонтова, Ю. П. Борисов. — Дьокуускай : Бичик, 2012.

III тµ´µмэх.
ОЛО¢хО¤УТТАР УОннА
ОЛО¢ХОнУ чинчийээччилэР ТУсТАРынАн
АХТыылАР
П.А. ОйУУнУскАй БИ¤ИРээн ИсТИБИТэ
П. А. Ойуунускай 1920 с. кµ´µ³рµ Чурапчыга тахса сылдьан
улуус аатырбыт олоІхо´уттарын-тойуксуттарын ыІыртаран, биир
тµµн ыллатан истибитин ту´унан биллиилээх артыыс В.А. Саввин
ахтыытыгар суруйбут. Улуус аатырбыт олоІхо´уттара: ньо±уйаан
уола-Устинов Григорий Гаврильевич (1900—1950) — Хатылыттан, тимир Хаппах Илларион-Куличкин Илларион Васильевич — Ачча±артан
уонна Куолай Уола Бµ³тµр-Петров Петр Михайлович (1870—1940) —
БолтоІоттон ыІырыллыбыттар. Куолай Уола Бµ³тµрµ биир дойдулаа±а
Уот Субуруускай мэлдьитин дьиэтигэр ыІыран, хонноро сытыаран олоІхолотон, ыллатан истэр µгэстээ±э. Куолай Уола илиІІи
нэ´илиэктэринэн, Таатта ар±аа эІээрдэринэн киэІник сура±ырбыт.
Бэйэтэ Нуучча µрэ±ин т³рдµн олохтоо±о. Оло±ун илгэтинэн быстар дьадьаІы, ол да и´ин буолуо, наар кэриэтэ ырыаны-тойугу
батыста±а. Куолай Уолун к³рбµт, истибит, холобур, БолтоІоттон — Е.Ф. Егоров, И.И. Чичиров, И.С. Новгородов, Р.Х. Кривошапкин, Хатылыттан П.С. Соловьев курдук ытык кырдьа±астар
ахтыыларын оІортообуттара. Куолай Уола удьуордарын талаанын
сал±ааччынан буолбут. Быраата Дьаакып ойуун эбит. Петровтар
бары да±аны былыргы ³бµгэлэрин са±аттан ырыа´ыттарынан биллэллэр. Бµ³тµр тас к³стµµтµнэн б³д³І-садаІ ки´и уонна к³рµІµн
санатардыы, дор±оонноох, дириІ куоластаа±ынан биллибит.
ОлоІхотун кэпсээнин ки´и ардыгар ситэн-хотон ³йд³³б³тµн кур107
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дук олус ³рµсµ´эн, на´аа тµргэнник этэн куйу´утара µ´µ. Оттон
бухатыырдарын, дьахталларын ырыаларын араастаан матыыптаан
толорорун с³бµлµµр эбит. Абаа´ы бухатыырын на´аа ынырыктык
кэптээн, ойуулаан туойда±ына, о±о, дьахтар аймах эттэрэ сала´ара.
Кини биир олоІхону икки-µс кµн тµµн устата ыллаан бµтэрэрэ.
Бастакы тµµнµгэр а±а бухатыыр, икки´игэр уолун тустарынан туойара, µ´µс тµµнµгэр сиэнэ бухатыырынан тµмµктµµр эбит. Ордук с³бµлээн «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур», «Бастаан
т³р³³бµт Ба´ымньы Баатыр» диэн олоІхолорун µгµстµк толороро. Ыллыырыгар атахтарын оллоонноон олорон аІаар илиитинэн
кулгаа±ын саба туттара. Ардыгар бириэмэттэн бириэмэ±э «Ноо!»
диэн сэІээрэн биэрэн олоІхо´уту к³±µлµµллэрэ. Тµµн µ³´э буолуута кыратык тохтоон чэй и´эрэ, онтон салгыы халлаан су´уктуйа
сырдыар диэри ыллыыра. Ити тухары куола´а ³сс³ ч³лл³рµйэн, кимиэллэнэн, дуорааннанан и´эр эбит. Куолай Уолун 19—20 µйэлэр
кирбиилэрин са±ана баайдар µгµстµк ыІыра сылдьан ыллаппыттар.
Ыллаан-туойан бµттэ±инэ µрµµмкэлээх арыгынан кµндµлµµллэрэ
уонна хамна´ыгар бурдук, эт, арыы биэрэн ыыталлара. Кинини
биир уол о±ото мэлдьи баты´а сылдьыбыт да кэнники олоІхо´ут
буола улааппыта и´иллибэт. 1934—1935 сс. эбитэ буолуо, ¥рµІ Торбос сайылык тулатынаа±ы олоІхо´уттар мустаннар биир олоІхону
бухатыырдарынан µллэстэннэр спектакль курдук туруорбуттар. Эрдэттэн бэлэмнэммиттэр, араастаан таІныбыттар, куйахтаммыттар,
сэбилэммиттэр. Спекталларын эрдэ со±ус киэ´ээІІи ыам кэнниттэн са±алаабыттар. ОлоІхо тылын анал ки´и эппит бы´ыылаах, оттон бухатыырдар биир сайылык дьиэни тула сырса сылдьан ыллаан
да±аны, охсу´ан да±аны к³рд³рбµттэр. Куолай Уола Бµ³тµр, т³´³ да
саа´ырдар, спектакльга кыттыыны ылбыт. Киниэхэ абаа´ы уолун
оруола тµбэспит. Бµ³тµр о±ус сыар±атыгар кураанах у´ааты тиэйэн
лµІкµнэччи тыа´атан оонньуур сиригэр сайылыкка айаннаан аарыгыран кэлбит. Айыы бухатыырын кытта охсу´а сылдьан анараа ки´и
сы´ыарыы муннун туура охсон кэби´эн к³р³³ччµлэри кµллэрбит.
Киниттэн олоІхо сюжетын суруйаары Тааттаттан Александр Сидоров диэн µ³рэхтээх ки´и кэлэ сылдьыбыт уонна суруйбут курдук. Ол
суруллубут тиэкис дьыл±ата биллибэт. Бµ³тµр лаппа кырдьыар диэри ыллыырын-туойарын м³лт³пп³т³х. Ордук тахсыылаахтык ааспыт
µйэ ти´эх сылларыттан ыллаабыт-туойбут, БолтоІо нэ´илиэгин
биир б³д³І олоІхо´утун бы´ыытынан сыанабылы ылыан с³п.
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Араа´а, арыый да былыргы 19 µйэтээ±и Иэ±ии Хотоок µрдµк искусствотын эстафетатын салгыы сайыннарбыт олоІхо´утунан Куолай
Уола Бµ³тµр буолуо.
Ермолаев В.Ф.
«Чурапчы оло²хо´уттара» кинигэтин

АлА¡АР ОлО¢ХО¤УТТАРА

СыІсый Уола Ырыа Охоноон
Говоров Афанасий Николаевич норуокка биллэр аата — СыІсый
Ньукулаас Уола Ырыа Охоноо´ой. Кини ту´унан Ала±ар ытык мааны
кырдьа±астара Говорова Ирина Павловна уонна Гоголев Иннокентий Федорович 1994 с. сэ´эргээбиттэрэ. Јрµµнэ 14 саастаа±ар 1917 с.
Охоноо´ой кырдьан, бµк тµспµт, уІуо±а эрэ хаалбыт, уо´а-тии´э
уомуллаІныы олорор кырдьа±ас µ´µ. Ол µрдµнэн Охоноо´ойу баайдар Намынан, Тааттанан тиэйэ сылдьан олоІхолотоллоро µ´µ. 1917 с.
Ала±арга бассабыыктар 3-4 кµн олоІхолоппуттарын Јрµµнэ истибит
уонна маннык ахтар: «ИмэІирэн-кыдьыгыран барар эбит этэ. Ити
билигин олоІхолообута буолаахтыыллар ээ. Олус хо´оонньут этэ.
ОлоІхото дириІ, ырыата чэпчэки этэ. Кини Солуомап баайы кытта
биир алааска олорбута. Илин ³ттµгэр Охоноо´ой, ар±аа ³ттµгэр Солуомап. О±онньор маннык этэрэ µ´µ:
«Ытык ыал та´ыгар
Олороллор диэн
Ыырбытыгар кэлбит
Ыалдьыттар
Ыраастанан кэлэллэр,
Чиэстээх ыал та´ыгар
Олороллор диэн
Тиэргэммитигэр кэлэн
Тэбэнэн киирэллэр».

Охоноон саа´ын тухары ыал буолбатах эбит. Дьону сµбэлиирэ
µ´µ: «Ырыанан дьарыктаммат буолуІ. Мин ки´и буолбатым» диэн
кэпсиир Гоголев И.Ф. «Сайын Н³³рµктээйигэ быыкаа ампаарга
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олороро, µчµгэйкээн бэйэлээх сµ³гэй халбыйар ньолбу´ах, т³гµрµк
хамыйахтары дьахталларга оІорон арыыланар, сµ³гэйдэнэр эбитэ
µ´µ», — диэбитэ Ирина Павловна. Ырыа Охоноо´ой Сыллырыйа
алааска µ³скээбит. Кур Оттооххо ыллыы-ыллыы хааман истэ±инэ,
µ³´э абаа´ы уола ылласпыта µ´µ. «Онно кини кыайбыта буоллармин ³лµ³хтээх этим» диэн Охоноо´ой кэпсиирэ µ´µ. «Кугас ынах
т³б³тµттэн куонньайыгар диэри сµ´µ³±э ха´ый?» диэн ыйыппыт
Охоноо´ой. «Куллур-Халлыр диир дуу?» ыйыппыт µ³´э Уола. «Ураа!
Мин кыайдым!» диэбит Охоноо´ой, ³рµтэ ыстанан ылбыт. Гоголев И.Ф кэпсээниттэн «Чаллах хатыІы саас к³±³р³н-ситэн турда±ына, анныгар сыттанан сытан ыллаатахпына, хагдарытыам этэ»
диирэ µ´µ Охоноо´ой. Араа´а, холоно сылдьыбыт ки´и буолуо ээ.
Киирэн тахсыбыт дьахтары кэнниттэн хо´уйа хаалара µ´µ. 1991 с.
Дьокуускайга тахсыбыт С. Новгородов «Во имя просвещения родного народа» диэн кинигэ±э «Таатта ырыата» диэн ырыаны Ырыа
Охоноо´ой диэнтэн суруйан ылбыта ыйылла сылдьар. Кинигэ
бы´аарыытыгар «Фамилию сказителя установить не удалось» диэбиттэр. Семен Новгородов Петербург университетыгар µ³рэнэ сылдьан, Саха сиригэр кэлэн фольклору хомуйбута биллэр. Говорова
Ирина Павловна кэпсииринэн буолла±ына, кырдьык, ол кэмІэ
Ырыа Охоноо´ой тыыннаах эбит. Онон, бу би´иги Охоноо´ойбут
ырыата буолуохтаах.
Слепцова В.Г.-Санаа,
РФ суруйааччыларын, суруналыыстарын
союзтарын чилиэнэ,
СР µтµ³лээх учуутала
Ала±ар

Ырыа Охонооґой
Сыллырыйа алааска СыІсый Уола Ырыа Охоноо´ой диэн ки´и
µ³скээн олорон ааспыта. А±а уу´угар сахалыы тойук туойан, иннигэр тугу к³рбµтµн барытын хо´уйан ыллыыр хомо±ой, сытыы
тыллаах эбит. Бу Ырыа Охоноо´ой бэйэтэ ыал буолан о±о-уруу
т³р³пп³т³х, со±отох бэйэтэ алаастарынан-ыалларынан, а±а уустарынан, ы´ыахтарга к³рг³-кµлµµгэ кэрийэ сылдьан ис и´иттэн тылтан
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тылы та´ааран, дор±оонтон дор±оону дьµ³рэлээн ки´и и´иттэр истиэх курдук уус тыллаах ырыа´ыт эбитэ µ´µ.
Кини ол алыптаах тылын бэйэтэ: «Мин ситэн к³±³р³н турар чаллах хатыІ анныгар киирэн, сииктээх сили´ин сыттана сытан ыллаатарбын, ол хатыІ кууран-хатан, к³мµс сэбирдэ±э сиргэ тохтуо
этэ», — диирэ µ´µ.
Арай туран Ырыа Охоноо´ой куоракка киирэн, биир ыалга хоно
сыппыт. Ырыа´ыт кэлбитин истэн, та´ынаа±ы ыалтан биир µчµгэй
ба±айы к³рµІнээх дьахтар киирэн: «Э´иэхэ ырыа´ыт хоно´о кэлбит
диэбиттэрэ, ханна баарый?» — диэн ыйыппыт.
«Ити олорор» диэбиттэр. Кыра уІуохтаах, борустуой таІастаахсаптаах ки´ини к³р³н: «Пахыый!» диэн ³мµрэн баран: «Ол, кырдьык, ырыа´ыт эн буоллаххына, ыллаан и´итиннэриий!» — диэбит.
Онуоха Ырыа Охоноо´ой чочумча саІата суох олорон баран, бу
курдук хардарбыт: «Ырыам тыла бµтэ илигинэ, ааны сабан тахсан
барбат буоллаххына, ыллыым да±аны», — диэбит. Иннигэр олох мас
ууран дьахтары онно олорпут уонна оргууй сыыйа тардан ыллаан
киирэн барбыт. Дьахтар олу´ун диэн со´уйан тартаран истибит.
Ырыатын ис хо´ооно маннык буолбут: бу дьахтар инники, ааспыт оло±ун барытын хо´уйан баран, бµтµµтµгэр: «Эн аны µс хонон
баран, хааныІ то±о тµ´эн ³лµ³І», — диэбит. Дьахтар ха´ыытыы
тµ´эн баран, та´ырдьа куоппут.
Ырыа Охоноо´ой дойдутугар кэлбитин кэннэ, дьахтар ³лбµтµн
ту´унан сурах кэлбит. Ырыа Охоноо´ой кырдьан олорон: «Мин
ырыаны олох оІостон олордум. Ыал буолан ыспатым, кэнэ±эски
ыччат хаалларбатым», — диэбитэ µ´µ.
Чыаппара олохтоо±о, тыыл,µлэ ветерана
86 саастаах Иннокентий Федорович Гоголев
ахтыытыттан Егор Дмитриевич Сорокоумов суруйда

ОлоІхоґут Куолай Уола Бµітµр удьуордара
Бу ахтыыны а±абыттан Петров Николай Егорович — µлэ, тыыл
ветерана, механизатор, 1928 с.т. уонна эбэм Парасковья Харитоновна 1900 с.т. кэпсээннэриттэн суруйабын. Бµ³тµр-Куолай Уола
а±абынан хос э´эм. Куолай Уола а±ам икки саастаа±ар ³лбµт. Эбэм
кэпсииринэн Бµ³тµр µс кµнµ бы´а тохтообокко эрэ ыллыыра µ´µ.
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Ыллаан истэ±ин аайы куола´а ч³лл³рµйэн и´эр эбит. Олус улахан
куоластаа±а µ´µ. Абаа´ыны кытта бухатыыры охсу´уннартаата±ына
истээччилэр куттанан Бµ³тµр сирэйин к³рб³тт³р³ µ´µ. Ол курдук,
сирэйэ дьулаан, туттара-хаптара сµрдээх, ³р³ дьи´игийэ олороро
µ´µ. Кинилэргэ Платон Ойуунускай куруутун сылдьар эбит. Куоракка баран и´эн, куораттан кэлэн и´эн, хонон о±онньору ыллатан
истэрэ µ´µ. Бµ³тµр ыалы кэрийэн ыллаата±ына эт-арыы биэрэллэрэ.
Кини ордук кыыллар, к³т³рд³р саІаларын олус бэркэ µтµктэрэ µ´µ.
Быраата Дьаакып ойуун к³рµµлэнэр эбит, киниэхэ Уот Субуруускай
хаайыыттан тахсан баран, кэлэн хонон-³р³³н к³рµµлэттэрэн барбыт. СылаІ олохтоо±о, А±а дойду сэриитин кыттыылаа±а Т. Макаров 1976 сыллаахха миэхэ кэпсээбитинэн «Сэриигэ барыам иннинэ
Дьаакыпка тиийэн, сэриигэ хайдах сылдьан кэлэрбин к³рµµлэнэн
кулуІ диэн к³рд³спµт. Онуоха Дьаакып син ³р буолан баран, эппит
«Сэрииттэн тыыннаах ордон кэлиэ±иІ, ол гынан баран лабааларыІ
сор±ото эрэ» диэбит. Кырдьык, Т. Макаров аІаар ата±а суох кэлбит. Эбэм кэпсииринэн, Дьаакыпка элбэх ки´и сылдьара эбитэ µ´µ.
Дьаакып мин ³йдµµрбµнэн БолтоІо±о ойуур тырыыІкалыырын
³йдµµбµн. Быраатым Сэмэн Романович ³йдµµрµнэн Дьаакып наар
о´оххо сыгынньах к³хсµнэн олорон иттэр эбит. Кини 1967 сыллаахха 100 саа´ыттан тахсан баран ³лбµт. Кинини кулаактаа´ын са±ана
дьадьаІытын уонна майгыта µчµгэйин и´ин кулаак оІорботохтор.
Кындалга олорбут. Кэргэннэнэ сылдьыбыт, биир Јл³³н³ диэн
кыыстаммыт, кини Чуо±ума Ньукулай Кырба´ааІкыІІа кэргэн
тахсыбыт. Кэнникитэ биллибэт. Охоноо´ой — сµ³´µ ииттэн сэниэтик олорбут, ыал буолбута биллибэт.Со±отох балтылара аатын
³йд³³б³тт³р Соллоойоп уола Уйбаан Чыычарапка кэргэн тахсыбыт.
Киниттэн Гражданскай сэрии кыттыылаа±а Чичиров Иван Иванович т³р³³бµт. Чичировтан Феофанова Матрена Ивановна т³р³³бµт.
Феофановаттан 1 кыыс, 1 уол т³р³³бµттэр. Кыыстара Мира ³лбµтэ,
Славик 1 уоллаах, 1 кыыстаах. Дь³гµ³ртэн: Ньукулай, Бµ³тµр, Аана,
Миисэ т³р³³бµттэр. Ньукулай о±олоро: Петрова Ирина Николаевна, µлэ ветерана, кыы´а Муся 9 кылааска µ³рэнэр. Петров Василий
Николаевич ЖКХ слесара. Петров Николай Николаевич — ЖКХ
µлэ´итэ, кыы´а Ирина, икки уол, биир кыыс о±олоох. Петров Петр
Егорович о±олоро: Иннокентий Петрович, 4 кыыстаах, 2 уоллаах.
Попова (Петрова) Анна Егоровна о±олоро: Настя — фармацевт идэлээх (1991 сыллаахха авария±а ³лбµтэ), Роман — тракторист (2005
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сыллаахха ыалдьан ³лбµтэ), Семен — инженер-механик идэлээх,
кэргэнэ Татьяна Викторовна — медсестра, кинилэр 5 о±олоохтор.
Петров Михаил Егорович о±олоро: Екатерина — Дьокуускайдаа±ы
пединститукка омук тылын учуутала, икки кыыс о±олоох, Михаил — лесхоз µлэ´итэ, биир кыыс, биир уол о±олоох, Акулина —
Дьокуускайдаа±ы паспортнай-визовай сулууспа µлэ´итэ.
И.Н. Петрова, хос сиэнэ
Чурапчы, ахсынньы 5 кµнэ, 2008 с.

Иэгии Хотоох
БолтоІоттон т³рµттээх 93 саастаах И.И.Чичиров Хотоо±у сонуннук Хотоох Охоноо´ой эбэтэр Ортойуукап Охоноо´ой диэн ааттаабыта. И.И. Чичиров ахтыытын бигэргэтэн биэрэрдии, эмиэ БолтоІо
т³рµт олохтоо±о 87 саастаах Е.Ф. Егоров олоІхо´уппутун Хотоох
Ортойуукабынан ааттаабыта.
Саха бастакы лингвист-учуонайа, сахалыы суругу-бичиги т³рµттээбит С.А. Новгородов 1922 с. тахсыбыт «Аа±ар кинигэтигэр олоІхоттон бы´а тардыы уонна биир ырыа ааптарын «Луха уола Иэп Н»
диэн бэлиэтээбит уонна кинини хос бы´аарыытыгар Иов Лукич
Новгородов диэн суруйбут. Иэгии Хотоох дьиІнээх араспаанньата
булкуурдаах буолан тахсар. Араспаанньата Ортойуукап буолла±ына
Иов Новгородов атын олоІхо´ут буолар.
Иэгии Хотоох адьас былыргы ХIХ µйэ ки´итэ дьадаІы. Оттон
Иэп Новгородов аныгы µйэ бастакы чиэппэринээ±и ырыа´ыттойуксут уонна баай т³рµттээх, сэниэ олохтоох эбит. Сэ´энньиттэр
бары биир сµрµннээхтик кэпсииллэринэн, Иэгии Хотоох олорор
дьиэтэ-уота, сµ³´µтэ-а´а суох, быстар дьадаІы олохтоох, µйэтин
тухары со±ото±ун сылдьыбыт. Оло±ун сµрµн дьарыгынан кэрийэ
сылдьан олоІхолоо´ун буолбут. Ордук Таатта уонна Боотуруускай
улуу´ун БолтоІо тулатынаа±ы элбэх нэ´илиэктэринэн сылдьан ыллаабыт-туойбут. Айа±ын олоІхотунан, ырыатынан иитиммит.
Татьяна Ивановна Иустинова кэпсииринэн, Хотоох абаа´ыны
кытта ылла´ар сµдµ олоІхо´ут эбит. Араспаанньата Новгородов диэн
буоларын чуолкайдык этэр. Хотоох со±отох кыы´а ИустиновтаргаНьо±уйааннарга кийиит эбит.
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Онон былыргы дьон µксµн хос ааттарынан норуокка биллэр буоланнар дьиІнээх араспаанньалара бутуурдаах буолар.
Намы´ах уІуохтаах кыра бэйэтэ олоІхолоон, ыллаан-туойан
киирэн барда±ына истээччилэрин хара±ар, улаатан, µрдээн к³ст³р³
µ´µ. Ол курдук, олус кµµстээх, дуорааннаах, тула барыта ньиргийэ,
ньирилии олорорун курдук куоластаа±ынан уратыйара.
Биллэн турар Иэгии Хотоох ХIХ µйэтээ±и БолтоІо нэ´илиэгин
биир саамай у´улуччулаах идэтийбит олоІхо´уттарын кэккэлэригэр
киирсэрэ саарба±а суох.
Кини олус элбэх олоІхону, ырыаны билэрин бэрки´ииллэрэ. Репертуарыгар баар олоІхолорун барытын ыллаан-туойан бµтэрбэтэх.
Ити, ба±ар, омун да буолуо гынан баран, дьиІнээх ис хо´оонноо±о
эрэбил. Холобур, И.Г.Теплоухов-Тимофеев барыта 40-ча олоІхону,
биир соччо элбэ±и Соловьев нэ´илиэгин ааттаа±а Софрон Кузьмин, 30-чаны Хайа±ас сирин талааннаа±а Маайа Ба´ылайа уо.д.а.
толорор кыахтаахтара. П.С. Шадрин а±ата Ачча±артан от сии Соловьев нэ´илиэгэр (былыргы аата Чэппиэдэй Аммата) киирэн
дьукаахтаспыт ыалларын ха´аайыннара Кµттэм Јнд³р³й-Собакин
Андрей Петрович (1875—1943 сс.) сыл аІаарын устата киэ´э аайы
олоІхолообут, ыллаабыт, ол была´ын тухары биир да±аны айымньытын иккистээн хатылаан к³рб³т³х. Онон Иэгии Хотоох да±аны
олоІхотун, ырыатын репертуара олус баай этэ диэн бигэргэтии
оруннаах со±ус буолуон с³п.
Иэгии Хотоо±у бары кэриэтэ иччилээх толорооччу курдук бигэргэтэллэр, ол курдук кинини абаа´ы µтµктэрэ, ардыгар ыллыы-туойа
олордо±уна уот к³ст³р³ µ´µ. Оттон былыргылар ³йд³бµллэринэн,
у´улуччулаах олоІхо´уту эрэ кытта абаа´ы кµрэхтэ´эн хос ылла´ара.
Иэгии Хотоох т³рµт дойдута Таатта Тыара´ата эбит, онтон кыра
о±о саа´ыттан БолтоІо нэ´илиэгэр олохсуйбут. Киниттэн µ³рэхтээхтэр ырыа-олоІхо суруйбуттара биллибэт.
Кырдьыга, Иэгии Хотоох олорон, ыллаан-туойан ааспыт µйэтэ
би´игиттэн т³´³ да тэйиччитин и´ин, кини у´улуччулаах олоІхо´ут
буолан легендарнай сура±а-садьыга тыыннаах ордон кэллэ±э. ¥рдµк
искусствота БолтоІо уонна ити эргин нэ´илиэктэргэ саІа к³лµ³нэ
толорооччулар µµнэллэригэр µтµ³кэннээх оскуоланан буолбута чахчы.
В.Ф. Ермолаев
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МЫНДА¡ААйы нэ¤ИлИэГИН ОлО¢ХО¤УТТАРА
ДьиІнээхтик биллэр олоІхо´ут Фомин Иосиф-Молохус Уола
диэн ки´и олоро сылдьыбыт Кини айыл±аттан талааннаах чуор куоластаах, кулу´утан сэргэхтик, ³р³ биэрэн ыллыыра эбитэ µ´µ. Ки´и
и´иттэр истэр ырыалаах эбит. Былыр атын ырыа-тойук ылламмат
кэмигэр, ыІырыыга кµндµгэ-мааныга сылдьара. Дьыл киириитэ
о±у´ун миинэн, Амманы ³кс³й³н, бурдуктаах Амма ба´ын ыалларын
диэки бурдук атыыла´а барара эбитэ µ´µ. Ону билэн, исти´эн баайдар, сэниэ ыаллар ыІыран. Уо´угу хонноро сытан олоІхолотоллор
эбит. Инньэ гынан бурдук атыыла´а барбыт ки´и, босхо бурдук
б³±³тµн булан т³нн³р³ µ´µ. Киниттэн ураты олоІхолуур идэлээхтэрэ:
— Кузьмин Софрон Аркадьевич
— Сысолятин Игнатий
— Васильев Софрон Иванович
— Абрамова Мария Фоминична
— Софронов Диодор.
Атын сиртэн кэлэн олоро сылдьыбыттар:
Попов Петр Петрович-Ытыйар — Хатылы. Аржаков Петр Степанович — Одьулуун. 1938 с. бэс ыйа Саха АССР Верховнай Советын
быыбарыгар к³рд³´³н ыллаппыттар, олоІхоттон бы´а тардан туойбут.

ХАйАХсыТ ААТыРБыТ ОЛО¢ХО¤УТТАРА
Јбµгэ са±аттан олоІхо´ут, ырыа´ыт талааннарын сµтэрбэтэх аймахтарынан Хайахсыт нэ´илиэгэр Тимофеевтар буолаллар. Тимофеевтар бэйэлэрэ ³йдµµллэринэн т³рµт ³бµгэлэринэн Кэриэдьэ Дьаакып эбит. Кини олус улахан дуорааннаах куоластаах олоІхо´утунан
сура±ырбыт. Эдэр эрдэ±инэ, от тиэйэ сылдьан о±у´ун миинэн и´эн
ыллаабыта бэрт ыраахтан дуора´ыйан и´иллэрэ эбитэ µ´µ. Ону
ийэтэ иччитэх сиргэ-дойдуга то±о олус дор±оонноохтук ыллыыгын
диэн µгµстµк сэмэлиир эбит. Тимофей олоІхо´ут буолан µс уола
Миитэрэй-Ырыа Мииккэ, Гурий-У´ун Кµµрэй, Тимофей-НоІсор
Тµмэппий а±аларын, т³рµттэрин удьуордаан олоІхолууллара. Ити115
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лэртэн Кэриэдьэ Дьаакып кэнниттэн иккис сµ´µ³х улахан олоІхо´ут
Дмитрий Тимофеевич Теплоухов-Ырыа Мииккэ буолбут. Кини
кыра эрдэ±иттэн олоІхолуур µгэстэммит. Кырдьар саа´ыгар элбэх
олоІхолоо±о µ´µ. Утары к³р³н айыл±а араас кэрэ к³стµµлэрин тута
туойан ыллыыр сµдµ импровизатор талааннаа±а номоххо хаалбыт.
Итини та´ынан о´уохай, µІкµµ тылын та´аарааччы бы´ыытынан
киэІник сура±ырбыт. У´ун Кµµрэйтэн саха норуотун аатырбыт
олоІхо´ута И.Г. Тимофеев-Теплоухов т³р³³бµт.

Оло²хо´ут дмитрий Тимофеевич ТеплоуховЫрыа Мииккэ
Мин хос э´эм Мииккэ сµµрбэччэтигэр сырытта±ына, кµн ыраахтаа±ы дьа´аа±ыгар тµбэ´иннэрэн Бодойбо±о к³мµс сууйуутугар µлэ±э
илдьэ барбыттара µ´µ. Онно тиийэн µлэлээн баран, кы´ын саІатыгар
болдьохторо туолан дойдулуур кµннэрэ-дьыллара тиийэн кэлбит.
Оччолорго кы´ынын Дьокуускайга сырыы-айан суо±ун кэриэтэ
бы´ыылаах, µгµстэр саас борохуот кэлэрин кэтэ´э µлэлии хаалбыттар.
Мииккэ биир до±орунаан дойдуларын ахтыбыттара кµµ´э бэрдиттэн
буолуо, салааска оІостон баран, малларын сыы´ын онно со´он,
³рµ´µ баты´а сатыы тµ´µнэн кэбиспиттэр. Аара ыалга хонуктуухонуктуу балай да у´уннук айаннаан, астарын сыы´а, харчыларын
дуома эстэн Јлµ³хµмэ сиригэр µктэммиттэр. Аччыктаан сэниэлэрэ
эстибит, кыл тыыннара эрэ хаалбыт уолаттар биир киэІ хочо±о
киирбиттэрэ тэйиччи-тэйиччи уонча ыал олохсуйан олороллор эбит.
Бастакы хас да дьиэттэн холдьо±уллуу кэриэтэ тахсыбыттар, санаалара
тµ´эн, ыт да µрбэт гына ыран-сылайан бµтэ´ик ыалга тиийбиттэр.
Та´ыттан к³рд³хт³рµнэ икки-µс дьиэлээх, улахан хотоннордоох баай
ыал тиэргэнигэр µктэммиттэр. ТэІнэ´иэхтэрэ дуо, барар сирдэрэ
ба±ана µµтэ буола бµ³лэммит сордоохтор дьиэ±э оргууй сэрэнэн
киирэн кэлбиттэрэ дьиэлээх тойон со±ото±ун а´ыы олороро µ´µ.
Би´иги дьоммут киирээт, бµтэ´ик тылларынан к³рд³´³н-аатта´ан
барбыттар, тылларын баайын-сµмэтин барытын тэбээбиттэр. Онуоха дьиэлээх ки´и эдэркээн дьоннор тыллара-³ст³р³ хомо±ойун
истэн со´уйуохча буолбут уонна хантан-хааннаахтарын, кимтэн—
кииннээхтэрин сура´ан баран, «Дойду дьоно сахалыы µчµгэйдик
ыллыыргыт буолуо?» диэн ыйытааччы буолбут. Мииккэ хоргуйан
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ыксаабыт, сыккырыыр дуу´ата эрэ ордон турдар да быы´анар суол
кылах гынна дии санаан, тµргэн µлµгэрдик уонтан тахса олоІхону
билэбин, ыллыахпын с³п диэн хардарбыт. Дьиэлээх тойон биир µлэ´итин ыІыран, уолаттары µлэ´иттэр олорор дьиэлэригэр та´ааран
µчµгэйдик а´аталларыгар, сынньаталларыгар дьа´айбыт уонна киэ´э
Мииккэ киирэн ыллаан и´итиннэрэригэр соруйбут. Эдэр дьон тото
а´аат харахтара сырдаан, сылаалара киирэн кыбыс-кытаанахтык
утуйан хаалбыттар. Арай киэ´э ким эрэ тардыалыырыттан Мииккэ
у´уктан кэлбитэ, били баарыын кµнµс кинилэри киллэрэн а´аппыт,
утуппут ки´илэрэ турар эбит уонна дьиэлээх ха´аайын ыІырар
диэн Мииккэни улахан дьиэ±э илдьэ тахсыбыт. Мииккэлээх улахан
дьиэ±э киирбиттэрэ дьиэлээхтэр хас да ки´и, о±о-уруу бааллар µ´µ.
Мииккэни ханнык олоІхолору билэрин ыйытала´ан баран, ыллаан
и´итиннэрэригэр к³рд³спµттэр. Мииккэ биир олоІхоттон бы´ыта
тардан ыллаабытыгар, дьиэлээхтэр олох чуумпуран, ах баран истибиттэр, онноо±ор кыра о±олор мэниктээбэккэ саІата-иІэтэ
суох олорбуттар. Онтон дьэ дьиэлээх тойон Мииккэни остуолга
ыІыран эмис сыалаах этинэн кµндµлээбит, бэркэ ыллыыр эбиккин
диэн хай±аабыт уонна сарсын киэ´э чугас ыалларбын ыІырабын,
онно ыллыаІ этэ диэн к³рд³´³³ччµ буолбут. Н³Іµ³ киэ´этигэр
ыалдьыт б³±³ кэлбит. ¥гµстэрэ били бэ±э´ээ сарсыарда ыранбыстан истэхтэринэ дьиэлэригэр киллэрбэтэх ыаллара эбиттэр.
Дьиэлээх тойон Мииккэни тэІнээ±ин курдук тутан ыалдьыттарыгар
били´иннэрбит, биир бастыІ миэстэ±э олордубут. Мииккэ тыла³´³ а´ыллан, куола´а ч³лл³рµйэн бэрт тахсыылаахтык ыллаабыт.
Тµµн хойут тар±а´ыы са±ана сорох ыаллара Мииккэни дьиэлэригэр
ыалдьыт-хоно´о буоларыгар ыІыран к³рбµттэрин «ыран быстаран
истэхпинэ ыкка да холооботоххут» диэн хомолтотун эппит, аккаастаталаан ыыппыт. Бу дьиэлээх тойон Мииккэлээххэ аны ый кэриІинэн Дьокуускайга та´а±ас тиэйэн барабын, онуоха диэри манна хоно´олооІ диэн к³Іµлµн биэрбит. Мииккэлээх 5-6 хоммуттар, киэ´э
ахсын дьиэлээхтэргэ ыаллара мустаннар Мииккэ олоІхолуурун олус
кэрэхсээн истибиттэрэ µ´µ. Дьиэлээх тойон хаалалларыгар т³´³ да
к³рд³спµтµн и´ин Мииккэ до±орунаан сэниэлэрэ киирдэ да салгыы
айанныырга бы´аарыммыттар. Дьиэлээхтэр махтанан эт-ас б³±³тµн
биэрбиттэр. Астарын салааскаларыгар со´он айаІІа туруммуттар.
Итинник айаннаан Мииккэлээх саас кулун тутар ый бµтµµтэ
Дьокуускайы булбуттар. Куоракка кэлэн хонук сир к³рдµµ сылдьан,
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били Јлµ³хµмэтээ±и дьиэлээх ха´аайыннарын уулусса±а чуо к³рс³
тµспµттэр. Ки´илэрэ кинилэри к³рс³н баран, ха´ааІІыттан эрэ
билсэр до±отторун к³рсµбµт курдук µ³рбµт-к³ппµт. Хайдах айаннаан
кэлбиттэрин сураспыт, кини кэлбитэ быданнаабыт эбит. Араа´а ханна
эмит ыалга хоно сыттахтарына тастарынан ааста±а буолуо. Аттардаах
ки´и айана ахсым буолла±а. Дьэ туран ки´илэрэ этии киллэрбит.
Атыы´ыттар хонор сирдэригэр киэ´э ахсын ырыа´ыттарынан
кµрэхтэ´эллэр эбит, онно эн Јлµ³хµмэттэн сылдьабын диэр уонна
мин ааппыттан ыллаар диэн к³рд³спµт. Дойдулууругар харчынан,
табаарынан к³м³л³´µ³х буолан тылын биэрбит. Инньэ гынан Мииккэ хас да хонук бу ки´илиин сылдьан атыы´ыттар хонор дьиэлэригэр олоІхолоон Јлµ³хµмэлэри аатырдыбыт. Арахсалларыгар ки´итэ
Мииккэ±э биир ына±ы атыыла´ан биэрбит уонна хоруом саппыкы
бэлэхтээбит. Мииккэ ына±ын сиэтэн, саппыкытын санныгар сµгэн
Бµтэйдээ±инэн Хайахсыт ¥лµйбµтµгэр тиийбит. Оччолорго саппыкы
уонча ынах сыанатыгар турара µ´µ. Дойдутугар тиийбитин кэннэ
кэлин, Мииккэ уол ыраахтаа±ы дьа´аа±ынан баран, µлэлээн байан
кэлбит диэн сурах тар±аммыт. Дьэ ити сырыытыттан ыла Мииккэ
бэйэтин билинэн дьон-сэргэ иннигэр ыллыыр буолбут, Ырыа Мииккэ диэн аат киниэхэ кэлин иІмит бы´ыылаах.
Федор Афанасьевич Тимофеев сэ´энэ

Оло²хо´ут чоппулуохап-Тимофеев
Иннокентий Гурьевич ахтыыта
Мин Боотуруускай улуу´угар 1869—1870 сыллар диэки т³р³³бµт
эбиппин. Хадаар нэ´илиэгэр Уор±а таІаратын дьиэтигэр сµрэхтээбиттэр. Сµрэхтээбит а±ам Никифор уонна ийэм Матрена Николаевна Александрова. Т³р³³бµт а±ам Теплоухов Гурий Никифорович,
ийэм Хадаар нэ´илиэгэр µ³скээбит Мария Платоновна диэн эбиттэр. Кинилэр мин кэннэ Парасковья диэн кыыстаахтарын бэйэлэрин нэ´илиэктэрин ки´итигэр Кузьмин Дмитрий ПлатоновичТэкэллэ диэІІэ эргэ биэрбиттэр. А±ам тай±анан атыы´ыттарга
хамнаска сылдьан айа±ын ииттибит ки´и. Мин бэйэм буоллахпына,
эмиэ а±ам курдук, улаатан, µлэ±э-хамнаска киирэн айахпын ииттибитим. Амма, МэІэ, Боотуруускай улуустарынан Дьокуускай куоратынан сылдьыбытым. Ыал буолан олорбутум тухары сэттэ уол, биэс
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кыыс о±оломмуппуттан билигин ким да±аны тыыннаах хаалбата. Кинилэр µгµстэрэ улааппыттара, ки´и суотугар киирэ-киирэ ³л³н испиттэрэ. Кинилэри барыларын мин к³мпµтµм. О±ом икки о±отугар
эмиэ уІуох туппутум. Соторутаа±ыта эмээхсиммин к³мпµтµм. Аймахтарым аба±ам уолун уола Тимофеев Афанасий Васильевич диэн
баар. Киниттэн атын чугас аймах суох. Бэрт кыра сааспыттан аба±ам
Ырыа Мииккэ-Теплоухов Дмитрий Тимофеевич уонна кµтµ³тµм
Кузьмин Дмитрий Платонович-Тэкэллэ ырыаларын, олоІхолорун
баты´ан би´ирээн туран истибитим, эппэр-хааммар иІэрбитим.
Кинилэр ырыаларын, олоІхолорун кистээн µгµстµк µтµктэрим.
Саамай бастаан уон µс саастаахпар аба±ам Ырыа Мииккэ уола
СтепаІІа «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» диэн олоІхону
олоІхолоон и´итиннэрбитим.
Онтон элбэх дьон истиитигэр мар±ааннаах толорууну уон тµ³рт
саастаахпар толорбутум. Ол кэпсээнэ маннык: Илья Максимов диэн
ки´и уолун уруутугар аба±ам Ырыа Мииккэ, кµтµ³тµм Тэкэллэ
бардылар. Мин онно барыстым. Кийиит µрµІ к³мµс симэхтээх аты
миинэн, иккис µрµІ к³мµс симэхтээх аты к³т³лл³н³н кэлэн сэргэ±э
тµстэ, энньэтэ сылгы-ынах 39 т³б³. Ас-µ³л дэлэй, µтµ³ уруу буолла.
Мин о±олору кытта харах симсэ сырыттахпына аба±аІ ыІыртарар
диэн тутан илтилэр. «Чэ, кэнчээрим, о±ом, урду´ум то±ус µйэ тухары олоІхо´ут удьуорбутун тµ´эн биэримэ, бу урууга олоІхолоон
и´итиннэр» диэтэ. Аба±ам миэхэ кµтµ³ппµт Тэкэллэ олоІхолуох
буолан ыІырыллан кэлэн баран, бастакы остуолга олоІхо арыгытын
и´эн баран, кµнµскµ чэйгэ ас астааччылар кинини арадьаас буолан,
ыІыран чэйдэппэтэхтэриттэн кыы´ыран олоІхолообокко дьиэтигэр
барбытын, ол тэІэ олоІхо арыгытын босхо и´эр сатамматын, онон
мин олоІхолоон и´итиннэрдэхпинэ эрэ сатаныахтаа±ын эргитэн
элбэ±и эттэ тыынна. Би´иги кµтµ³ппµт улаханнык биллибит,
би´ирэммит, у´улуччу у´укта±ас куоластаах ки´и этэ, мин кини
курдук олоІхо´уту истибэтэ±им. Бастаан ону санаан, толлугастаан
буолуммакка мунньаІнаан к³рдµм. Онуоха аба±ам олох сабыы
биэрбэтэ. «Чэ, саІа олоІхо´ут чиэ´игэр туруоруллар арыгыны
биирдии µрµµмкэнэн хас ки´иэхэ тиийэринэн кутан биэриІ!» диэн
µс и´ит арыгыны уонна «Бу олоІхо´укка бэйэтигэр» диэн биир и´ит
арыгыны Илья Максимов о±онньор остуолга уурталаата. Арыгыны
µллэрэн кутан истилэр. Мин тэІнэ´иэм дуо «Куруубай хааннаах
Кулун Куллустуур» диэн олоІхобун са±алаатым. Сааскы киэ´эттэн
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са±алаан кµн тахсыар диэри олоІхолоотум. Санаабар ити олоІхону
уруу дьоно сµµсчэкэ ки´и и´иттэ. Дьэ ити курдук, олоІхо´ут
буолан барбытым. Кµннээн сылдьан ахсаанынан 40-ча олоІхону
олоІхолуур буолбутум. Олортон сорохторун ааттарын да билбэт,
³йд³³б³т буола умнуталаатым. Ити олоІхолортон ордук µгµстµк
«Куруубай хааннаах Кулун Куллустууру», «Сылгы уола Дыырай
Бэргэни», «О±о тулаайа±ы», «Дьэр хара аттаах Дьэргэстэй Бэргэни»,
«Тойон Дь³ллµµт бухатыыры», «¥рµІ Уоланы», «Кылааннаах
³рг³ст³³х Кыыс Ньургуну» уо.д.а. толорорум. Итилэртэн саамай
µгµстµк олоІхолообут олоІхом, бы´атын эттэххэ, µтэ гыммыт
олоІхом «Кулун Куллустуур» этэ. Бу олоІхону у´атан-кэІэтэн
олоІхолоотохпуна µс тµµннээх-кµн олоІхолуур буоларым.
Амма улуу´угар Солобуода±а олохтоох Васильев Виктор Николаевич диэн ки´и ыІыртаран ылан «Кулун Куллустуур» олоІхобун
истибитэ уонна суруйан ылбыта. Онно кини уонча олоІхо´уту
ыІыртаран ылан истибит этэ. Олортон талан µс ки´иттэн суруйбут.
Ырыа Чээбийтэн (Тимофей Васильевич Захаровтан), КэІи´э
нэ´илиэгин ки´итэ СыІа´а диэн алааска олохтоох Симииппэ
диэнтэн уонна миигиттэн. Онно мин Чээбий Тµмэппий олоІхотун
истибэккэ хаалбытым. Кини эрдэ суруйтаран баран хаалбыт этэ.
«Куруубай хааннаах Кулун Куллустууру» Виктор Николаевич олус
бириинчиктээн суруйбута. Бµтµн ый устатыгар µлэлээбитэ. Бастаан
олоІхолотон истэр, онтон суруйар. Онуоха мин сорох тылларын,
сорох ымпыгы-чымпыгы сµрэ±элдьээн к³тµтэн этэбин. Оччо±о
кини миигин тугу к³тµппµппµн санатар уонна хос этитэн суруйан
ылар. Онон бу олоІхо т³´³ кыалларынан оччотоо±уга хайдах
олоІхолонор этэй да, ол курдук уларытыыта суох буолаарай диэн
санаан, сурукка киирбитэ дии саныыбын. Виктор Николаевич
сахалыы олус µчµгэйдик билэр улахан суруксут, ³йд³³х, µтµ³ ки´и
эбит диэн санаа мин ³йб³р хатанан хаалбыта. Онтон кэлин 1941 с.
«Эриэн таба аттаах ЭІэлэй Баатыр» диэн олоІхобун суруйтаран,
тылы, культураны µ³рэтэр институкка туттарбытым. Бу кэннэ атын
суруйтарбыт олоІхом суох. ОлоІхо сэттээх-сэлээннээх диэни
истэрим. 40-ча сыллаа±ыта ³рµскэ, Хоро±ор арыыга киирэн олоро
сылдьыбытым. Филипп Сивцев диэн МэІэ улуу´ун, Н³³рµктээйи
нэ´илиэгин о±онньорун кытта дьукаах кыстаабытым. Онно миигин
у´ун кы´ыны бы´а олоІхолотон истибитэ. Онтон саас к³´³рбµтµгэр
о±онньорум кэпсээтэ: «Тукаам, урут Тыыллыма нэ´илиэгин дьоно
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Лепчиковтар кыыстарын Алтан нэ´илиэгэр Поповтарга эргэ биэрэн,
100 к³л³н³н энньэлээн сµгµннэрэн та´ааран, уруу тµ´эрбиттэригэр
тахсан олоІхолообутум. Онно ырыам тµмµктэригэр дьиэрэттэхпинэ
дьиэ и´инээ±и и´ит-хомуос кытта ³р³ лыІкыныы турар буолара.
Онно бастакы киэ´э олоІхолуурбар ³йд³³н к³³ртµм: орон анныттан
туруйа±а, куба±а дуу холоонноох кыыл т³б³т³ дьиэ µрдµгэр тиийэ
кµ³гэс гына тµ´эр, хас дьиэрэттэ±им аайы оннук гынар. Онтон олус
ыгылынным, ыксаатым. Тµµн µ³´µгэр диэри олоІхолоон баран
уурайдым. Сарсыныгар убайбар Ньал±арытта Ба´ылайга эттим уонна
сµбэлэ´эн кµрээн хаалбыппыт. Дьиэбэр киирэн кээлтим 25 саастаах
уолум таарымталанан ыалдьыбыт уонна ³лл³. Сотору буолан баран,
аны ойо±ум ³лл³. Ол уруу сэттэ хонук устата буолта µ´µ. АІаардас
этинэн 40 сµ³´µ этин сиэбиттэрэ. Оннук улахан, с³±µµлээх уруу атын
сиргэ буолбута и´иллибэт. Ол уруу миигин эмиэ охсон ааспыта.
Онон эн бу идэ±ин, араа´а хааллардаххына сатаныы´ы», — диэбитэ.
Мин онтон улаханнык салла-дьулайа бы´ыытыйан, олоІхолуурбун
тосту уурата сылдьыбыттаа±ым. Оччолорго Советскай былаас буола
илик этэ. Бэйэм кµннээн олоІхолуу сылдьан атын дьон олоІхотун
кыайан истибэт буолбутум, дьон му´уннар эрэ, µксµгэр уруттатан
истэр буолбуттара. Онон урукку, кырдьа±ас олоІхо´уттар тустарынан
µгµ´µ кыайан билбэккэ хаалбытым. Арай ити кинигэтэ бэчээттэнэн
тахсыбыт Д.М. Говоров «Мµлдьµ Б³±³» диэн олоІхотун ту´унан
на±ылыйан олорон сэ´эргэстэр, санаабын толору этиэм этэ, кинигэни
аахтаран истэн к³р³-к³р³. Ити олоІхо олох табыллан суруллубатах:
холобур, бухатыыр а´ылыга сиэри та´ынан омуннаах, аан дойдуга
туох баар сири, уулары, мастары а±алан кутан биэрэллэрин барытын
сиир. Итинэн олоІхону тупсара сатаабыттара кыаллыбатах. Мин
олоІхону сити курдук а´ара кµµркэтэн олоІхолообот этим. ОлоІхолорум урукку кэмІэ хайдах истибиккиний да оннук буолаллара.
Сорох дьоннор олоІхонон сирэйдээн, сонно баар дьоннору хо´уйаллара диэни сурах хоту билэбин, бэйэм истибэтэ±им. Чурапчы
оройуонун Чакыр нэ´илиэгин ки´итэ Ырыа Ылдьаа, Амма оройуонун Соморсун нэ´илиэгин ки´итэ Ырыа Парфен буоланнар,
олох кµннээ±и тµбэлтэтин тута ырыа-тойук оІостоллоро диэн
кэпсээни истэр буоларым. Ол гынан баран, ханнык тµбэлтэлэргэ,
кими хайдах хо´уйбуттарын истибэтэ±им. «Куруубай хааннаах Кулун
Куллустуур» диэн олоІхобун Ленинград куоракка олохтоох Попов
Андрей Александрович диэн ки´и нууччалыы тылга тылбаастыы
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сылдьабын диэн суруйбута, онон мин билигин т. А.А. Поповка
на´аа ис сµрэхпиттэн махтана, µ³рэ сылдьабын, икки´ин т³р³³бµт
са±а сананабын.
«Победа» колхоз чилиэнэ Теплоухов-Тимофеев Иннокентий
Гурьевич бэйэтин тылыттан Хайахсыт оскуолатын учуутала Дорофеев
Максим Дмитриевич 1955 с. Хайахсыкка суруйбута.

ОлоІхоґут дьыл±ата
Иннокентий Гурьевич Виктор Николаевич Васильевы кытары
к³рс³н олоІхотун суруйтарбытын ахтыытыгар маннык кэпсиир:
«Сут дьылга Хайахсыттан бурдук атыыла´а Амма±а киирбитим.
Олохтоох олоІхо´ут Јкк³ Силиби (Ф.Т. Егоровы-Б³тµІ нэ´илиэгэ)
к³рс³н, Солобуода±а олоІхону суруйар µ³рэхтээх ки´и кэлбит
диэн кини кэпсээн Солобуода±а киирбиппит. Ыалтан ыйдаран
хоно сытар ыалыгар Рогожиннаахха тиийбиппит. Арай кэІэс хоско чачархай баттахтаах эдэрчи нуучча ки´итэ т³тт³рµ-таары хаамыталыы сылдьара. ТоІ нууччаны к³р³н хайдах кэпсэтэбит диэн
мунаара турдахпытына, ки´ибит кэлэн, со´уйуохпут и´ин, уу
сахалыы кэпсэттэ. ОлоІхо±утун киэ´э истиэхпит, билигин сынньаныІ диэн буолла. Мин бэлэмнэнним, куоласпын оІо´уннум.
Киэ´э эрдэттэн «Кулун Куллустуурбун» олоІхолоотум. Ки´и б³±³т³ му´унна. Саха да баар, нуучча да элбэх. Сахалыы билбэт
нууччаларга Бииктэр Ньукулаайабыс бы´ааран биэрэн и´эр. Ону
сµрдээ±ин истэллэр. К³рµдьµ³´µгэр кµлсэллэр, т³б³л³рµн бы´а
илгистэллэр. Ол курдук, халлаан сырдыар диэри олоІхолоотум.
Н³Іµ³ кµнµттэн Бииктэр Ньукулаайабыс суруйуутун са±алаата.
ОлоІхобун тохтобула суох сµµрбэччэ кµнµ бы´а сырала´ан бµтэрдэ.
Этэ олорон тугу эмит к³тµтэн кэбистэхпинэ, тохтотор «Тохтоо
эрэ, Иннокентий Гурьевич, этэртэн салтыІ дуо? Урут итинник
эппэтэ±иІ, к³тµтµмэ, толору эт» диир уонна салгыы суруйан киирэн барар, б³рµ³тэ тохтоло суох кыычыргыыр. Араас наадалаах
дьон к³рс³ кэллэхтэринэ: «Мэ´эйдээмэІ, кэтэ´иІ», — диэн ыытан
и´эр. Бииктэр Ньукулаайабыс Солобуода баа´ынайын о±ото буолан
сахалыы олус µчµгэйдик билэр этэ. Бµтэн баран кини Солобуода±а
хаалла, мин нэ´илиэкпэр т³нµннµм. Ол кэнниттэн к³рсµбэтэхпит,
ууга таа´ы бырахпыттыы сµтэрсэн кэбиспиппит. ОлоІхом дьыл±атын
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билбэккэ сырыттахпына, быдан хойут Ленинградтан Андрей
Александрович Поповтан «Куруубай хааннаах Кулун Куллустууру»
нууччалыы тылбаастаатым диэн биллэрии сурук кэлбитигэр со´уйан
эрэ хааллым», — диэн кэпсээнин тµмµктµµр. «Куруубай хааннаах
Кулун Куллустуур» бэчээккэ 1916 сыллаахха тахсыбыта. Суруллубут
олоІхолортон биир сµІкэннэрэ. Кини уустук ис хо´оонноох, бэркэ
табыллан бэриллибит араас характердаах уобарастаах. ОлоІхо
сюжетын т³рд³ бэрт былыргы бы´ыылаах. ОлоІхо икки µйэлээх
(икки чаастан турар). МаІнайгы чаа´ын сµрµн тиэмэтэ — кµрэс
былдьа´ан кэргэн ылыы, оттон хараІа кµµстэри кытта охсу´уу,
сµрµн тиэмэ±э ба´ыйтаран, кинини арыйыыга эйгэ буолан хаалар
диэн Г.У. Эргис этиитэ с³пт³³х. ОлоІхо сµрµн туспата кэргэн и´ин
дьахтар охсу´ара буолар. Айыы бухатыыра дьахтар Кµн Толомон
Ньургустай Куо кэргэни тэрийэр дьолун и´ин, бары эрэйи-мµ´эли
кыайан-хотон, ки´итин Кулун Куллустуур тапталын сити´эн, ыал
буолан саха т³рдµн уу´аталлар. ОлоІхо иккис µйэтигэр Кулун
Куллустууртан уонна Ньургустай Куоттан µс бухатыыр уол т³р³³н
хараІа кµµстэри, абаа´ылары кыайан-хотон, Орто дойдуга эйэлээх,
дьоллоох оло±у а±алыыларын ту´унан кэпсэнэр. Онон а±ыйах
тылынан эттэххэ, Кулун Куллустуур саха норуотун оло±ун быдан
дьыллар µрдµк ар±астарыттан ыла дириІник уобарастаан к³рд³р³р
айымньы диэн этэрбитигэр толору кыах баар.
Оло²хо´ут дьыл±ата // ф.н.д. н.В. Емельянов. —
Кыым. — 1969. — ыам ыйын 25 к.
Оло²хо´ут теплоухов-тимофеев И.Г. — Ситим, 1994.

¥ірэ истэбин
Улуу олоІхо´ут Чоппулуохабы аан маІнай 8 саастаахпар, МэІэттэн Хайахсыкка Са´ыл µрэ±эр к³´³н кэлэн, Б³тµрµ³п Дьуоналаахтыын (ЭйэІкэ а±ата) дьукаах олорон к³рбµтµм. Сайын ардах кµн
элбэх ки´и мустан хаартылаабыттара. Онно кини баара. Оччолорго
биэс уончалаах ки´ини мин эдэр ки´и курдук ³йд³³н хаалбыппын.
Сотору-сотору ыллыыра. Дьон кини ырыатын на´аа сэІээрэн
истэллэрэ. Би´иги о±олор дьон быы´ынан быгыала´ан сµрдээ±ин
с³бµлээн истэрбит. Кэлин, Дьэбириэ´эп Арыылаа±ар бала±ан туттан
олордохпутуна, а±абар у´аннара кэлэ сылдьара. Ки´ини тардар, ки´и
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на´аа кэрэхсээн истэр кэпсээннээ±э. Тыла сиэдэрэйэ, уу´а-урана.
К³ст³р дьµ´µнэ µчµгэйэ, ыраа´а, арыы са´ыл хааннаа±а, уоттаах
харахтаа±а. Чэбэр, уурбут-туппут курдук таІна-симэнэ, имэринэтоморуна сылдьара. КиэІ-холку, кµлµµлээх-оонньуулаах ки´и этэ.
ДириІ кµ³лгэ кыра ампаар дьиэлээх этилэр. МуІха±а бардахпына
сылдьар этим. Ийэтин ³йд³³б³ппµн, а±атын Куурай кырдьа±а´ы
³йдµµбµн. Чоппулуохап Хобороос диэн Хопто±о кыы´а кэргэннээ±э, элбэх бытархай о±олоох этилэр. Хобороос улахан уІуохтаа±а.
Элбэхтик о±оломмутуттан биир уол Никита хаалбыта. Би´иги Боруулаахха олордохпутуна, Чоппулуохаптаах бэтэрээ Боруулаахха
уоллаах кийиитэ тахсан олорбуттара. Уоллара Хайахсыкка суох
улахан уІуохтаах ки´и этэ. Ийэтэ о±отун к³р³-к³р³ µ³рээхтиирэ
«Ити мин о±ом сылдьар» диэхтиирэ. Ол о±олоро эмиэ ³лбµтэ, онон
Чоппулуохаптан биир да о±о хаалбата±а. Чоппулуохап олоІхо´уту
к³рбµт-билбит ки´и барыта ытыктыыра. Дьахталлар таптыы к³р³р
ки´илэрэ этэ. Ол и´ин буолла±а, хо´уйан, оччотоо±у Чээнньиэргэ
олорор Мотоко Сэмэн кэргэнэ Маабыра, сайылык Ойуун кµ³лµгэр
олорор Мааппа, Миитэрэй ойо±о Биэрэ, Ба´ылай ойо±о Маайа
ырыа ыллаабыттара. Кэлин Хобороос ³лбµтµн кэннэ Натаа´аны
кэргэн ылбыта.
Петрова Татьяна Михайловна

Махталым улахан
Мин ийэм Натаа´алыын 1950 с. саас, уруккунан Орджоникидзевскай оройуонугар «Кы´ыл сулус» колхозка киирэн кыстаан олордо±уна кэргэн ылан, онтон ыла киниэхэ о±о буолан иитиллэн улаатаммын, уопсайа, 14 сыл кэриІэ бииргэ олорон уІуо±ун тутуспутум.
Оччолорго ас-таІас кырыымчык кэмэ этэ. Онно сэниэ о±онньор
би´иэхэ а±а буолан улахан кы´ал±ата суох олорор этибит. Мин оччолорго уон саастаах этим, эдьиийим 16 саастаа±а. Син обургу о±олор
буоламмыт о±онньору кытары эн-мин дэси´эн, а±аланаммыт атын
о±олортон итэ±э´э суох санаммыппыт. Бэйэтиттэн инчэ±эй эттээх
суох буолбут кэмнэрэ буолан би´иэхэ на´аа µчµгэйдик сы´ыанна´ан
биирдэ да хомоппокко, кыы´ырбакка «о±олорум» диэн ааттаан эйэлээхтик олорбуппут. О±онньор кырдьа±ас буолан колхозка µлэлээбэт
этэ. Кы´ынын ферма ойбонун тэ´ээччинэн ананан µлэлиирэ, сайы124
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нын наар бэйэтигэр моой оттуура. Ол оттообут отун бэйэтигэр
биэрэллэрэ. Кэнники µлэттэн уурайан да бараннар дэриэбинэ±э ³р
к³´³н киирбэтэхтэрэ. Инньэ гынан биирдэ эмэтэ ыалдьыт, хоно´о
хонно±уна на´аа µ³рэр, ирэ-хоро кэпсэтэр этэ. Ырыаны, олоІхону
с³бµлµµр дьон хоннохторуна ол киэ´эни бы´а арыт олоІхолуур
буолара. Кэпсээни ба±ас µгµ´µ кэпсиир этэ. Урукку олорон ааспыт,
оччотоо±у улахан баайдары, кµµстээх дьоннору, ойууттары билэттиир
буолан кинилэр тустарынан киэ´эни бы´а кэпсиирэ.
О±олоро бары улаатан и´эн ³л³лл³рµн, улахан уолун Микиитэни уІуо±унан 2 метр µрдµктээх, бэйэтин кыанар кµµстээх ки´и этэ
диирэ. О±олорун саастыыта дьону к³рд³±µнэ на´аа хараастан «Баара
буоллар мин о±ом итиччэ ки´и буолуо этэ» диэхтиирэ. ОлоІхотун
хайдах суруйтарбытын ту´унан кэпсиир этэ.
«Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» олоІхото сахалыы
туспа кинигэ буолан тахсар буолла» диэн норуот айымньытын
Дьиэтин фольклори´а П.Н.Попов, о±онньор ха´ан да санаабакка
сырытта±ына, кэпсэтэн-ипсэтэн санаатын к³т³±³н µ³рдэн барбыта.
Онтон ыла ха´ыат µлэ´иттэрэ уонна культура министерствотыттан
кэлитэлии сылдьыбыттара. «Кинигэ тахсар буолла» диэн П.Н. Попов суруга кэлбитэ, онтон ыла о±онньор икки´ин т³р³³бµт курдук
сананан олорбута.
Кинигэтэ 1957 с. саас кулун тутарга тахсыбыта. Онно о±онньору
куораттан П.Н. Попов тахсан илдьэ киирбитэ. Быраата Тимофеев
Афанасий Васильевич арыалдьыт бы´ыытынан барсыбыта. Куоракка киирбитигэр улахан к³рсµ´µµ оІорбуттар. Оччотоо±у Саха
АССР Верховнай Сэбиэтин Президиумун Бочуотунай грамотатын,
сыаналаах бэлэхтэри биэрбиттэр. Уонна кинигэІ атыыта диэн 40
ты´ыынча солкуобай харчы биэрбиттэрин кинигэтин эккирэти´эн
та´аартарбыт П.Н. Поповтуун аІаардаспыттара. Верховнай Сэбиэт
бы´аарыытынан ый аайы 600 солкуобайдаах о±онньор ³лµ³р диэри
пособие анаабыттарын ту´унан докумуон биэрбиттэрэ. Инньэ гынан
куораттан к³тµ³н кыната эрэ суох буолан µ³рэн, сµргэтэ к³т³±µллэн
тахсыбыта. Дьоннорго µрдµкµ салалта на´аа ³й³³бµтµн ту´унан
«Кырдьар-бохтор кэммэр аны олоІхом миигин а´атар буолла» диэн
µгµстµк махтанан кэпсиирэ. О±онньор кинигэтэ тахсан Саха сиригэр
биир улахан талааннаах олоІхо´ут баарын бар дьон билэн, кэпсээн
оІостубуттара. Ол да и´ин санаата к³т³±µллэн сµрдээх µчµгэйдик
тэп курдук сылдьыбыта, на´аа ыалдьыбат, сылаар±аабат этэ. Биирдэ
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эмэтэ дэриэбинэ±э бэйэтэ сатыы баран кэлэрэ. Ол курдук сылдьан,
оттообут отун о±у´унан тиэйэн кэлэн баран, а´ыы олорон, 1963 с.
саас муус устар 26 кµнµгэр 93 саа´ыгар эмискэ ³лбµтэ. Кэриэ´ин
толорон бэйэтэ тыыннаа±ар этэр сиригэр Кэтит Кµ³л халдьаайытыгар
к³мпµппµт.
Ииппит уола Чурапчытаа±ы нартеатр артыы´а
Дорофеев Прокопий Кузьмич

Суруксут, олоІхоґут Ньукулаас Боппуок
Суорун Омоллоон «Ньургун Боотур олоІхо 19-с µйэ бµтэ´игэр
Таатта±а суруллубата±а буоллар улуу айымньы т³рµт да±аны суох
буолуо этэ» диэн эппиттээх. Кырдьыга да±аны, Таатта талыы дьонноро, ³рк³н ³йд³³хт³р³ сурукка-бичиккэ бэрт эрдэттэн тарды´ан
норуот ³йµгэр мунньуллан сылдьар чулуу айымньыларын, ол
и´игэр бэйэлэрэ ыллыыр-туойар олоІхолорун сурукка тµ´эрэн
µйэтиппит µтµ³лээхтэр. Биир оннук ки´инэн суруксут Ньукулаас
Боппуок этэ. Ньукулаас-Попов Николай Филиппович I Боотуруускай улуу´ун I Хайахсыт нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. А±ата µ³рэ±э суох
Олоодо Силип (1837—1901) диэн, олоІхо´ут бэрдэ ки´и эбитэ µ´µ.
Ньукулаас ийэтэ Таатта Тыара´атыттан т³рµттээх Савва Собакин
кыы´а Акулина, Јкс³кµлээх Јл³кс³й ийэтинэн айма±а дьахтар.
Онон сибээстээн Алексей Кулаковскай улууска (ол и´игэр I Хайахсыкка) суруксуттуурун са±ана Јкµлµµнэлээххэ куруутун ыалдьыттыыра, хоно´олуура. Ньукулаас икки куруппа µ³рэхтээх ки´и буолан
Јкт³³п ³р³б³лµµссµйэтин иннинэ нэ´илиэгэр суруксутунан буола
сылдьыбыта. Кини Николай Филиппович II диэн быраата уонна
Капитолина диэн балта I Хайахсыт биир кылаастаах церковнайприходской оскуолатыгар µ³рэммиттэрэ. Онон Јкµлµµнэлээх µс
о±олоро µ´µ³н µ³рэхтэнэн, урукку кэмІэ билиигэ-к³рµµгэ, ыраасчэнчис олоххо культура±а тардыспыт нэ´илиэк бастыІ ыалларыттан
биирдэстэрэ этилэр cаха саарыннарын µ³скэппит Собакиннартан,
Кулаковскайдартан сыдьааннаах эдэр тойуксут Ньукулаас Боппуок
бэйэтинэн «Тойон Ньургун бухатыыр» олоІхо биир к³рµІµн аан бастакынан сурукка-бичиккэ тµ´эрбит ки´и. Ол курдук, эдэр олоІхо´ут Ньукулаас Боппуок бэйэтэ ыллаан-туойан айбыт «Тойон Ньургун бухатыыр» олоІхотун 1895 с. суруйан Эдуард Карлович Пекар126
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скайга биэрбит. Ону кыракый µ³рэхтээх Ньукулаас Боппуок нуучча
уонна О.Н.Бетлингк сахалыы алпаабыттарынан буккуйа суруйбутун
с³бµлээбэккэ, Иван Николаевич ОросиІІа барытын сахалыы буукубаларынан (Бетлингк академическай алпаабыта) к³нн³р³н биэрэригэр к³рд³спµт эбит. («Образцы народной литературы якутов»,
1908, в 2,81 с. к³р) Ону Иван Николаевич то±о эрэ олус у´уннук (хас
да сыл) тутан баран, Э. Пекарскайга т³нн³рбµт. Ол µлэ Иван Оросин айма±а Константин Оросин «Дьулуруйар Ньургун Боотур» диэн
олоІхото 1907 с. бэчээттэммитин эрэ кэнниттэн 1908 с. бэчээккэ
та´аарыллыбыта лоп курдук 100 сылын туолбута да, кини аата ханна
да ахтыллыбата±а, бэлиэтэммэтэ±э. Попов Николай Филиппович I
репрессия кэмигэр сымыйа дьыала±а уорбаланан, силиэстийэ ыар
тыынын тулуйбакка,1930 с. Дьокуускай хаайыытыгар ³лбµтэ. Ол
эрэн «Тойон Ньургун бухатыыр» биир бастакы ааптара ытык убайбыт Ньукулаас, аата кини кэнэ±эски ыччаттарынан сырдатыллыа±а
диэн эрэл санаалаахпын.
С.Р. Попов-Сиэдэрэй Сэмэн
I Хайахсыт (Арыылаах) кинигэтиттэн

Теплоухов-Тимофеев Иннокентий Гурьевич
Чурапчы олоІхо´уттарын кэккэлэригэр Иннокентий Гурьевич
Теплоухов-Тимофеев аата бэрт дьо´уннаахтык ахтыллар. Иннокентий Гурьевич т³рµттэрэ ³бµгэ са±аттан удьуор олоІхо´уттарынан,
ырыа´ыттарынан сура±ыраллар эбит. Кини Боотуруускай улуу´угар
Хайахсыт нэ´илиэгэр Гурий Никифорович, Мария Платоновна
Теплоуховтар дьадаІы баа´ынай дьиэ кэргэнигэр бастакы о±онон
т³р³³бµт. Ийэтэ Хадаар нэ´илиэгиттэн т³рµттээх. Кини кэнниттэн
Парасковья диэн кыыс о±оломмуттар. Парасковья кэргэнэ, Кузьмин
Дмитрий Платонович-Тэкэллэ, Хадаар нэ´илиэгин аатырбыт олоІхо´ута.
Иннокентий Гурьевич т³р³³бµт уонна ³лбµт сыла м³ккµ³рдээх
курдуктар. Литератураларга 1869—1962 сс. олоро сылдьыбыт диэн
суруллар. Онтон ииппит уола Дорофеев Прокопий Кузьмич ахтарынан, кини оло±о 1879—1963 сс. буолуохтарын с³п. А±алара Гурий
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Никифорович тай±анан атыы´ыттарга сылдьан айа±ын ииттибит
ки´и.
Иннокентий Гурьевич т³рµттэрэ Кэриэдьэ Дьаакыптан са±аламмыт. Кини XIX µйэ са±ана олорон ааспыт, ойуун т³рµттэрдээх
аатырбыт олоІхо´ут эбит. Теплоухов Тимофей — олоІхо´ут, µс
уоллаах. Улахан уол — Теплоухов Дмитрий Тимофеевич-Ырыа
Мииккэ, улахан олоІхо´ут. Иккис уол — У´ун Кµµрэйтэн И.Г. Тимофеев-Теплоухов т³р³³бµт. Э´элэрэ Тимофейтан Тимофеев диэн
араспаанньаламмыттар. Т³рµт араспаанньалара Теплоухов диэн
эбит. ¥´µс уол — НоІсор-Тµмэппий, олоІхо´ут. Тимофеев Афанасий Васильевич-Ырыа Мииккэ уолуттан т³р³³бµт. О±о эрдэ±иттэн
олоІхолуур эбит. Сэбиэскэй былаас кэмэ буолан салайар µлэлэргэ
µлэлээн, олоІхо´ут бы´ыытынан ситэри µµммэккэ хаалбыт. Кыы´а —
Тимофеева-Константинова Светлана Афанасьевна, ырыа айааччы.
Теплоуховтар Хайахсыкка а±алара У´ун Кµµрэй ³т³±³р ДириІ
Кµ³лгэ олохсуйбуттар. Ити алаас ³бµгэлэрин ³т³±³ турар Улуйбут
диэн сиртэн чугас эбит.
Иннокентий Гурьевич бастакы кэргэнэ Хобороос Хадаартан т³рµттээх, кинини кытта 48 сыл бииргэ олорбуттар. 12 о±оломмуттар —
7 уол, 5 кыыс. О±олоро 6—10 саастарыгар ³лµтэлээн испиттэр. Ону
кини бу сахалыы илбистээх ырыалары ыллыырым сэттээх-сэмэлээх
эбит диэн ыллыырын тохтото сылдьыбыт. Арай Никита диэн уола
40-ча саа´ыгар тиийэн и´эн ³лбµт. Никита икки о±отун эмиэ Иннокентий Гурьевич уІуох туппут. О±олоруттан барыларыттан илиилэрин соттон баран, МэІэ ХаІалас Хапта±айыгар олохсуйбуттар.
Кэргэнэ Хобороос ³лбµтµн кэннэ дойдутугар эргиллибит.
Иккис кэргэнин Дорофеева Наталья Иннокентьевнаны 1950 с.
саас, ³рµскэ уруккунан Орджоникидзевскай оройуонугар «Кы´ыл
сулус» холкуоска от сии киирэн кыстаан олорон, кэргэн ылбыт.
Натаа´алыын барыта 14 сыл кэриІэ этэІІэ бииргэ олорбуттар.
Иннокентий Гурьевич 1963 с. кулун тутар 26 кµнµгэр оттообут
отун о±у´унан тиэйэн кэлэн баран, а´ыы олорон эмискэ тымыр
быстан 93 саа´ыгар ³лбµт. Бэйэтэ кэриэ´ин эппит сиригэр Кэтит
Кµ³л халдьаайытыгар к³мпµттэр.
Иннокентий Гурьевич бэрт кыра саа´ыттан аба±ата Теплоухов
Дмитрий Тимофеевич-Ырыа Мииккэ уонна кµтµ³тэ Кузьмин Дмитрий Платонович-Тэкэллэ ырыаларын, олоІхолорун баты´а сылдьан
истэн, этигэр-хааныгар иІэринэн улааппыт. Кинилэр ырыала128
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рын, олоІхолорун кистээн µгµстµк µтµктэр буолбут. 13 саастаа±ар
аба±ата Ырыа Мииккэ уола СтепаІІа «Куруубай хааннаах Кулун
Куллустуур» диэн олоІхону олоІхолоон и´итиннэрбит. Онтон элбэх дьон истиитигэр толорууну 14 саастаа±ар толорбут. Ити курдук, олоІхо´ут буолан барбыт. Кµннээн сылдьан ахсаанынан 40-ча
олоІхону олоІхолуурун ту´унан алтыспыт дьон ахтыылара сурукка
ти´иллибит. Саамай µгµстµк олоІхолообут олоІхолоро: «Куруубай
хааннаах Кулун Куллустуур», «Сылгы уола Дыырай Бэргэн», «О±о
тулаайах», «Дьэр хара аттаах Дьэргэстэй Бэргэн», «Тойон Дь³ллµµт
бухатыыр», «¥рµІ Уолан», «Кылааннаах ³рг³ст³³х Кыыс Ньургун»,
«Эриэн таба аттаах Эрэбил Бэргэн» уо.д.а. Итилэртэн саамай µгµстµк
олоІхолообут олоІхото «Кулун Куллустуур» эбит. Бу олоІхону у´атан-кэІэтэн олоІхолоото±уна µс тµµннээх-кµн олоІхолуурун ту´унан ахталлар.
Амма улуу´угар Солобуода т³рµт олохтоо±о нуучча ки´итэ, этнограф Васильев Виктор Николаевич (1877—1930 сс.), Петербургтаа±ы
этнография уонна антропология институтуттан 1906 с. сахалар эпостарын суруйарга сорудахтанан кэлбит. И.В. Захаров-Чээбийтэн,
М.Е. Новиковтан (Амма, Эмис), Ф.Т. Егоровтан (Б³тµІ) уонна
И.Г. Тимофеев-Теплоуховтан барыта тµ³рт олоІхону сурукка киллэрбитэ. Олортон «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» бэчээккэ
1916 с. тахсыбыта. Ол ту´унан Иннокентий Гурьевич маннык ахтыы оІорбут: «Сут дьылга Хайахсыттан бурдук атыыла´а Амма±а
киирбитим. Олохтоох олоІхо´ут Јкк³ Силиби (Филипп Егоровы)
к³рс³н, Солобуода±а олоІхону суруйар µ³рэхтээх ки´и кэлбит диэн
кини кэпсээн Солобуода±а киирбиппит. Ыалтан ыйдаран хоно сытар ыалыгар Рогожиннаахха тиийбиппит. Арай кэІэс хоско чачархай
баттахтаах эдэрчи нуучча ки´итэ т³тт³рµ-таары хаамыталыы сылдьара. ТоІ нууччаны к³р³н хайдах кэпсэтэбит диэн мунаара турдахтарына, ки´илэрэ кэлэн, со´уйуохтарын и´ин уу сахалыы кэпсэттэ.
ОлоІхо±утун киэ´э истиэхпит, билигин сынньаныІ диэн буолла.
Мин бэлэмнэнним, куоласпын оІо´уннум. Киэ´э эрдэттэн «Кулун
Куллустуурбун» олоІхолоотум. Ки´и б³±³т³ му´унна. Саха да баар,
нуучча да элбэх. Сахалыы билбэт нууччаларга Бииктэр Ньукулаайабыс бы´ааран биэрэн и´эр. Ону сµрдээ±ин истэллэр. К³рµдьµ³´µгэр
кµлсэллэр. Т³б³л³рµн бы´а илгистэллэр. Ол курдук, халлаан сырдыар диэри олоІхолоотум. Бииктэр Ньукулаайабыс олоІхобун тохтоло суох сµµрбэччэ кµнµ бы´а сырала´ан бµтэрдэ».
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Иннокентий Гурьевич олоІхотун суруйтаран бµтэн баран,
нэ´илиэгэр т³ннµбµт. Ол кэнниттэн ууга таа´ы бырахпыттыы сµтэрсэн кэбиспиттэр. ОлоІхотун дьыл±атын билбэккэ сырытта±ына, быдан хойут Ленинградтан А.А. Поповтан «Куруубай хааннаах Кулун
Куллустууру» нууччалыы тылбаастаатым диэн биллэрии сурук кэлбитигэр со´уйан эрэ хаалбыт. «Кулун Куллустуур» олоІхону нууччалыы саха тылын уонна фольклорун µчµгэйдик билэр Ленинград
учуонайа АА. Попов тылбаастаабыт.
1916 с. Э.К. Пекарскай О.Н. Бетлингк алфавитынан олоІхону
кэлимсэ кэпсээн курдук тиэки´инэн туспа кинигэнэн «Образцы народной литературы» серия±а Санкт-Петербурга бэчээттэтэн та´аартарбыт. Фольклорист Петр Никифорович Попов 1952 с. Э.К. Пекарскай кинигэтиттэн аа±ан хо´оон к³рµІµнэн суруйбут. Онтон кэлин, «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» олоІхо сахалыы туспа кинигэ буолан тахсар буолла диэн норуот айымньытын дьиэтин
фольклори´а П.Н. Попов кэлэн Иннокентий Гурьеви´ы ха´ан да
санаабакка сырытта±ына, хоно сытан, кэпсэтэн-ипсэтэн санаатын
к³т³±³н, µ³рдэн барбыт. Кинигэтэ 1958 с. саас кулун тутарга бэчээттэнэн тахсыбыт. Петр Никифорович Иннокентий Гурьеви´ы тахсан
куоракка илдьэ киирбит. Быраата Тимофеев Афанасий Васильевич
арыалдьыт бы´ыытынан барбыт. Куоракка киирбитигэр улахан
к³рсµ´µµ оІорбуттар. Оччотоо±у Саха АССР Верховнай Советын
Президиумун Бочуотунай грамотатын, сыаналаах бэлэхтэри биэрбиттэр уонна кинигэІ атыыта диэн 40 ты´ыынча харчы биэрбиттэр.
Ону кинигэтин эккирэти´эн та´аартарбыт Петр Никифорович Поповтуун аІаардаспыттар. Верховнай Совет бы´аарыытынан Иннокентий Гурьевичка ый аайы 600 солкуобайдаах пособие анаммытын
ту´унан докумуон биэрбиттэр. Инньэ гынан куораттан олус µ³рэн
тахсыбыт.
1985 с. Саха сиринээ±н ТЛИНЧИ туруорсуутунан «Кулун Куллустуур» олоІхону «Эпосы народов СССР» серия±а киллэрэн, «Строптивый Кулун Куллустуур» диэн ааттаан, сахалыы-нууччалыы тылынан Москва±а бэчээттэппиттэр. Онон олоІхо аа±ааччыларга, учуонайдар киэІ эйгэлэригэр тар±аммыт. «ССРС норуоттарын эпостара»
серия±а киллэрии µлэтин оччотоо±уга старшай научнай сотрудник
Иннокентий Васильевич Пухов са±алаабыт. Аныгылыы саха алфавитыгар к³´³р³н суруйбут ки´инэн Георгий Устиновнч Эргис буолар.
«Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» суруллубут олоІхолор130
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тон биир сµІкэннэрэ. Кини уустук ис хо´оонноох, бэркэ табыллан
бэриллибит араас характердаах уобарастаах. ОлоІхо сюжетын т³рд³
бэрт былыргы бы´ыылаах. Икки µйэлээх олоІхо. МаІнайгы чаа´ын
сµрµн тиэмэтэ кµрэс былдьа´ан кэргэн ылыы, онтон хараІа кµµстэри кытта охсу´уу, сµрµн тиэмэ±э ба´ыйтаран, кинини арыйыыга
эйгэ буолан хаалар диэн Г.У.Эргис этиитэ с³пт³³х. Бу олоІхо уратыта буолар кэргэн и´ин дьахтар охсу´ара. Айыы бухатыыра дьахтар
Кµн Толомон Ньургустай Куо кэргэни тэрийэр дьолун и´ин бары
эрэйи кыайан-хотон, ки´итин Кулун Куллустуур тапталын сити´эн,
ыал буолан саха т³рдµн уу´аталлар. ОлоІхо иккис µйэтигэр Кулун
Куллустууртан уонна Ньургустай Куоттан µс бухатыыр уол т³р³³н
хараІа кµµстэри, абаа´ылары кыайан-хотон, Орто дойдуга эйэлээх,
дьоллоох оло±у а±алыыларын ту´унан кэпсэнэр.
Иннокентий Гурьевичка анаан олоІхо киэ´элэрэ, к³рсµ´µµлэр,
семинардар тэриллэн ыытыллыбыттара. И.Г. Тимофеев-Теплоухов
ту´унан ахтыылар хомуллубут брошюралара 1000 экземплярынан
бэчээттэнэн тахсыбыта.
Дьокуускай к. 1959 с. олоІхо´уттар семинардарыгар Иннокентий Гурьевич кыттыыны ылбыта. Фольклорист Н.В.Емельянов кини
олоІхотун магнитофоІІа устан ылбыта ГЧуоААХНПИ фондатыгар
ууруллан сытар.
Чурапчы улуу´ун а±а к³лµ³нэ ытык мааны чулуу бэрэстэбиитэллэриттэн биирдэстэрэ, Саха Республикатын норуотун ха´аайыстыбатын
µтµ³лээх µлэ´итэ Дмитрий Петрович Лазарев «Эриэн таба аттаах
Эрэбил Бэргэн» диэн Иннокентий Гурьевич иккис олоІхотун сурукка тµ´эрэн хаалларбыт улахан ³І³л³³х ки´и буолар. ОлоІхону
суруйууну 1941 с. ДириІ б³´µ³лэгэр ыаллыы олорон, колхоз µлэтин
кэнниттэн киэ´эттэн киэ´э са±алаабыттар. Ыам ыйын ортотуттан
Иннокентий Гурьеви´ы ы´ыы µлэтигэр ылбыттар. Онон суруйуулара тохтообут. Бэс ыйын 22 кµнµгэр А±а дойду сэриитэ са±аламмыт.
Онон Д.П. Лазарев армия±а ыІырыллыар диэри олоІхо±о кµµскэ
µлэлээн, 400 страницаны суруйбуттарын кэннэ, атырдьах ыйыгар
бэбиэскэ тутан, Дмитрий Петрович армия±а барбыт. Армияттан
1943 с. эргиллэн кэлбит. 1944—1945 сс. олоІхо´утунаан суруйууларын сал±аабыттар. ОлоІхотун кырата иккитэ-µстэ устан, барыта 12
ты´ыынча кэриІэ строкалаах, 449 страница буолбут. ОлоІхолорун
тµмµктээн 1945 с. от ыйыгар киллэрэн архыыпка туттарбыттар.
Дмитрий Петрович Лазарев саха норуотун судаарыстыбанна´ын
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тэрийсибит М.К.Аммосов, П.А.Ойуунускай курдук чулуу дьону кытта алты´ан, тыл этэллэрин истэн, Е. Ярославскайы к³р³н, ураты
³йд³³х-санаалаах буолан, µйэлэргэ хаалар µлэни оІорон хаалларбыта.
Саха Республикатын Государственнай мунньа±а (Ил Тµмэн) А.П Илларионов аатынан бириэмийэтин лауреата, «Гражданскай килбиэн»
бэлиэ ха´аайына, Хайахсыт нэ´илиэгин бочуоттаах олохтоо±о Тимофеев Федор Афанасьевич к³рд³´µµтµн ылынан, Лазарев Дмитрий
Петрович бэйэтин архыыбыттан уола Дмитрий Дмитриевичтэн уларсыбытын куоппуйалаан ылан, бэчээттээн компьютерга киллэрбит.
Онтон бэчээккэ бэлэмнииргэ ОлоІхо киинигэр а±алан туттарбыта.
Онон Иннокентий Гурьевич хаан-уруу аймахтара бу олоІхону суруйан хаалларбыт Лазарев Дмитрий Петровичка махталлара муІура
суох.

ОлоІхоґут ааттаа±а
Тимофеев-Теплоухов Иннокентий Гурьевич олоІхолуурга бэйэтин айма±ын Тимофеев Афанасий Васильеви´ы у´уйбута. Афанасий
Васильевич хас да олоІхону билэрэ. ¥чµгэйдик ыллаан-туойан и´эн,
бу былааска салайар µлэ±э сыстан, ол идэтин быра±ан кэбиспитэ.
Афанасий Васильевичтаах «Сылгы уола Дыырай бухатыыры» урут кулууп суо±уна Иннокентий Гурьевич дьиэтигэр спектакль оІорон туруора сылдьыбыттара. Онно Иннокентий Гурьевич бухатыыр оруолун толорбута. Иннокентий Гурьевич 7 уол, 5 кыыс о±оломмута.
Олортон билигин биир да о±о суох. Мин о±онньору кэнники кырдьыбытын кэннэ µгµстµк к³рс³р, билсэр буолбутум. «Кµ³х оттоох»
диэн ферма±а дьукаах олорбуппут. МаІнайгы кэргэнэ Хобороос
эрдэ ³лбµтэ, кэнники кэргэнэ Натаа´а о±олордоох этэ, олортон
биир уол Дорофеев Прокопий Кузьмич Чурапчыга олорор. Би´иги
сайылыкка дьукаах олорорбут са±ана Натаа´а ыанньыксыт этэ. Ити
1953 с. сайын. Мин Дьокуускайга µ³рэнэр этим, икки сайын дьукаах олорбуппут. О±онньор олус уус тыллаах, на±ылыччы кэпсиирин с³бµлµµрэ. Э´иги эдэр дьон на´аа ырыаны-тойугу эккирэтимэІ
диирэ. Бэчээттэнэн тахсыбыт кинигэтин и´ин, Саха АССР Верховнай Советын бочуотунай грамотатынан на±араадаламмыта уонна
пенсия анаммыта. Хайахсыттар на´аа к³рб³т³х-харайбатах буол132
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батахтар, м³лт³х да буоллар уІуо±ун тимиринэн эргийэн тураллар.
Т³р³³бµтэ 120 сыла туолуутунан сибээстээн кулууп та´ыгар памятник туппуттара. УІуо±а Кэтит Кµ³л халдьаайытыгар сытар.
Оло²хо´ут тимофеев-теплоухов И.Г. /
лукин н.В. — Ситим, 1994.

¥іґэттэн айдарыылаах олоІхоґут эбит этэ...
1958 с. кµ´µн, от-мас улаханнык хагдарыйа илик кэмигэр, «Ба´ыр±ас» ферматыгар ыанньык сµ³´µнµ к³р³³ччµлэр отордуу диэн
ааттаан к³´³н кэлбиппит. Теплоухов Иннокентий Гурьевичтыын,
кэргэнэ Натаа´алыын, хас да ыал буолан бииргэ «Ба´ыр±ас» бала±аныгар дьукаахта´ан олорбуппут. Ити ³лµ³н тµ³рт сыл иннинэ
этэ. Оччолорго кэргэним Матрена ыанньыксыт, мин ньирэй к³р³³ччµ
этим. Арай биир сарсыарда, эрдэ туруубар мин иннибэр Иннокентий Гурьевич бала±аммыт тэлгэ´этигэр сис туттан т³тт³рµ-таары
хаама-хаама и´игэр киІинэйэн ыллыы сылдьарыгар тµбэ´эн, олох
аттынан ааспыппар миигин баарга ылбата, µ³´ээ эбэтэр орто дойдуга сылдьар бы´ыылаах эбит этэ. Биир ыйы кыайар кыайбат кэмІэ
дьукаахта´ан баран, Кэтит Кµ³лгэ Афанасьев Иван Петровичтаахха
к³спµттэрэ. Оччолорго Иван Петрович кэргэнинээн Хобороостуун
сибиинньэ к³р³лл³р³. Иннокентий Гурьевичтаах сµрдээх кыайыгас
турбут-олорбут µлэ´ит дьон этилэр. Онно сибиинньэ к³рµµтµгэр
кэпсэти´эн к³´³н барбыттара.
Мин ³йдµµрбµнэн ити кµ´µнµгэр о±онньор «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» олоІхотун кинигэтэ тахсар буолан, Иннокентий Гурьеви´ы Дьокуускайга ыІырбыттарыгар барбыта. Куораттан тахсыбытын
кэннэ, ити кы´ыныгар, дойдутугар Хайахсыкка эргэ умайбыт оскуола±а к³рсµ´µµ тэрийбиттэрэ. Онно к³рµдµ³р толору ки´инэн
туолбутун ³йдµµбµн.
Инники со±ус эрээккэ к³рµдµ³ргэ олорон к³рµµбэр Иннокентий Гурьевич, уІа ата±ын ньилбэгэр хаІас ата±ын оллооннуу ууран,
уІа илиитин ыты´ын хаІас ата±ын ньилбэгэр ууран, хаІас илиитин то±оно±ун уІа ыты´ынан ³й³³н, хаІас с³мµйэтин кулгаа±ын
эминньэ±эр ыга анньан сыІаах баттанан олорон, тии´ин быы´ынан
сыыйан ис и´иттэн илби´ирэн ыллаата±ын аайы кулгаа±а кытта
ч³р³Ін³³н хамсыырын бэрки´ии дьиибэргии к³рбµтµм. Намылхай,
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чуолкай куоластаа±ын олус дуо´уйа, долгуйа истибитим. Кини «Куруубай хааннаах Кулун Куллустууру» олоІхотун бµтэ´иктээх толоруутуттан ³йд³³н хаалбытым ити. Билигин санаатахпына 89 саастаах
о±онньорго, ханан да±аны холооно суох µ³´эттэн айдарыылаах курдук, олоІхо´ут эбит диэн сыаналыыбын.
Борисов П.П. i

Киниттэн уґуйуллубутум
25 сааспыттан Теплоухов Иннокентий Гурьеви´ы 1953 сыллаахтан билэбин. Мин «Победа» колхоз чилиэнэ этим, оттон Иннокентий Гурьевич Крупская аатынан, кэлин ити икки колхоз холбо´он
«Социализм суола» диэн ааттаммыта. Ытырыкка хас да ыал дьукаах
олорбуппут. Ол кэмІэ кини 70-наах дуу, 70-тан тахсыбыт дуу саастаах ки´и буолуо. Ытырыкка иккис кэргэнинээн Натаа´алыын бэйэлэрин сµ³´µлэрин к³р³н олорбуттара. Мин ферма±а от тиэйээччи
этим. Иннокентий Гурьевич орто уІуохтаах, бэйэтигэр с³п эттээхсииннээх, на´аа сытыары-сымна±ас майгылаах, чэбэр, ыраас ки´и
этэ. Бэйэтэ и´иттэн «Чэ, о±олоор, олоІхолуум эрэ» диэн тылланара. Ону µ³рµµнэн ферма ыала бары мустан истэрбит. Барыта 3-4
олоІхолоох этэ. Саамай с³бµлµµр олоІхото «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» бы´ыылаа±а.
ОлоІхотун ис хо´оонун киириитин кэпсиир этэ. Уонна биирдии
геройдарынан: абаа´ыларын, дьахталларын, бухатыырдарын ыллаан
барара. Хас толорор геройдарын уобарастарынан куола´ын уларытан олоІхолуура. Куола´а а´ара нарын, кылы´ахтаах этэ. Тµµн µ³´э
аа´ыар диэри истэрбит, онтон бары да сылайан утуктаан барарбыт.
Ону к³р³н «Чэ, э´иги да сылайдыгыт, мин да сылайдым, тохтуохха»
диэн сµрдээх сымна±астык этэн, бары сµбэлэ´эн тар±а´арбыт. ОлоІхо
оройо а´а±ас хаалара.
Тимофеевтар бары да хас эмэ к³лµ³нэнэн удьуор талааннаах,
олоІхо´ут-ырыа´ыт дьон бы´ыылаахтара. О±онньор чугас айма±а
Ырыа Мииккэ кинээстэр, кулубалар ыллатар улахан олоІхо´ут
ки´илэрэ эбитэ µ´µ. Тимофеев Охоноос эмиэ олоІхолуур идэлээх
этэ.
Амматтан бурдук тиэйэ киирэ сылдьан т³нн³н и´эн хоно сытар ыалыгар олоІхолообутун истибитим. Аммалар сµрдээ±ин сэр134
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гээн истибиттэрэ, сэІээрбиттэрэ. Саамай с³бµлµµр олоІхотун
олоІхолообута. 1950 с. суруйааччылары кытта к³рсµ´µµгэ, Чурапчыга, мин Теплоуховтыын ыІырыллыбыппыт. Иннокентий Гурьевич бэйэтин олоІхотун олоІхолообута, мин бэйэм сахалыы ырыалары «Ньургун Боотуртан» бы´а тардан ыллаабытым. Онтон Дьокуускайга ыыппыттара. Саха театрыгар «Куруубай хааннаах Кулун
Куллустуурун» бы´а тардан олоІхолообута, мин «Ньургун Боотуртан» Туйаарыма Куо абаа´ы уолун хаайыытыгар сытан ыллаабытын
толорбутум.
Кэлин би´иги «Кы´ыл Ойууну» туруорарбытыгар сµбэлэтэ,
µ³рэттэрэ куоракка киирэ сылдьыбыппыт. Онно театр артыы´а
Михаил Жирков улахан ³І³л³³х. Миигин истэн баран, «Оруолгун
кыайар эбиккин» диэн дьарыктаабата±а. «Кµµлэйдээ, куораты к³р»,
диэбитэ. Мин Са´ыл Ойууну толоруохтаах этим. Прокопий Флегонтов Кы´ыл Ойууну толоруохтаах этэ. Кинини кытта бэрт ³р µлэлээбитэ.
Манна да±атан эттэххэ Михаил Жирков Кы´ыл Ойууну толороругар мин а±абын Протасовы ыІыран кыырдаран к³рбµт µ´µ. А±ам
ол кэмІэ трактористар куурустарыгар µ³рэнэ сылдьыбыта.
Протасов Николай Николаевич

ОлоІхоґуту µйэтитии
1994 с. кулун тутарга улуу олоІхо´ут чиэ´игэр «ОлоІхо киэ´этэ»
диэн учуонайдары, олоІхо´уттары кытта к³рсµ´µµ ыытыллыбыта. Бу
дьоро киэ´эє Тыл, литература уонна история институтун µлэ´иттэрэ,
олоІхону µ³рэтэр Николай Иннокентьевич Окоемов, саха
фольклорунан дьарыктанар Сардана Платоновна Ойунская, Петр
Никифорович Дмитриев-Туутук, Јлµ³хµмэ аатырбыт олоІхо´ута
Н.Степанов кыттыыны ылбыттара. Николай Иннокентьевич Окоемов «ОлоІхо´уттар уонна олоІхону толоруу» ту´унан кэпсээбитэ.
С.П. Ойунская И.Г. Теплоухов «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» олоІхото хайдах нууччалыы тылбаастаммытын, П.Н. Дмитриев олоІхону µ³рэтии ту´унан били´иннэрбиттэрэ. Ити кэнниттэн
Јлµ³хµмэ олоІхо´ута Н.Степанов олоІхону толорбута.
И.Г. Тимофеев-Теплоухов т³р³³бµтэ 125 сылыгар аналлаах
быраа´ынньык Хайахсыкка ыам ыйыгар бэлиэтээ´иІІэ киниэхэ
135

ЧурапЧы оло¢хо¤уттара

анаан туппут памятниктарын а´ыы µ³рµµлээх бы´ыыга-майгыга
барбыта. Памятнигы Хайахсыт ыччаттара художественнай училище
студена Альберт Евсеевич Сухаринов, Тарас Лукич Тарасов
проектаан оІорторбуттара. ¥³рµµлээх а´ыыга Улуус дьа´алтатын
ба´ылыгын социальнай боппуруостарга солбуйааччы Тарас Лукич
Тарасов, И.Г. Теплоухов-Тимофеев ииппит уола Прокопий Кузьмич
Дорофеев, улуус бочуоттаах гражданина, о±єонньор иккис олоІхотун
сурукка тµ´эрбит Лазарев Дмитрий Петрович уонна аймахтара,
чугас до±єотторо кыттыыны ылбыттара. 8 кыыс, 9 уол арыалдьыттаах,
уус-уран самодеятельность лауреата Николай Протасов-Ньукулачча
алгыс этэн, ырыа ыллаан олоІхо´укка аналлаах быраа´ынньыгы
аспыта. Ити кэнниттэн оччотоо±єуга нэ´илиэк ба´ылыга Николай
Дмитриевич Поисеев, улуустан Т.Л. Тарасов олоІхо´укка анаан
ыытыллыбыт µлэлэр тустарынан уонна олоІхо´ут Чоппулуохап
µйэтитэн хаалларбыт олоІхолорун суолталарын ту´унан кэпсээбиттэрэ. Д.П. Лазарев ахтыы оІорбута. Аймахтарын ааттарыттан
Тимофеев Федор Афанасьевич, Тимофеева Екатерина Петровна
олоІхо´укка суолта ууран µйэтиппиттэригэр махтанан, истиІи´ирэх тыллары эппиттэрэ. Памятнигы а´ыы кэнниттэн улахан
концерт буолбута. Бу концерка кыттыыны ылбыттара. ДириІнээ±єи
народнай хор, салайааччы Фекла Ивановна Попова, чабырєахсыт
Мария Герасимова, ырыа´ыттар Николай Саввин, Анастасия
Феофанова, Чакыр нэ´илиэгин уус-уран самодеятельно´а, Елена
Дьячковская, Александра Васильева салайар Хайахсыт оскуолатын
µ³рэнээччилэрин µІкµµ´µттэрэ. Киэ´этин культура дьиэтигэр
Чурапчытаа±єы народнай театр И.Г. Теплоухов-Тимофеев «Куруубай
хааннаах Кулун Куллустуур» олоІхотун оонньоон к³рд³рбµттэрэ.
ОлоІхону биир дойдулаахпыт Герасимова Мария Андреевна сцена±єа
туруоруллар гына кылгатан, тµ³рт хартыыналаан сатыы олоІхо диэн
ааттаан туруорбута. Улуу олоІхо´укка аналлаах нэдиэлэ, нэ´илиэк
µрдµнэн ыытыллыбыт дьа´аллар µ³рэнээччилэргэ элбэх билииник³рµµнµ, улахан интэриэ´и µ³скэппиттэрэ. Чурапчы народнай
театрыгар «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» олоІхо±єо барыта
µІкµµ´µттэрдиин 40-ча ки´и оонньообута. Республикатаа±єы Норуот айымньытын дьиэтиттэн Николай Иннокентьевич Окоемов
тахсан Саха к³рд³р³р и´итиннэрэр компаниятын «ОлоІхо эйгэтэ»
программа±єа устабыт диэн тµ³рт хас кµн телевидение варианынан
Окоемов бэйэтэ режиссердаан видео±єа у´улбута. Артыыстар
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µлэлэриттэн к³Іµллэтэн кэлэ-кэлэ улаханнык сµргэлэрэ к³т³±µллэн
оонньообуттар. Бу олоІхону туруорууга И.Г. Теплоухов-Тимофеев
125 саа´ынан республикатаа±єы олоІхо семинара буолан киин уонна илин эІээр улуустартан кэлбиттэрэ. Икки кµннээх семинарга
олоІхону оонньоон бµппµттэрин кэннэ н³Іµ³ кµнµгэр ырытыы
оІорбуттара. Юбилей иитинэн народнай театр коллектива салгыы
Мугудайга, Т³л³йг³ уонна т³р³³бµт нэ´илиэгэр Хайахсыкка оонньообуттара. Кэлин Петр Михайлович Решетников аатынан Чурапчытаа±єы нартеатр т³рµттэммитэ 25 уонна 30 сыллаах юбилейдарыгар
хаттаан с³ргµтэн «Кулун Куллустуур» олоІхо нартеатр сценатыгар
туруоруллубута. Ити курдук, би´иги биир дойдулаахпыт И.Г. Тимофеев-Теплоухов 125 саа´ын 1994 с. киэІник бэлиэтээн тураллар.
Ити сыл «Ситим» чаа´ынай издательскай фирма±єа ОлоІхо´ут И.Г. Тимофеев-Теплоухов диэн ахтыылар хомуллубут брошюралара 1000
экземплярынан бэчээттэнэн турар. Брошюра±а Чурапчытаа±ы
кыраайы µ³рэтэр музей сотруднига Сибирякова Р.С. µлэлэспитэ.
Игнат Каженкин,
А.П. Илларионов аатынан
Хайахсыт орто оскуолатын µ³рэнээччитэ
«Оло²хо дойдутун о±отобун»
республикатаа±ы тµ´µлгэ±э аахпыт
дакылаатыттан бы´а тардыы
Иитии кы´ата // №1. — 2009.

э´эм биллиилээх оло²хо´ут И.Г. Тимофеев-Теплоухов
туґунан сырдык ійдібµллэр
Мин 1957 сыллаахха Хайахсыт нэ´илиэгэр т³р³³бµтµм. Ийэм
Настаа олох кырабар ³л³³хт³³бµт. А±ам Киргиэлэй Кытаанах нэ´илиэгин олохтоо±о, Кытаанахха а±абынаан, э´ээм Мэхээлэни, эбээм
Аананы кытары олорбуппут. Кµ´µ³рµ эбээм Натаа´а, э´ээм Лэгэнтэй миигин к³рс³ диэн Кытаанахха кэлбиттэр. Онно мин баата
суор±ан µрдµгэр, о´ох иннигэр оонньуу олорор µ´µбµн. Ол кэлэн
э´ээм Лэгэнтэй: «Сиэммит Натаа´а а±ыйах кµн би´игини кытары
барыстын», — диэн к³рд³спµтµн с³бµлэспэтэхтэр. Онуоха э´ээм
Лэгэнтэй ыарахан со±устук саІаран-иІэрэн киирэн барбытыгар,
э´ээм Мэхээлэ а±ата: «Кырдьа±ас тыла-³´³ ыарахан», — диэтэ±э,
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«Кыы´ы биэрэн ыытыІ», — диэбитигэр к³Іµллээбиттэр. Ол кэннэ
т³тт³рµ а±албатахтар.
Ол сайыныгар э´ээм Лэгэнтэй, кµ³л уІуор оттуу сырытта±ына,
кинилэр бала±аннарыгар массыына кэлэн тохтообут. Ону к³р³н:
«Сиэммин ыла кэллэхтэрэ!» — диэн 89 саастаах о±онньор хотуурун
туора быра±аат, сµµрµµ б³±³тµн сµµрэн, тиритии б³±³тµн тиритэн,
а±ылаан бала±аныгар кэлээхтээбит. Ол ыксаан кэлтэ, оройуонтан
атын дьон кэлбиттэрин к³р³н µ³рээхтээбит: «Сиэним баар эбит», —
диэн. Ити курдук, маанылаан, атаахтатан мурун бµ³тэ оІостон,
5 сааспар диэри иитэр.
Бэйэм ³йдµµрбµнэн, куруук сыллыыр, атаахтатар этэ. Кыра о±о
баппат, баракаа´ым элбэх буолла±а. дьукаах олорор ыаллар сибиинньэлэрин уйаларыттан та´аартаан кэбиспиппин ³йдµµбµн. Онно
эбээм ынах быатын ылан та´ыйаары кэлбитигэр, куотан кэлэн
э´ээм кэннигэр саспытым. Э´ээм эбээбэр таарыйтарбат, куруук
к³мµскэ´эр этэ.
Биирдэ та´ырдьа оонньуу сылдьан, бытыылка алдьаммыт таа´ыгар
охтон илиибин бы´ан, хаан б³±³ буолан ытаан киирбиппэр, оо,
э´эм эбээбэр кыы´ырбытын ³йдµµбµн. Ол ³л³рбµт суолум билигин да±аны чэр буолан сылдьар. Э´ээм ньилбэгэр олордон куу´ан
олорон киІинэйэн ыллыыра. Утуйаары сыттахпына кииммиттэн
сыллаан-сыллаан баран, сиидэс быы´ын арыйан утуйа киирэрэ.
Т³р³³бµт миитэрэпкэбинэн Захарова Наталья Григорьевна диэн
эбиппин, ону а±ам биэрбэтэх. Ол и´ин э´эм ирдэ´э барбакка, бэйэтин араспаанньатын, аатын бэрдэрэн, ийэм аатын ааттатан Теплоухова Анастасия Иннокентьевна диэн бэйэлэрэ сµрэхтээбиттэр.
Оскуола±а µ³рэнэр сылларбар араспаанньабын б³р³бµ³ттээн сылаас
кулгаахтыыраба диэн уолаттар µ³±эн, элбэхтик ытаталлара. Онтон
гыммытым дуу, ийэбин иккистээн т³р³т³³рµ дуу?.. Паспорт ыларбар
араспаанньабын, а±ам аатын уларытан Данилова Анастасия Кузьминична буолбутум. ДьиІинэн кыыс о±о омук анала, араспаанньа уларыйар буолла±а. Ону оччолорго миэхэ ким да сµбэ-ама биэрбэтэх.
Кэлин улаатан баран, кэмсинэр этим.
1982 сыллаахха Хабаровскайга култуура µ³рэ±ин бµтэрэн, Бµлµµ
улуу´угар ананан барбытым. Уонна оло±ум аргы´ын к³рс³н Виталийдыын ыал буолан олорбуппут 32 сыл буолла. Биир кыыс, икки уол
о±олоохпут. Кыыспыт Саша медколле´ы бµтэрэн, Дьокуускайга идэтинэн µлэлиир, ыал буолан Айтал диэн уоллаах, 2 кылааска µ³рэнэр,
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кыыстара Айгылаана 2 саастаах. Кµтµ³тµм Анатолий идэтинэн миэбэл
оІорор. Улахан уолум Прокопий учуутал µ³рэхтээх да буоллар, атын
хайысханан µлэлиир. Кыра уолум Виталий кэргэнинээн Аленалыын
бухгалтер идэлээхтэр, 2 саастаах Сайнаара диэн кыыстаахтар.
Оло±ум кыра кэрдиис кэмигэр э´эбэр атаахтаан, маанылатан
иитиллибиппин о±о саа´ым дьоллоох кэминэн аа±аабын.
Анастасия Данилова,
сиэнэ

Хайахсыкка — олоІхо ыґыа±а
Оло²хо´ут И.Г.Теплоухов-Тимофеев
т³р³³бµтэ 140 сылыгар аналлаах улуустаа±ы ы´ыах
Охтон баранар мастардаах, уолан бµтэр уулаах, аІаат-муІаат
алаастардаах Орто туруу бараан дойдуга иэгэйэр икки атахтаах, иннинэн сирэйдээх айыллан, т³р³³н-µ³скээн µс саханы µ³дµппµтэ
эбитэ µ´µ. Сээркээн сэ´энньиттэр, кэрэмэс кэпсээнньиттэр,
хомо±ой хо´оонньуттар, ыллам ырыа´ыттар, кылы´ахтаах тойуксуттар олоІхо диэн улуу айымньыны сириэдиппиттэрэ, сайыннарбыттара кµн бµгµнµгэр диэри норуот тылынан уус-уран айымньытын
чыпчаала буолан сылдьар. ОлоІхо´ут к³мµлµ³к о´ох имик-самык
уотун иннигэр олорон кµн ч³мчµµк о±олорун, Айыы бухатыырын,
аллараа дойду араллаанын ту´унан µс тµµннээх-кµнµ бы´а туойара.
Кини олоІхолообута уостан уоска бэриллэн, тыла-³´³ уларыйантэлэрийэн, чочуллан и´эрэ. Кµµстээх олоІхо´уттар ыІырыыттан
ыІырыыга, алаастан алааска, улуустан улууска сылдьаллара. Классик
суруйааччыларбыт бары да кэриэтэ «олоІхону истэн, олоІхоттон
µ³рэммиппит» диэн истиІник ахталлар. Биир бастыІ олоІхо´уппут, биир дойдулаахпыт И.Г.Теплоухов-Тимофеев быйыл т³р³³бµтэ
140 сылын туолла. Онон кини µрдµк аатыгар сµгµрµйэн туран
ОлоІхо ы´ыа±ын хо´уйан сурукпар кытыарда±ым буоллун.
Худуо´унньук ыраас лиискэ бастакы сураа´ынын тардыбытын
курдук суолунан сарсыардаттан тимир к³л³л³р быыстала суох субустулар. КиІкиниир киэІ халлааІІа Орто дойду дьонун µ³рдэ,
сылаа´ынан угуттуу кµн кµлµмнµµ оонньуур. Айыы бухатыырын
дойдутунуу т³гµрµк алаастарынан, чµ³м кµ³ллэринэн быы´аспыт
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нэ´илиэккэ кэллибит. Ы´ыах ыалдьыттарын уруйдуур суруктар, айан суолун тула ыйаммыт саламалар бµгµІІµ кµн уратытын
кэрэ´илииллэр. Ити бэс ыйын 18 кµнэ, Хайахсыт нэ´илиэгэ.
Сарсыарда тµ´µлгэлэри киэргэтии, уран тарбахтаах дьон быыстапкалара буолла. Онтон ы´ыа±ы µ³рµµлээхтик а´ыы са±аланна.
Нэ´илиэк а±а ба´ылыктара сэлэлии хааман парадтаан киирдилэр.
Улуус Мунньа±ын председателэ В.В. Гуляев, Чурапчы нэ´илиэгин
ба´ылыга И.И. Оконешников тыл этэн туран, улуус дьа´алтатын на±араадаларын туттардылар. «СР µ³рэ±ириитин туйгуна» ааты В.Г. Прудецкайга, бочуотунай грамотаны П.Д.Олесова±а уонна Махтал суруктары биэрдилэр. Хайахсыт нэ´илиэгин ба´ылыга И.И.Филиппов
кэлбит дьону э±эрдэлээтэ. Дьокуускай куоракка олорор «Хайахсыт
тµмсµµ» салайааччыта Ф.А. Тимофеев, А±а дойду улуу сэриитин
кыттыылаа±а В.П. Диодоров, республика аатырбыт хайы´ардьыта 75
саастаах А.Д. Евграфов тыл эттилэр. Саха кµ³рэгэйэ Аграфена Кузьмина ырыатын бэлэхтээтэ. Дьокуускайдаа±ы тыа ха´аайыстыбатын
академиятыттан Николай Иванович, Нюрбина Дмитриевна Ефимовтар, Ольга Михайловна Харайбатова ыалдьыттаатылар.
Салгыы «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» олоІхоттон
ба´а тардан театрализованнай дьµ´µйµµ к³рд³рµлµннэ. Онтон Аар
ба±ахха кымыс µрдµн охторуу буолла. Валерий Герасимов 7 кыталык
кыыстаах, то±ус туруйа уоланнаах алгыс ба´ын сыалаата. Алгыстаммыт кымы´ынан кэлбит дьону айах туттулар.
Тµ´µлгэнэн а´аа´ын кэнниттэн кµ³н-кµрэстэр эр-биир са±аланан истилэр. О´уохай, тойук, олоІхо манна дьиэрэйдэ, кылыы,
ыстаІа, хабылык, хаамыска итиннэ оонньонно.Сахалыы таІас
кµрэ±эр бары кыттааччылар бэркэ диэн бэлэмнэммиттэр, олу´ун
диэн оІостубуттар. Дьµµллµµр сµбэ µс к³рµннэ кыайыылаахтары
бы´аарда. Дьиэ кэргэн таІа´ыгар Хопто±о нэ´илиэгиттэн Сардаана, Павел Кирсановтар, Хатылыттан Мария, Николай Иустиновтар
кыайыылаах аатын ыллылар, онтон эдэр ыччакка анаан таІас тигэн
Кытаанахтан И.С. Дьячковская, Мугудайтан Е.П. Сивцева, тµ´µлгэ
таІа´ыгар Мугудайтан П.Д. Шадрина, А.С. Корякина бастаатылар.
Биир бэйэм Туйаара Шадрина «Алмазные росписи» диэн эдэр ыччакка аналлаах коллекциятын сэІээрдим. «Быйыл сахалыы таІас
кµрэ±э ураты µчµгэйдик ааста». Элбэх эдэр ыччат кытынна. Сылын аайы тµ´µлгэ±э сахалыы таІас кэтиллиитэ элбээн и´эр. Т³рµт
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µгэскэ оло±уран тигэллэр. Киэргэллэрэ-симэхтэрэ сайдан и´эр
диэн дьµµллµµр сµбэ санаатын µллэстэр.
Тойук уонна хомус кµрэ±эр о±олор уонна улахан дьон диэн
арахсан кµрэхтэстилэр. Тойук туойулунна±ына, хомус тыа´а
лыІкынаата±ына саха ки´итин нохтолоох тойон сµрэ±э биллибэт
долгуІІа уйдаран тиІиргэччи тэбэр, бэл, к³тµ³х курдук т³б³тµн
кынтаччы туттан сиртэн тэйэн эрэргэ дылы буолар. О±олорго бастакы миэстэни Хатылы нэ´илиэгиттэн сылдьар — Саина Захарова,
икки´и — Хадаартан Надя Титова, µсµ´µ Хайахсыт кыы´а Сардаана
Евграфова ыллылар. Улахан дьоІІо Хатылы олохтоо±о Зоя Мохначевская кыайыыны ситистэ, иккис — Хадаартан Александра Софронова, µ´µс БолтоІоттон Дмитрий Слепцов буоллулар. Оттон хомуска улахан дьоІІо Чурапчыттан Марианна Дьячковская — бастакы,
Одьулуунтан Дьулустан Брызгаев — иккис уонна Мугудайтан Дмитрий Артемьев µ´µс миэстэ±э тигистилэр. О±олорго Кµннэй Иванова (Чурапчы), Муся Шадрина (Чурапчы), Айта Платонова (СылаІ)
µс бастакы миэстэ буоллулар.
Ы´ыах о´уохайа суох ааспат. Кµн эргииринэн о´уохайдаан ойор,
э´иэкэйдээн эІээритэр дьоІІо ама ким аІаар кырыытыттан кыттыспат, сэргэстэ´э эІэрдэспэт буолуой? Ол курдук, Чурапчытаа±ы
о±о спортивнай оскуолатын директора Семен Морфунов спорду ³р³
тутарын та´ынан ааттаах µчµгэй о´уохайдьыт. Кµрэххэ «Гран-при»
ха´аайына буолан телевизор ылар чиэскэ тигистэ.
Ы´ыахпыт биир сµрµн тµ´µлгэтинэн олоІхо тµ´µлгэтэ буолар.
Манна барыта 14 кыттааччы кэлэн оллоонноон олорон айыы бухатыырын сирин-уотун ойуулаата, бухатыырдар охсу´ууларын туойда,
ардыгар абаа´ы кыы´а буолан кубулунна. Тµмµккэ бастакы миэстэни — Настя Алексеева (Чакыр), Н.П.Тарасов (ДириІ), икки´и —
Алена Протасова (Хайахсыт), Н.Н. Григорьев (Чакыр), µсµ´µ Сусанна Лазарева (Кытаанах), Саша Сивцева (СылаІ) буоллулар. Маны
та´ынан Мотрена Леонтьева±а олоІхо´уттары ³й³³бµтµн и´ин,
Игнат КаженкиІІа РФ уонна СР культуратын µтµ³лээх µлэ´итэ
О.М. Харайбатова анал бирии´инэн, Д.Е.Артемьев, Мария Колесова, Соня Егорова би´ирэбил бириистэринэн на±араадаланнылар.
«Сандалы-2009» олоІхо ы´ыа±ын т³рµт сахалыы а´ын-µ³лµн
тµ´µлгэтигэр сылаІнар бириистээх — µ´µс, кытаанахтар иккис миэстэни ыллылар. Онтон саамай дэлэй астаах, тупса±ай к³стµµлээх тµ´µлгэнэн мугудайдар ааттаннылар. «Дойдум-ытык ала´ам» тµ´µлгэни
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к³рµµгэ Одьулуун — µ´µс, Мугудай — иккис, уонна Хйахсыт бастакы
буоллулар.
Ы´ыах тµ´µлгэтигэр урут да, билигин да нэ´илиэк, улуус ааттаах
сµµрµктэрэ, мадьыналара, тустууктара мусталлара.Быйылгы ы´ыахха
да хапса±айдьыттар, мадьынылар эрбии тии´ин курдук эристилэр.
Ол тµмµгµнэн мас тарды´ыытыгар Чурапчыттан сылдьар Константин Петров бастаата, онтон хапса±айга СР спордун маастара Николай Семенов кимиэхэ да иннин биэрбэтэ. Атах оонньуутугар Хайахсыт уолана Егор Федулов кµрэхтэ´ээччилэри барыларын куо´аран
бастакы миэстэ±э та±ыста.
ОлоІхо ы´ыа±ын биир ураты к³стµµтµнэн «Алаас кыы´а» поэт
Василий Петров-Айыл хо´оонугар оло±урбут кырааската суох кэрэ
куолар, «Кµлµмэх кµµстээх Кµ³нчэ Б³±³» уоланнар кµ³н кµрэстэрэ
буолла. Кыттааччылар бары ох курдук оІостубуттар, кустук курдук
куо´аммыттар. «Алаас кыы´ыгар» кыргыттар биэс тµ´µмэ±и аастылар. Оттон кµµстээхтэр кµ³н кµрэстэригэр биэс к³рµІІэ уоланнар
кµµстэрин холоннулар. Бастакы тµ´µмэх «Титиик тµбµгэ». Манна
40 кг толору уулаах 60 м сиргэ бириэмэ±э илтилэр. Иккис — аан холуодатын н³Іµ³ быанан тарды´ыы. ¥´µс — «¥тµлµгµ кыбытыы», ампаар
муннугун к³т³±³н µтµлµгµ кыбытыы. Т³рдµс — «таа´ы быра±ыы».
Бэ´ис — «Кµ³н к³рсµµ», 4 м у´уннаах, 20 см диаметрдаах бэрэбинэни икки т³б³тµттэн анал тутулугуттан тутан баран анньы´ыы,
5 м чэрчи и´игэр буолар, ким чэрчи и´иттэн тахсыбыт, бэрэбинэни мµччµ туппут, тобуктаабыт, охтубут кыайтарар. Дьэ кµµс-уох
быстара, сыра-сылба эстэрэ манна к³´µннэ. Ол да буоллар уоланнар бииртэн биир тµ´µмэххэ тµ´µнэн истилэр. Тµмµккэ «Титиик
тµбµгэр» Хайахсыттан — Виктор Борисов, «Быанан тарды´ыыга»
ДириІтэн — Иван Поисеев, «¥тµлµгµ кыбытыыга» Хадаартан —
Алексей Григорьев, «Таа´ы быра±ыыга» Мугудайтан — Александр
Толстоухов уонна «Кµ³н к³рсµ´µµгэ» Чакыртан Семен Еремеев бастаатылар. Онтон «Кµлµмэх кµµстээх Кµ³нчэ Б³±³» аатын бµгµІІµ
ы´ыах саамай кµµстээх уолана Хайахсыт эдэр ыччата Анатолий Филиппов ылла уонна курунан, телевизорынан на±араадаланна.
Ити кµрэхтэ´иилэр быыстарыгар, ырыалаах, µІкµµлээх э±эрдэ
нµ³мэрдэр ы´ыах силигин ситэрдилэр.Нэ´илиэгинэн уопсай тµмµккэ хайахсыттар (ба´ылык И.И.Филиппов) — µ´µс, сылаІнар (ба´ылык И.С. Макаров) — иккис, мугудайдар (ба´ылык К.И. Пермяков)
бастакы миэстэ буоллулар уонна харчынан бириэмийэ ыллылар.
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Сотору ырыа-тойук намыраата, к³р³³ччµлэр ы´ыылара-ха´ыылара уоскуйда, алаас и´ийдэ, чуумпурда. Кµн ар±аалаан са±ахха саста. Дьон бµгµІІµ кµнтэн кµµс-уох ылынан, эмиэ да сылайа бы´ыытыйан, санаалыын чэпчээн, ³р³ к³т³±µллэн тар±аста. Эдэр ³тт³
µІкµµгэ ойдо, айаннааччы тимир к³л³±³ олордо, сорох киэ´ээІІи
ыамІа аа-дьуо хаамыста..
Аграфена Кузьмина,
«Са²а олох» ха´ыат суруналыы´а

Чабыр±ахха киирбит Олоодо
Олоодо ту´унан ахтыылар олус а±ыйахтар уонна быстахтар. То±о
эрэ биир дойдулаахтара хайахсыттар, ону тэ²э хадаардар, чакырдар кырдьа±астара Олоодону истибэтэхтэрин, билбэттэрин кэриэтэ.
Кини улуу оло²хо´ут буоларын арай фольклористар бэлиэтииллэр.
Г.У. Эргис 1947 с. бэчээттэппит «Дьулуруйар Ньургун Боотур» диэн
кинигэтин киирии ыстатыйатыгар Олоодону Саха сирин у´улуччулаах
оло²хо´уттарын кэккэлэригэр киллэрбит: «Имена таких знаменитых оло²хосутов нашего века, как Захаров-Чээбий из Эмисского
наслега Амгинского района (умер в 1930 г.), оло²хосут Олоодо из
Хаяхсытского наслега Боотурууского улуса (умер до революции)...»
Олоодо аатын литературовед Г.М. Васильев, эпосовед В.В. Илларионов научнай µлэлэригэр ахталлар. Дьо²²о оло²хо´ут Олоодо
µрдµк µтµ³ аатын-сура±ын киэ²ник тар±аппыт µтµ³лээ±инэн Мэ²э
улуу´ун Бахсы нэ´илиэгин ХIХ µйэтээ±и аатырбыт чабыр±ахсыта
Дьµлэй Бµ³кээн-Яков Васильевич Титов (1833—1916) буолар.
«Билбит-к³рбµт» диэн киэ²ник биллибит чабыр±а±ар оччотоо±у
оло²хо´уттартан кини эрэ аатын киллэрбитэ:
ОлоІхо´ут Олоодо курдук
Улуу олоІхо´ут ки´и
Орто-туруу дойдуга
Т³рµ³-µ³скµ³ дии санаабаппын...

Ол эрээри, Олоодо у´улуччулаах оло²хо´ут эрээри, ханна сылдьан
ханнык оло²холору хайдах уратылардаахтык толорбута сура±ырбат,
номох буолан тар±амматах. Араа´а, кини дойдутугар-сиригэр Боотуруускай улуу´угар киэ²ник тэлэ´ийэн ыллаабатах-туойбатах уон143
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на бириэмэтэ да±аны ыраатта±а.Олоодо араспаанньата, аата, а±атын
аата биллибэт.
Арай Уо±ан а±атын уу´уттан удьуордаах курдук. / ср. Бур. Ууган
первенец человеческий, монг. А±ан старший Н.П./, «большой,
старший, великий» — ГБ., улахан Ник. Улуу Дарасын уу´ун уо±ана
буолбут «ставший набольшим в роду (племени) Улуу Дарасын (об
Улуу Тойоне)» — µ³´ээ уо±ан биис уу´а «верхний великий род» —
ГБ. Уо±ан тии´ик первичный (более сильный) припадок. Улуутуйар улуу тойон уо±ан уола старший сын (первенец) Грозного Улуу
Тойона, уо±ан-диэ±эн «превеликий, важный» — Г.Б., наибольшийвнушительный (Улуу Тойон). Уо±ан дьыл великое множество годов
Г.Б. (наряду с быдан дьыл). (Пек., стлб. 3027.). Былыр Уо±ан а±атын
уу´а 19 µйэ иккис а²аарыгар киинтэн 130—140 биэрэстэ тэйиччи,
25 олбуорунан 105 эр ки´илээх,107 дьахтардаах Кулу´уннаах, Хомустаах, Ньуочаабый, Кыачылыкы диэн алаастары ылан,2-с Хайахсыты
кытта Чы²хаатта µрэ±инэн быыса´ар улахан Хадаар а±а уу´а. Араартыы сатыах иннинэ дьон нэ´илиэктэ´ии диэни билбэккэ былаа´ан эройох ылсан, ыалла´ан-дьонно´он саахымат хара±ын курдук тар±анан
олороллоро. 1826—1831 иккис Хайахсыт нэ´илиэгэ тэриллэригэр
оло²хо´уту билэллэрэ эбитэ буолуо.Э.К. Пекарскай тылдьытыгар
Олоодо-прозвище певца сказочника и знахаря Ник. Олодосун. (от
олодуй+сун). В выражении уораат, тараат талыыта, олодосун быыбара
человек из дальних стран, первый, могучий и бойкий» диэбит. «Олодуй (от олоду+й) смело, бойко оглядываться во все стороны (задирая
голову назад), что служит признаком предприимчивости, решительности» (Пек. стлб. 1817.) Былыргыта ³сс³ Олоду Бэргэн диэн ураты
дьыл±алаах бухатыыр ту´унан остуоруйа баара умнуллубут.
Соро±ор Олойо диэн олоІхо´уту Олоодону кытта булкуйаллар
эбит. Хайахсыкка 82 саастаах сир тµннµгэ Лукин Н.В. «Олойо диэн
олоІхо´уту сэрии кэнниттэн эбитэ буолуо, к³рбµтµм, сирэйэ бар
тµµ. Давыдов араспаанньалаах диэбиттэрэ, хара бытыктаах, улахан
о±онньор ки´и бэтиэхэлэнэн:
Кэлэр-барар орохтоох
Кыы´ымсах кыайарбын,
Алаас аайы к³ссµµлээх
Дьахтарымсах дьаабалбын
Ойо±умсах Олойобун...»
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Диэбитин ³йд³³н хаалбыт. Олойо са²ардыы²²ы ки´и. Хайахсыкка дьиэ туту´а сылдьан аара суолга ³л³н аймал±ан буолбута µ´µ. Онтон Олоодо балачча былыргы ки´и. Сорохтор кэпсээннэринэн, наар кэриэтэ ар±аа²²ы улуустарынан, Дьокуускайынан
сылдьан оло²холуур эбит. Дьокуускайга биир атыы´ыкка элбэх
сыллар усталара µлэ´итинэн сылдьыбыт. Хадаартан т³рµттээх Мында±аайы кырдьа±а´а Петр Кузьмич Дьячковскай уонна Хадаар
сорох кырдьа±астара кэпсииллэринэн, лаппа саа´ырыар диэри
оло²холуурун ы´ыктыбатах µ´µ. Улуустарынан, нэ´илиэктэринэн
кэрийэригэр кырдьа±ас эмээхсинин тиэйэ сылдьыбыт. О±олоро
суох эбит. Оло²хо´ут бы´ыытынан Олоодо у´улуччу дор±оонноох
куоластаа±ын сэ´энньиттэр бары кэриэтэ то´о±олоон бэлиэтииллэр.
Ардыгар дµ²µрдэнэр эбит. Урут оло²хо´уттар ойууннуур тµгэннэрэ
µгµ´э. Ойуун оло²хо´уттаа±ар хамна´а-манньата биллэ ³лг³м буолара. Араа´а, быстар дьада²ы оло²хо´уттар а´ыыр кы´ал±аттан ардыгар
ойууннууллара эбитэ буолуо. Дьи²инэн оло²хо уонна ойуун тойуктара, ордук абаа´ыларын персонажтара, биирди²илэр, онон оло²хо´ут
эрэ µксэ ойуун тойугун толоруон с³пк³ дылы.Олоодо ³сс³ бэртээхэй
хаанньытынан биллэрэ µ´µ. Эмиэ да±аны биирдэ сыы´а ытан к³рб³т³х
улахан саа´ыт эбит.
В.Ф. Ермолаев «Чурапчы оло²хо´уттара» брошюратыттан уонна
П.В. Божедонов РСФСР µ³рэ±ириитин туйгуна, «Гражданскай килбиэн» бэлиэ ха´аайына, Хадаар нэ´илиэгин Ытык ки´итэ суруйууларыттан ылылынна.
Онон Олоодо Хадаар, Хайахсыт нэ´илиэктэринэн олорон ааспыт
ки´и эбит.

Ырыа Чыырыктай
Ксенофонтова Елена Кузьминична (1867—1942) т³рµт дойдута
Хадаар. Оло±ун кэнники сылларыгар Хайахсыкка олорбута. Дьо²²осэргэ±э ордук Ырыа Чыырыктай аатынан сура±ырбыт. Кэргэнэ
Оноох £л³кс³й-Ксенофонтов £л³кс³й. Ырыа Чыырыктай ыллыыртуойар идэ±э убайа Тэкэллэттэн (Д.К. Платоновтан) у´уйуллубут.
Кинини биирдэ улуус мунньа±ар ы²ыран ыллатан, оло²холотон
истибиттэр. Онтон ыла оло²хо´утунан сура±ырбыт, баай, сэниэ
ыаллар ы²ырыыларыгар сылдьар эбит. Ол кэмтэн чугастаа±ы ыал145
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лар уруулара кини ырыата-оло²хото суох ааспатын кэриэтэ буолбут. Дьокуускайтан фольклористар тахсан ырыатын-оло²хотун
суруйаары гыммыттарын с³бµлэспэтэх. Кэнники иккистээн тахсыбыттарыгар дьэ с³бµлэ´эн суруйтарбыт. Олор архыыпка бааллара биллибэт, бэчээккэ да±аны тахсыбатахтар. Уопсайынан, Ырыа
Чыырыктай ханнык олоІхолору толортуура, хайдах-туох уратылардаахтык ыллыыра-туойара сура±ырбатах. Оло²хо´утунаа±ар ордук
ырыа´ытынан аатырбыт. Ханна да сырытта±ына ырыаларын тутатына
айан (импровизациялаан) толорор талааннаа±ынан уратылааах. Ырыа
Чыырыктай биирдэ урууга Мугудайтан сылдьар аатырбыт оло²хо´ут
Мундууска Уо´угу-О.Д. Оконешниковы кытта бииргэ тµбэси´эн ыллаабыттар. Анараата онно кини искусствотын µрдµктµк сыаналаабыт,
улаханнык би´ирээбит: «Тыла кылгас гынан баран, ис хо´ооно уустук
уонна куйу´утан олус ураннык этэр эбит».
Афанасий Васильевич Тимофеев уонча саастаа±ар Ырыа Чыырыктай Максимовтар диэн сэниэ ыаллар урууларыгар «Тµ´µлгэ ырыата» диэни толорбутун истибит уонна куола´а кµµстээ±ин с³хпµтµн
³йд³³н хаалбыт
Хайахсыкка олорор сылларыгар эмээхсин чугастаа±ы сайылык
ыалларын тµмэн кулун ы´ыа±ын тэрийэр µгэстэммитин ту´унан
Прокопий Петрович Флегонтов кэпсээбитэ. Олорго арыылаах
кымыстан сомсон ылан, уоту эргийэ хаама сылдьан алгыс тылы
этэ-этэ тула кымы´ынан ы´ыахтанарын к³р³рµм диэн этэр Прокопий Петрович. Ханнык да тµмсµµлэргэ сырытта±ына хайаан да
о´уохай ырыатын та´аарарын с³бµлµµр эбит. Чугас эргининэн кини
о´уохайы биир басты² та´аарааччынан буолбут. Јл³³н³ дьо²²осэргэ±э ха´ан ба±арар к³м³ о²орортон аккаастаммата µ´µ. Майгытынан сытыары-сымна±ас, эйэ±эс, µтµ³ барахсан эбит. Т³´³ да
µ³рэ±э суох буоллар, µ²сµµ дьыалатын киириитин-тахсыытын билэр буолан, дьон ту´угар бэртээхэй сµбэ´ит. Ки´и о´оллонно±уна,
ыарыйда±ына, кинини ы²ыраллара, народнай медицина ньымаларын бэркэ билэр, сатаан ту´анар ото´ут этэ, баабыска´ыт, дьахтар
к³т³±³³ччµ. Елена Кузьминична 1942 с. кµ´µн хоту к³´³рµµгэ барсан Эдьигээн Натааратыгар ³лбµтэ. Киниттэн кыыс о±о хаалбыта
ыал буолан о±олордоох-уруулардаах.
В.Ф. Ермолаев «Чурапчы оло²хо´уттара» кинигэтиттэн.
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ОлоІхоґут Петр Васильевич Петров
(Боруґуок Бµітµр)
Боотурускай улууска Рязанскай уонна Протодьяконов кулубаларга
икки болдьоххо суруксутунан µлэлээбит Василий Архипович Петров
уонна ДьааІса Иван диэн кыра Ньында±а олохтоох баай кыы´а
Дарияттан т³р³³бµт уол этэ. Петр Васильевич Феврония диэн кэргэннээ±э, о±оломмотохторо.
Бору´уок Бµ³тµр кыра µ³рэхтээх, олус µчµгэй ырыа´ыт, ааттаах
олоІхо´ут кыыс µчµгэй ки´и этэ. Бору´уок Бµ³тµр Дьокуускайга
киирэн хаартыга сµµйтэрбитэ, арыгылаабыта уонна хаа´ына хаччытын (µбµн) сиэн баран, 1921 с. куттанан бандьыыттарга саа туппута, сэриилэспитэ. 1923 с. тутуллан Дьокуускайга ытыллыбыта.
Бу а±алаах ийэтигэр, бииргэ т³р³³бµттэригэр ыар охсуу буолбута.
Хайдахтаах курдук кэрэ ки´и сарбыллыбытай, хаарыан талаан ³´³н
³лбµтэй диэн айма±а В.П. Петров ахтыытыгар суруйбут.
Кини ханнык олоІхолору толоро сылдьыбытын Ба´ылай Б³тµрµ³бµс суруйбатах. ОлоІхо советскай кэмІэ µтµрµллэ сылдьыбыт
буолан уонна Бµ³тµр дьыл±ата икки кµµс былаас былдьа´ыыларын
будул±аныгар буолан хомолтолоохтук быстыбытын, аймах ³лµµтµн
а´ыыта улаханыттан да олоІхолорун ырыта барбата±а буолуо. Оччолорго ойууннары, олоІхо´уттары µйэтиппэт кэмнэр буолан, кырыы
нэ´илиэктэр µгµс талааннара сурукка-бичиккэ µйэтийбэккэ симэлийдэхтэрэ.
Кинилэри билэр к³лµ³нэ дьон бары суохтарын кэриэтэ. Арай
аймахтара-хааннара ирдэ´эн-тордо´он µлэлииллэрэ буоллар туох
эмит чуолкайданыа эбитэ дуу, суо±а дуу?! ¥гµс кырдьа±астарбытын
куоттартаан кэбиспиппит хомолтолоох.

Тимофеев Афанасий ВасильевичЫрыа Мииккэ сиэнэ
(1916—1991)
Т³р³³бµт сирэ — Хайахсыт нэ´илиэгин Улуйбут алаа´а. Афанасий Васильевич кыра о±о эрдэ±иттэн олоІхо тойугун эйгэтигэр
улааппыт. 12-13 саастаа±ыттан биирдэ истибит олоІхотун тылыттан тылыгар сµ´эн ³йд³³н хаалара уонна н³Іµ³ кµнµгэр бэйэти147
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ниин тэІ саастаах о±олорго олоІхолуу оонньуура. Аан бастаан
улахан дьоІІо хайдах ыллаан и´итиннэрбитэ биллэр. О±о сылдьан
биирдэ кµтµ³тµн баты´ан эдьиийигэр Амма±а Алтан нэ´илиэгэр
хоно´олуу тиийбит. Олохтоохтор кµ³л муу´угар бурдуктарын болооччунан сынньан астыы сылдьаллар эбит. Кини, мэник-тэник о±о оонньоон, борооскулары миинээри сорунан, оту тэпсэн сэмэлэммит.
Бурдук астааччылар, та´ынаа±ы ыаллар мустаннар киэ´этин ырыа,
олоІхо, остуоруйа, кэпсээн истэр µгэстээхтэрэ. Биир киэ´э соччо сэІээриллибэт олоІхо´ут ыллаабыт. Онуоха кини кµтµ³тэ «Бу
уол син бэркэ олоІхолуур, ыллыыр курдук этэ» диэбит. О±о улахан
дьон тылын аккаастаабатах. «Сылгы уола Дыырай бухатыыр» диэн
олоІхону толорбут. Толоро олорон уол хаба±ырдым диэн та´ырдьа
тахсыбыт уонна ааны сэгэтэн улахан дьоннор туох дииллэр эбит
диэн истэ турбут. «Бу о±о бэркэ олоІхолуур чинчилээх эбит, этэрэ
µчµгэй, аны ырыата хайдах буолар, истиэхпит» дэспиттэр. Афанасий ол тµµнµ бы´а ыллаабыт-туойбут. Сарсыарданан о´ох кэннигэр
сытар эмээхсин кинини кытта тэІІэ мэнэрийэн ылла´ан барбыт.
Онуоха уол олоІхолуурун тохтотон кэби´ээри гыммытын кµтµ³тэ
к³бµ³лµµ былаастаан салгыы ыллаппыт. Уол олоІхолоон бµтµµтэ
кµтµ³тэ ойон туран: «Уруй-айхал! Би´иги кыайдыбыт!» — диэн
ха´ыытаабыт. Кэнники кµтµ³тэ о±о±о то±о итинник гыммытын
бы´ааран биэрбит. Онтон ыла олоІхо´ут хоно´о уол улахан дьону
кытта тэІІэ мааны остуолга олорон аса´ар буолбут.
Афанасий Васильевич о±о сылдьан олоІхолуурун улахан дьоннор
икки т³гµл буойса сылдьыбыттар. Аба±ата И.Г. Теплоухов-Тимофеев
уол Амма±а сылдьан олоІхолообутун истэн баран: «БилиІІиттэн
сэттээх-иччилээх тылы этэ±ин дуо? Мин курдук о±ото-уруута суох
чороІ со±отох олоруоххун ба±ардыІ дуо, аны олоІхолоон к³р³³р
эрэ!» — дии-дии, тирии курунан та´ыйбыт.
Бµтэйдээх оскуолатын т³рдµс кылаа´ыгар µ³рэнэ сырытта±ына
учуутала П.К. Дьячковскай соруйсан, Афоня киниэхэ олоІхолоон
и´итиннэрбит. Онуоха Павел Кузьмич: «Аны олоІхолоомо, олоІхо, абаа´ы тойуктара биирдэр», — диэбит. Ол да буоллар кини
олоІхолуур кыдьыгын бырахпатах, кэнники советскай-ха´аайыстыбаннай салалта±а да сылдьан хаста да±аны олоІхолообутун этэллэрэ. П.К. Дьячковскай Афанасий Васильевич Хайахсыкка сельсовет
исполкомун председателинэн µлэлии олорон 1944 с. фроІІа барыан иннинэ олоІхолуурун истибит. Фронтан эргиллэн кэлэн ба148
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ран, 1947 сыллаахха Афанасий Васильевич Чурапчы сэлиэнньэтигэр ыІырыллан киирэн, атын хас да ырыа´ыттардыын ыллаабытын
эмиэ Дьячковскай кэпсээбиттээх.
С.Ф. Абрамов ахтыытынан араа´а, 1954—1955 сс. Мында±аайыга
оройуон уонча олоІхо´уттара ыІырыллан киирэннэр икки кµн устата кµрэхтэспиттэр. Онно хас биирдии ырыа´ыт бэйэтин олоІхотуттан бы´а тардан толорбут. Мында±аайытаа±ы тµмсµµгэ Одьулуунтан
Аржаков, Мырылаттан Сиипэр Илларионов, Мугудайтан Балагыас
эмээхсин ыІырыллыбыттар. Ити кµрэхтэ´иигэ Афанасий Васильевич кыттыыны ылбыт. Ким бастыІ толорооччу аатырбыта биллибэт.
И.Г. Теплоухов-Тимофеев «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур»
диэн олоІхото 1958 с. Дьокуускайга кинигэнэн бэчээттэнэн тахсыбыта. Онон сибээстээн Чурапчыга кинини чиэстээ´ин буолбута.
Ол киэ´э хас да±аны олоІхо´уттар Е.А. Макаров дьиэтигэр мустаннар И.Г.Теплоухов-Тимофеевы би´ирэмнээн бэлиэтээбиттэр.
Онно суруйааччы Михаил До±ордуурап, Сиипэр Илларионов, Егор
Макаров, Николай Протасов, Аржаков уонна Афанасий Васильевич бары бэйэлэрин билэр олоІхолоруттан бы´ыта тардан ыллаан
и´итиннэрбиттэр. (В.Ермолаев «СаІа олох») ха´ыат.
«Тимофеевтар бары да хас эмэ к³лµ³нэнэн удьуор талааннаах,
олоІхо´ут-ырыа´ыт дьон бы´ыылаахтара. Чоппулуохап о±онньор
чугас айма±а Ырыа Мииккэ, кинээстэр, кулубалар ыллатар улахан
олоІхо´ут ки´илэрэ эбитэ µ´µ. Тимофеев Охоноос эмиэ олоІхолуур
идэлээх этэ. Амматтан бурдук тиэйэ киирэ сылдьан т³нн³н и´эн
хоно сытар ыалыгар олоІхолообутун истибитим. Аммалар сµрдээ±ин
сэргээн истибиттэрэ, сэІээрбиттэрэ. Саамай с³бµлµµр олоІхотун
олоІхолообута» (Протасов Н.Н.)
«Тимофеев-Теплоухов Иннокентий Гурьевич олоІхолуурга бэйэтин
айма±ын Тимофеев Афанасий Васильеви´ы у´уйбута. Афанасий Васильевич хас да олоІхону билэрэ µчµгэйдик ыллаан-туойан и´эн, бу былааска салайар µлэ±э сыстан, ол идэтин быра±ан кэбиспитэ. Афанасий
Васильевичтаах «Сылгы уола Дыырай бухатыыры урут кулууп суо±уна
Иннокентий Гурьевич дьиэтигэр спектакль оІорон туруора сылдьыбыттара. (Н.В. Лукин «ОлоІхо´ут Тимофеев-Теплоухов И.Г. 1994 с.
«Ситим» ЧИФ та´аарбыт ахтыылар брошюратыттан ылылынна)
«Сэрии кэннинээ±и сылларга оччолорго саІа айар µлэ суолугар турунан эрэр Михаил До±ордуурап, Алексей Бродников, улуу
олоІхо´ут И.Г. Теплоухов-Тимофеев курдуктарга тирэ±ирэн Чу149
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рапчыга олоІхону интэриэ´иргээ´ини ³р³ к³т³±³ сылдьыбыттара. Айыл±аттан тэ´э астарыылаах Афанасий Васильевич онно ис
дуу´атыттан µлµм-салым буолбута. ОлоІхо´уттар, ол и´игэр Иннокентий Гурьевич бэйэтэ, персонажтары эр-биир µллэстэн «Ньургун Боотуру» туруорууларыгар кини ¥рµІ Уолан буолан «Ас буолан
мыынылыннахпын, таІас буолан сирилиннэхпин» диэн иэйэ-куойа
ыллыы сытара бу баарга дылы. Ол эрээри к³±µлээ´ин суох буоларын
кытары олоІхотун букатыннаахтык хаалларбыта. Бада±а ону бэйэтэ к³±µлµµр кыа±а суох буолбут бы´ыылаах. Кыайар-хотор, тэрийэр кыахтаах кини баар диэн, райком Афанасий Васильеви´ы наар
саамай ыарахан учаастактарга ыыттар-ыытан испитэ. Сберкасса
сэбиэдиссэйинэн, у´уннук «Сельхозтехника прорабынан, райпо±а
эмиэ кы´ал±алаах салайар µлэлэргэ сырытыннарбыттара. Уонтан
тахса сыл колхоз, нэ´илиэк сэбиэтин председателинэн µлэлээбитэ,
1965—1983 сс. потребительскай кооперация±а, 6 сыл Чурапчы сельпотун кадрга солбуйааччынан µлэлээбитэ. 1942—1946 сс. А±а дойду
сэриитигэр сылдьыбыта. А±а дойду Сэриитин I степеннээх ордена,
«В.И. Ленин т³р³³бµтэ 100 сыла туолуутун бэлиэтээн. Килбиэннээх
µлэтин и´ин, «¥лэ ветерана», биэс Улуу Кыайыы юбилейнай медаллара кини тµ³´µн киэргэппиттэрэ. 1991 с. олохтон ыалдьан туораабыта. Тимофеевтар ырыа´ыт удьуордарын Афанасий Васильевич
т³рдµс о±ото, саамай кырата Светлана Афанасьевна ТимофееваКонстантинова утумнаабыт. Кини мелодистка бы´ыытынан элбэх
ырыа ааптара, СР культуратын туйгуна.

Хайахсыт олоІхоґуттарыгар
бэлиэтээґиннэр
ОлоІхо´уттар айымньыларын суруйууга идэтийбит фольклористар улуустарга нэ´илиэктэри тэ´итэ тµ´эн суруйталыыллара. Хас
биирдии нэ´илиэги барытын кэрийэ сылдьан µлэлээ´ин оччолорго
биллэн турар кыаллыбата. Ол и´ин кырыы нэ´илиэктэр олоІхо´уттара µгµстэрэ сурукка-бичиккэ киирбэккэ таах уос номо±ор,
кэпсээІІэ эрэ µйэтийбиттэрэ. Би´иги кэммитигэр тиийэн-тиксэн
кэлбит. Хайахсыт сирин олоІхо´ута И.Г. Тимофеев-Теплоухов икки
олоІхо´уту кытта сирэй алтыспытын сэ´эргээбит. Бастакыта: «Арай
биирдэ Хайахсыт нэ´илиэгэр Тэбиэлэнэр Миитэрэй диэн олоІхо´уту
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к³рс³ тµстµм. Ат сµµрµµтµгэр мустубут дьон би´игини «кµрэхтэ´иІ!»
диэн кµ´эйбиттэрэ. Тµµн µ³´µгэр диэри мин олоІхолообутум, сарсыарда ³ттµгэр кини толорбута. ОлоІхолорбутун истэн баран, биир
о±онньор Миитэрэйгэ «Эн т³´³ да аатыра сылдьыбытыІ и´ин
эдэр олоІхо´укка оннугун туран биэрии´игин» диэбитэ. Онуоха
кырдьа±ас хомойбут курдук к³рµІнэнэн тахсан барбыта.
Иккис ахтыбыт ки´итэ: олоІхо´ут Хоно´о Уолунуун к³рсµстэхтэринэ иккиэн олоІхолуур µгэстээх эбиттэр.
¥с бииргэ т³р³³бµт бырааттыы Софроновтар бэркэ олоІхолууллара да оччотоо±у кэмІэ ким да кинилэр олоІхолорун сурукка тµ´эрэн уйэтиппэтэ±э. Хайахсыт Бойуотун сиригэр µтµ³ дьон
т³рµµллэрэ, улуу олоІхо´уттар олорбуттара. Иннокентий ТимофеевТеплоухов, Алексей Софронов курдук биллэр-к³ст³р тобох олоІхо´уттар сабыдыалларынан Афоня кыра эрдэ±инэ тыл-³с кµµ´µн,
этэр этии уу´ун-уранын, хо´уйуу-дьµ´µйµµ абылаІын, ыллыыр
ырыа хому´унун, µтµ³ куолас кэрэтин, модунун, нарынын истэн
улааппыта. Урут таІараны ылар киэ´элэргэ олоІхо´уту истэр идэ
баара. ОлоІхо´уту истээри алаас алаастан бэрт элбэх дьон мустан
к³рд³³х-нардаах дьоро киэ´элэр буолаллара. Кыра эрдэхпитинэ
о±олор олоІхо ол киэ´элэрин на´аа кэтэ´эр буоларбыт. ОлоІхо´ут
дьон, олоІхо дьоро киэ´элэрэ Афоня тыл-³с хому´унугар иитиллиитигэр, хо´оон суруйар имэІэр ылларыытыгар бэрт улахан суолталаахтара. Тимофеев-Теплоухов кырдьа±ас биир олоІхото сурукка
хаалбыта. Алексей Софронов олоІхолоро олох да умнуллан хаалбыттара. Кэлин кырдьан баран олоІхолооботох. «Дьэ-буо» диэн сахалыы ырыа кэрэхсэммэт буолан испитэ. (Спиридон Илларионов тыа
ха´аайыстыбатын академиятын экономическай факультетын доцена. «Афанасий Илларионов» «Ийэ айыл±а о±ото этэ» ахтыытыттан.
2001 с. «Бичик» кинигэ кы´ата).
Ботто´у Ыстапаан уола Афанасьев Савва Степанович ото´ут,
олоІхо´ут, тойуксут. Хайахсыт кырдьа±ас олохтоо±о Т.М. Петрова:
«Биир суруйааччыга олоІхолоон, сайылыгын Дьэбириэ´эп Арыылаа±ын хо´уйан туойан суруйтарбыта. Куоракка ханна эрэ хараллан сытара буолуо» диир эбит. Ботто´у Ыстапаан µрэххэ сылгы
а´атан олордо±уна кы´ыллар кэлэннэр «Эн бандьыыттарга бэлэмнээн µрэххэ са´ан сылгылары а´ата олоро±ун дуо?» диэн баайсаннар ытан ³л³р³н бараллар. Онтон ³´µ³н µ³скээн Сааба а±атын
а´ыйан кы´ыллартан иэстэ´ээри бандьыыттыыр. Ол сылдьан аны
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бандьыыттартан хайдах гынан туоруурун санаар±аан до±оругар Хайахсыкка кэлэн Маппыайап Јнд³р³йг³ кэпсиир. Бу кэмІэ кµрээн
и´эр бандьыыттар Тараахчыт алаа´ыгар хоно сытар кэмнэрэ эбит.
Јнд³р³й «Тµµн иккиэн атынан бала±аны т³гµрµччµ сµµрдэ сылдьан:
«Кы´ыллар кэллибит, бэриниІ!» диэн ха´ыытыы-ха´ыытыы ытыалыахха, ба±ар куотуохтара» диэн сµбэлээбит. Ол курдук, гынаннар, бандьыыттар кырдьык куоппуттар. «Атас иннигэр атах тостор —
диэн маны этэн эрдэхтэрэ» диирэ µ´µ Јнд³р³й. Ол эрээри кэлин
Саабаны ОГПУ-лар ир суолун ирдээннэр бандьыыт диэн буруйдааннар Беломорканал тутуутугар к³ск³ ыыппыттар. Сааба а±атын
курдук айыл±аттан удьуор кµµстээх, б³±³ ки´и эбитэ µ´µ. Кини
бу лаа±ырга биэс сыл эрэйи-кы´ал±аны эІэринэн тэлэн, чахчы да
кµµстээх ки´и буолан бэйэтин ата±астаппакка уонна айыл±аттан
бэриллибит олоІхо´ут, ырыа´ыт талаана да к³м³л³ст³±³ буолуо
этэІІэ эргиллэн кэлбит. Бу ту´унан «Хайахсыт» кинигэ иккис томугар «Чыпчаал» диэн разделга си´илии аа±ыІ.

СЫлА¢ ОлО¢ХО¤УТТАРА
ОлоІхону саха искусствотын та´ымыгар та´аарыыга биир дойдулаахпыт профессор Г.П. Башарин ³І³т³ сµІкэн. 1941 с. «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоІхо Саха музыкальнай драматическай
театрын репертуарыттан «олох хаалынньаІын» бы´ыытынан сыаналанан у´уллубута. Георгий Прокопьевич олоІхо ту´унан республика ха´ыаттарыгар кэккэ ыстатыйалары бэчээттэппитэ. 1942 с.
кµ´µн Саха Республикатын Народнай Комиссардарын Советтарын
и´инэн тэриллибит искусство дьыалатын комитетыгар, Георгий
Прокопьевич к³±µлээ´ининэн, артыыстар, худуо´унньуктар, суруйааччылар холбо´уктаах мунньахтара буолбута. Онно Георгий Прокопьевич «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоІхо патриотическай ис
хо´оонун ту´унан дакылааты оІорбута. ОлоІхо либреттота театр
репертуарыгар т³тт³рµ киллэриллибитэ. Саха народнай суруйааччыта, Социалистическай ¥лэ Геройа Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон
суруйбута: «Саха олоІхото «Ньургун Боотур» сэрии кэмигэр дьону
патриотическай тыыІІа ииппит ³І³т³ сµрдээх улахан. Маныаха
саамай боччумнаах, бы´аарыылаах µтµ³нµ оІорбут, оччотоо±уга эдэр,
учуонай аатын ыла илик, ол гынан баран уйа±ас, ыраас дуу´алаах,
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кырдьыкка,µтµ³±э дьулуурдаах, норуотун дьолугар т³р³³бµт — патриот Г.П. Башарин».
ОлоІхону «норуот айар генийинэн» сыаналаабыт, СылаІ Бэрэтиттэн т³рµттээх философскай наука кандидата Дмитрий Степанович
Макаров олоІхону µ³рэппитэ улахан суолталанна. Кини, бастатан
туран, эдэр ыччакка олоІхо±о умсул±аны сахпыта. 1970 с. олоІхону
чинчийэр научнай куру´уогу салайбыта. Икки´инэн, Дмитрий Степанович олоІхо суолтатын, µ³рэтиллиэхтээ±ин, µйэтитиллиэхтээ±ин,
айыллыахтаа±ын ту´унан ³сс³ 60—70-с сылларга суос-со±ото±ун кэриэтэ кэпсии, итэ±этэ сатыы сылдьыбыта. Тµмµгэр, 1982 с. «Библиография олоІхо» кинигэтэ кµн сирин к³рбµтэ. Саха народнай поэта
Савва Тарасов «ОлоІхо у´угунна» ыстатыйатыгар маннык тыллар
бааллар: «Билигин олоІхо у´угунна, олоІхо тилиннэ, улуус-улуус
аайы «Ноо!» диэн тэптэрэн биэрэр дор±оонноох куолас и´иллэр
буолла. Онно мин саха биллэр б³лµ´µ³гэ Дмитрий Степанович Макаров кэриэ´э туолуутун к³р³бµн».
Фольклору, чуолаан олоІхо´уттары, анаан-минээн µ³рэппит,
кэлиІІи к³лµ³нэ чинчийээччилэртэн биир дойдулаахпыт, Улахан
Кµ³лтэн т³рµттээх Василий Федотович Ермолаевы ааттыахха с³п.
Василий Федотович тыа ха´аайыстыбатын оройуоннаа±ы управлениетыгар кылаабынай агрономунан µлэлиир кэмигэр сахалар сири
оІорууларын историятын µ³рэппитэ. Ол тµмµгэр, «Уу долгун куттаахтар» агроэтнографическай очеркалар кинигэлэрин суруйбута.
¥лэни толороругар Чурапчы фольклорун хасы´ан туран µ³рэппитэ,
тµ³лбэ олоІхо´уттарын чинчийбитэ, «Чурапчы олоІхо´уттара» кинигэтэ тахсыбыта. СылаІ олоІхо´уттарын ту´унан бу кинигэ±э суруллубута.

Уйбаан Сулумаата
Трофимов Иван Терентьевич, барыллаан, 1836—1915 сс. олоро
сылдьыбыт. КиэІник сура±ырбыт псевдонимнарынан Сулумаата
Уола, Уйбаан Сулумаата эбэтэр Ырыачай диэн буолаллара. Кини
ордук тахсыылаахтык уонна киэІник XIX µйэ иккис аІаарыгар
олоІхолуу сылдьыбыт. Сахалар б³д³І эпосоведтара И.В. Пухов «...
имя этого олоІхосута тогда гремело по всей Якутии» диэн µрдµк
сыанабылы биэрэн суруйбуттаах. Кырдьык, Сулумаата Уола МэІэ
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ХаІалас, Боро±он, Нам улуустарынан, Дьокуускай куоратынан кэрийэ сылдьан ыллаабыт-туойбут, идэтийбит олоІхо´ут бы´ыытынан
сура±ырбыт. Ханна да тиийдэр ханнык ба±арар улуус, нэ´илиэк
баайдара былдьа´а сылдьан ыІыраннар хастыы да±аны хонукка
олоІхолотоллор эбит.
Сулумаата Уола µрдµк аата то±о эрэ бэйэтин Боотуруускай улуу´ун
со±урууІІу нэ´илиэктэригэр оччо-бачча и´иллибэтэх эбит. Бада±а,
улуу´ун нэ´илиэктэрин кэрийэ сылдьан элбэхтик олоІхолооботох
бы´ыылаах. Туора улуустар ы´ыахтарыгар, баай ыаллар урууларыгар
ыллаан дьоІІо-норуокка ордук киэІник би´ирэппит. Хаста да±аны
аатырбыт олоІхо´уттар кµрэхтэ´иилэригэр киирсэн кыайыылаа±ынан тахсыталаабыт. Лаппа кырдьан, тиистэрэ тµ´эн баран биир
дойдулаа±а, БолтоІоттон сылдьар Ырыа Охоноо´уйдуун-Афанасий
Андреевич Саввинныын Дьокуускайга к³рс³н ти´эх т³гµл кытты´ан
дуу, кµрэхтэ´эн дуу олоІхолообутун ту´унан И.В. Пухов ахтыбыт.
Сулумаата Уола биир олоІхону хас да тµµн устата толорор µгэстээх
эбит. Сорох олоІхотун аІаардас киириитин, ол аата, олоІхо дойдутун, сирин-уотун, отун-ма´ын, кыылын-сµ³лµн, дьиэтин-уотун µс
тµµн устата быыччыктаан туойара µ´µ.
Т³р³³бµт-µ³скээбит т³рµт дойдута Хотугу СылаІ Чэлэнчи алаа´а. Удьуордара Чыраакы ийэ уустара. Ордук элбэхтик Уйбаан Сантараат сайылыкка олоІхолообут. Оччолорго ити сайылыгынан таатталар, хотугу нэ´илиэктэр куораттыыр айаннарын суоллара аа´ара.
ОлоІхолуур киэ´этигэр сайылыкка чугастан-ыраахтан дьон б³±³
то±уоруйан мустара диэн 1980 сыллаахха 90 саастаах М.С. Дьячковская диэн ытык кырдьа±ас кэпсээбиттээх. Мария Семеновна Уйбаанныын аймахтыы эбиттэр.
Улуу олоІхо´ут Сулумаата Уолун ту´унан номохтор а±ыйахтар,
ол эрээри, кинилэр характернайдар. Кини ту´унан аймахтара Трофимов А.Д., Сивцева М.В. арыыйда си´илии сэ´эргээбиттэрэ.
Ону тэІэ, СылаІ нэ´илиэгин сээркээн сэ´энньитэ, Ф.В. Макаров кэпсээбитэ. Федор Васильевич ахтыытынан, СылаІІа былыр
Бахсы Дьµлэй Бµ³кээнин курдук Молотоо Боккуй диэн туох эмэ
у´улуччулаа±ы билбитин-к³рбµтµн с³±³н-махтайан туойар µгэстээх
чабыр±ахсыт олоро сылдьыбыт. Ол кини биир чабыр±а±ар Уйбаан
ту´унан маннык ахтан а´арбыт:
Јлµ³нэ ³рµс илин эІэригэр
Ырыачай курдук улуу ырыа´ыт
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¥³скээбитэ эбитэ буолуо.
Чабыр±ах хо´оонугар ырыа´ыт эрэ
Ырыачай курдук буолуо дуо?

Уйбан µрдµк уІуохтаа±а, киэІ, арылхай харахтаа±а, олус улахан кимиэллээх куоластаа±а µ´µ. Кини дор±оонноох куола´ыттан
долбуурга турар алтан и´иттэр тэІІэ лыІкына´аллара кэпсэнэр.
Былыр ойуун, абаа´ы итэ±элэ ураты кµµстээх этэ. Дьэ ол и´ин
сэ´энньиттэр номохторун религиознай ис хо´ооннуур µгэстээхтэрэ.
Сулумаата Уола хайдахтаах курдук улуу олоІхо´ут буоларын итэ±этээри, сэ´энньиттэр эмиэ ити µгэ´и туту´аллара. Ол курдук,
Уйбааны кытта биирдэ Былыт Кыы´а кµрэхтэ´эн ылласпыта µ´µ.
Атын миинэн ханна эрэ айаннаан и´эн, доргуччу со±ус ыллаабыт.
Ону Былыт Кыы´а истэн, кµрэстэ´эн, тэІІэ µ³´эттэн кинини
µтµктэн ылла´ан барбыт. Иккиэн ити курдук, бэрт у´уннук ыллаабыттар. Кэмниэ-кэнэ±эс би´иги ки´ибит сылайан-сындалайан
барбыт, этэр-саІарар тыла-³´³ бµтэ бы´ыытыйбыт. Ырыа бµтµµтэ
ынах сµ³´µ бары уІуо±ун-иІиэ±ин, этин-сиинин аа±а аатталаан
испит. Онтон Былыт Кыы´ын тылыгар-³´µгэр буккуйаары «хоолдьук уІуо±а, куонньай тинигэ, кутурук боллооро» диэн эппитигэр
аннарааІІыта, кырдьык, бутулла тµспµт уонна «Кµтµр туох-туох
диирий?..» диэн мунаарбыт саІата и´иллибитигэр Уйбаан «Уруйайхал, мин кыайдым!» диэн ха´ыытаталаабыт. Итинтэн ыла Былыт
Кыы´а хотторон, Уйбааны кытта тэІІэ ылласпат буолбут.
И.Т. Трофимов оло±ун илгэтинэн быстар дьадаІы эбит. Со±отох
кыыс о±олоо±ун улуустар, нэ´илиэктэр баайдарыгар олоІхолообут
манньатынан иитэн олорбут. Эпосовед И.В. Пухов о±о сылдьан Уйбаан инитэ К³Ід³й Јл³кс³й-А.П. Трофимов олоІхолуурун истибитин ту´унан кэнники научнай сурунаалга улахан ыстатыйа суруйан бэчээттэппит. Оччолорго сылаІнар кураан сылларга Јлµ³нэ
³рµс эІэрдэригэр, арыыларыгар сµ³´µлэрин илдьэ к³´³н киирэн
от сииллэрэ. Кинилэр Јлµ³нэ±э киирэллэригэр µксµгэр Боро±он
улуу´ун нэ´илиэктэринэн айанныыллара. Ол курдук, К³Ід³й
Јл³кс³йд³³х от сии ³рµскэ айаннаан и´эннэр аара хоммут ыаллара И.В. Пухов дьоно кинини олоІхолууругар к³рд³спµттэр. Онуоха
ки´илэрэ: «Убайым Уйбаан-Сулумаата Уола миэхэ уонна со±отох
кыы´ыгар олоІхону-ырыаны баты´ымаІ диэбитэ. ОлоІхо´ут ырыатойук курдук олус ыар та´а±а´ы санныгар мэлдьитин сµгэ´эрдэнэн
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сылдьар, онон кини онтукатын сµ³кээн сотору-сотору ыллаантуойан сырытта±ына эрэ табыллар кыдьыктаах. Онуоха эбии эйигин
олоІхолуурга µгµстµк к³рд³´³лл³р, дьэ, ол и´ин эн дьиэ±ин-уоккун
кыайан к³рµммэккин, µгµстµк бара-кэлэ сылдьарга кµ´эллэ±ин», —
диэбит. Ол да буоллар хонор ыалыгар толорбут уонна «³сс³ икки
тµµннээх ырыата хаалла» диэн бы´аарбыт.
Уопсайынан, Хотугу СылаІ Трофимовтар хас да к³лµ³нэ устата
удьуордаан туран уруккулара олоІхо´уттар, аныгы кэнчээри ыччаттара ырыа´ыттар.
Сорох сэ´энньиттэр кэпсииллэринэн, Уйбаан аныгы µйэтээ±и
сорох аймахтара кини ту´унан кэпсээн оІостоллорун аньыыргыыр
эбит. Ити µгэс, араа´а, ³бµгэни дириІник ытыгылаа´ынтан т³рµттээх буолуон с³п.
И.Т. Трофимов уІуо±а т³р³³бµт-µ³скээбит Чэлэнчи алаа´ын
халдьаайытыгар сытар. Сорохтор кэпсииллэринэн, кини иинин µрµт
буора бастаан утаа ньирилии, дырылыы сытар буолара µ´µ.
СылаІІа кэнники Мурун Уола Бµ³тµкэ, Чорообо, Ч³л³с курдук
дьо´ун олоІхо´уттар µ³скээн ааспыттара. Бука сэрэйдэххэ, кинилэргэ Сулумаата Уола олоІхолуур улуу искусствота µтµ³ сабыдыаллаа±а
эбитэ буолуо.
В. Ермолаев

Дьяконов Михаил Михайлович-Чорообо
(1881—1929)
Уруккута Ачча±ар нэ´илиэгэр Тµ³йэ µрэххэ, Орто Кµ³лгэ Чорообо олоІхо´ут олоро сылдьыбыт. Кини чугастаа±ы улуустар
нэ´илиэктэрин кэрийэн олоІхолообут. Ар±аа Бэрэ±э олохтоох Мурун
Уола Бµ³тµккэттэн-Дьячковскай Петр Семеновичтан олоІхолуурга
µ³рэммит. «Хаан Дьаргыстай», «Кыыс Бэргэн», «Хоруодьа Бэргэн»,
«Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоІхолору толорорун с³бµлµµрэ µ´µ.
Кини олоІхотун эстафетатын быраата Ч³л³с тутан хаалбыта.
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Дьяконов Николай Михайлович-Чіліс
(1887—1943)
Убайын тµ³рт тулаайах о±отун ииппитэ. Кини 15 саа´ыттан тыыппалаах олоІхо´утунан сура±ыран барбыт. Мурун Уола-Бµ³тµккэ
олоІхолуурун хаста да истэн, толорор маастарыстыбата сайдыбыт.
Кэпсииллэринэн, Ч³л³с чуор куоластаах, тыла-³´³ уус-уран, олус
тупса±ай эбит, олоІхолору эппэІнэтэн ыллыыр-туойар уратылаа±а.
ОлоІхотун са±алыырыгар бастаан утаа соччо тахсымтыата суохтук
толороро, онтон ыллаан-туойан истэ±ин ахсын дьэ а´ыллан, куола´а
чуордуйан, тыла-³´³ илби´ирэн, толоруута эрчимнэнэн барара
дииллэр. Чугастаа±ы нэ´илиэктэртэн Кытаанахха Кыыдам Ньукулайдаахха тиийэн, кытты´ан олоІхолууллара биллэр. А±а дойдуну
к³мµскµµр Улуу сэрии сылларыгар Ч³л³с Ньукулай Чурапчытаа±ы
педучилище±а ыІырыллыбыт, онно Мугудайтан киирэ сылдьар
Балагыас эмээхсинниин кытты´ан олоІхолообуттар. Училище±а
µ³рэнэр быраата Н.Ф. Дьяконов Ч³л³ст³н «Айдаарыкы тура±ас аттаах, айдааннаах µйэ±э т³р³³бµт Ала Хото±ой» олоІхотун 297 тэтэрээт лии´игэр суруйан Научнай киин архыыбыгар туттарбыт. 2006 с.
бу олоІхо к³т³±µллэн 2010 с. СР Культура±а министерствотын
µбµлээ´ининэн кинигэ буолан та±ыста, СылаІнаа±ы сынньалаІ
киинигэр туруорулунна. СылаІІа кинилэри та´ынан сурукка киирбэтэх олоІхо´уттар т³р³³н-µ³скээн ааспыттарын дьон-сэргэ билэр, саныыр. Саха биллэр уу´а Макаров Константин АфанасьевичЭІсии, норуот эмчитэ-хаанньыт Макаров Устин Иванович уо.д.а.
олоІхолоро бириэмэтигэр суруллубакка, дьоІІо-сэргэ±э хаалбата±а
хомолтолоох. Ырыа-тойук ки´и саамай µрдµктэн µрдµк иэйиитэ.
Ырыаны ки´и дуу´атыгар сатаан тириэрдэр дьо±урдаах ки´ини
«ырыа´ыт» диэн норуот ааттыыр. Былыр-былыргыттан кµµстээх
куоластаах ки´ини кэрэхсииллэр. СылаІІа кµµстээх, кэрэ куоластаах норуот ырыаларын толорооччу ки´инэн Белых Мотрена Егоровна биллэрэ. Кини а±ата Хатылы олоІхо´ута Белых Егор Васильевич сыІаах туттан олорон, кµннээ±ини, тулалыыр эйгэни хо´уйан
ыллыырын, ийэтэ хомуска оонньуурун истэн улааппыта. Мотрена
Егоровна ордук таптаан «Быттык-быттык Маарыйаны» сцена±а толорорун к³р³³ччµлэр дохсун ытыс тыа´ынан к³рс³лл³р³.
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Талааннаах кэпсээнньит, оло²хону толорооччу
Норуот талааннаах кэпсээнньитэ, Егор Алексеевич остуоруйалары, кэпсээннэри, бэйэтин оло±уттан араас к³рµдьµ³стэри олус
уустаан-ураннаан ки´и истэ олорор гына кэпсиирэ. Кини айар
µлэнэн эмиэ µлµ´µйэн дьарыктаммыта. Ол курдук, «Долгуннаах
олох» диэн µс оонньуулаах пьесата 1927 с. бэчээттэнэн тахсыбыта.
П.А. Ойуунускай редакциялаа´ынынан. Ити кэнниттэн ³р ба±айы
суруйбакка тохтоон сылдьан баран, о±олорго аналлаах биэс кинигэни бэчээттэппитэ. «Буор хайа±а», «Сарыы кынат», «О±ус уонна
э´э», «Туллук», «ХараІаччы» диэн 1977 с. тахсыбыт кинигэтэ «Бэлэм буол» ха´ыат тэрийбит конкурсугар бастаабыта. «ХараІаччыга»
бэчээттэммит «Чэрэкээттэ» кэпсээни Суорун Омоллоон бэлиэтии
к³рбµт: «Кµндµ Егор Алексеевич! Эмиэ эн курдук »Чэрэкээттэни»,
саха торбо´ун би´иги биир бастакы художникпыт Иван Васильевич
Попов оІорбута ³р буолла. Бу кµндµтµк саныыр художнигым хартыынатын репродукциятын Эйиэхэ бэлэх ыытабын. Кэриэс буоллун. Эн «ЧэрэкээттэІ» чэрэкэччийэ сµµрэригэр художник бу кэрэ
айымньыта к³х-нэм буоллун, к³м³л³стµн, к³±µттµн! Э±эрдэни кытта
хааллым Д.Сивцев-Омоллоон. 9.ХII.1973 с.»
«Э´эбит Егор Алексеевич Чурапчыттан СылаІІа кµµлэйдии
та±ыста±ына би´иги атахпыт тилэ±э сири билбэт буолуор диэри
µ³рэрбит-к³т³рбµт. Э´эбит сэ´энин истэрбит би´иэхэ быраа´ынньыкка тэІнээ±э. На´аа да интэриэ´иргээн, сэІээрэн, куттуунсµрдµµн ылларан туран э´эбит сэ´энин-сэппэнин истэрбит. Егор
Алексеевич ол курдук уустаан-ураннаан, ыпсаран-хопсорон кэпсиирэ. Кини сэ´эргээ´инин жанрынан да ылан к³р³р буоллахха олус
дэлэгэйэ. Туох суо±ай онно? Онно баара — остуоруйа, µ´µйээн, былыргы номохтор, хо´уйуулар уонна олоІхо. Э´эбит Егор Алексеевич
на´аа да та´ымнаахтык т³р³³бµт норуотун тылын-³´µн, сэ´энин,
остуоруйатын ³йµгэр сµрэ±эр дьµ´µйэн илдьэ сылдьыбыт эбит. Итиниэхэ тус бэйэтин к³рµн-нарын эбэр буоллахха ки´и э´элээхпин
диир ки´итэ этэ! Уутугар-хаарыгар киирэн олорон «Сарын Баатыр» олоІхотун долло´утарын, аатырбыт Кµµстээх Уйбаан ту´унан
кэпсээбитин кµн бэ±э´ээІІи курдук ³йдµµбµн, оччотугар э´эм
о±онньор кµлэн мµчµІнµµ олороро харахпар субу к³ст³н кэлэргэ
дылы буолар». (И.К. Макаров «Туймаада-нефть» ААО генеральнай
директора ахтыытыттан).
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Егор Алексеевич т³´³ да саа´ырдар уус-уран самодеятельность
концертарыгар эттэргин эрэ кэлэн кылгас кэпсээннэри, олоІхоттон
бы´а тардыылары толортуура. Онноо±ор бастакы республикатаа±ы
фольклор фестивалыгар зонатаа±ы к³рµµгэ кыттан турардаах. Иси´иттэн ки´и бол±омтотун тардар гына, уутугар-хаарыгар киирэн
туран кэпсиирэ. Сэргиир ки´и баар буолла±ына о±онньор тэптэн,
тэнийэн-хонуйан олорон сэ´эргэ´иэн с³б³. Ол эрээри, би´иги оччолорго эдэр да буолан, µлэбитинэн, тµбµкпµтµнэн да µтµрµйтэрэн ³рµµ
тиэтэйэ-саарайа сылдьар буоларбыт. Ордук И.И. Кандинскайдыын
табыллан сэ´эргэ´эллэрэ. Иван Иванович о±онньор сэ´эргиирин
³рµµ к³±µлµµрэ уонна бэйэтэ да олус сэргээн олорон истэрэ. Икки
сэ´эннээх дьон бэркэ табыллаллар бы´ыылаа±а. Оттон би´иги Егор
Алексеевич уолун, оччолорго ЫБСЛКС райкомун µлэ´итин Юрий
Макаровы мэлдьи П.М. Решетников аатынан народнай театрга кытыннарарбыт, пьесаларга оонньоппуппут, народнай театр артыы´а
буолбута. Юрий Егорович а±атын курдук эмиэ элбэх кэпсээннээх
буолуох бы´ыылаа±а. Кыыллар, к³т³рд³р сувенирдарын мунньа
сылдьарын биирдэ дьиэтигэр а±алан к³рд³рбµтэ уонна мультик
курдук о±олорго аналлаах киинэ оІоруон ба±арарын ту´унан бэрт
интэриэ´инэйдик кэпсээбитэ. Би´иги ити ба±а санаа±ын кытаатан
олоххо киллэр диэн ал±аабыппыт. Ол эрээри, ыарахан ыарыы булан
Юрий Егорович эдэр саа´ыгар олохтон туораабыта.

Дэгиттэр талааннаа±а
Егор Алексеевич олус уу´ут ки´и этэ. Кини туран эрэ ууну кэ´эн
и´эр курдук харбыыра, сµрдээх киэІ кµ³ллэри, сµµрµктээх µрэхтэри
туораталыыра. Хомустаах, куталаах сирдэринэн ура±ас тутан баран,
кус о±олорун кµ³лµ эргитэ сылдьан µµрэн а±алар буолара. Балыктыырын олус с³бµлµµрэ. Кэбээйигэ µлэлии сылдьан олус дохсун
сµµрµктээх Дьороон µрэ±ин туоруохтаах тыылара уІуор буолан хаалан хаста да уІуор харбаан тахсан, а±алан турардаах. Ата´ын Мэхээлэ Хаппырыыны дьээбэлээн, ууга тµстэхпинэ партийнай билиэппин
дьоммор илдьэн биэрээр диэбитигэр, «Кэбис, оччо±уна олох туоруу
хайыы сатаама!» диэбитэ µ´µ уонна атын эргилиннэрэн т³нн³³рµ
туран, ки´итэ уІуор тахсан турарын к³р³н, кµлбµтµнэн т³нн³н кэлбитэ диэн кэпсиирэ µ´µ. (уола В.Е. Макаров ахтыытыттан).
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«Егор Алексеевич дэгиттэр талааннаах ки´и этэ. МаІнайгы
к³лµ³нэ фотограф. Тµннµк таа´ын кы´ыл таІа´ынан бµрµйэн
кы´ыл уот оІороро. Сайынын ампаарын сабынан хараІа±а хаартыска бэчээттиирэ. Саа´ыран истэ±ин аайы дьо±ура арыллан и´эрэ.
Отон хомуйар комбайн оІорон с³хт³рбµтэ, илим баайара, сайыІІы
кыра кээмэйдээх муІхалары оІороро. У´ун сайыны бы´а илиминэн
балыктаан би´игини абырыыра». (Е.Д. Дьячковскай ахтыытыттан).
«Бочуоттаах сынньалаІІа тахсан баран, т³´³ да±аны саа´ырдар
дьахталлар к³рд³´µµлэрин бы´а гыммакка µрµІ, кы´ыл к³мµстэртэн
би´илэх, ытар±а кутара. Сиэннэригэр анаан, саха былыргы оло±ундьа´а±ын ³йд³т³р-санатар ту´уттан, о±устар харсы´ыыларын тиэмэтигэр эІин курдуктарга туойунан экспозициялары оІортуур идэлэммитэ. Би´иэхэ сылдьыбыт дьон олору олус с³бµлээн к³р³лл³р³.
Кини итинниги элбэ±и оІорбута уонна сиэннэригэр кэпсээнµ´µйээн арыалдьыттаах сµрдээх µчµгэйдик тиэрдэрэ. Кини о±олору
олус таптыыра. Кинилэр тылларын-³ст³рµн би´ирээн истэрэ».
(Р.Е. Макарова улахан кыы´ын ахтыытыттан).

¥йэтитии
Егор Алексеевич Макаров т³р³³бµтэ 100 сылын к³рс³ сиэнэ,
Ил Тµмэн депутата, «Туймаада-нефть» ААО генеральнай директора
Иван Константинович Макаров µбµлээн «Јйд³³н-санаан кэллэхпинэ» диэн кинигэ 2005 с. «Илгэ» издательство±а 300 тира´ынан
бэчээттэнэн кµн сирин к³рбµтэ. Кинигэ±э суруйааччы Егор Алексеевич Макаров былыргы олохтон суруйбут «Бэргэ´элэнии»
диэн кэпсээнэ, дьо±ус бэлиэтээ´иннэрэ, очерката уонна саха норуотун биллиилээх дьонун — М.К. Аммосов, П.А. Ойуунускай,
С.С. Яковлев-Эрилик Эристиин, о.д.а. тустарынан ахтыылара киирбиттэр. Егор Алексеевич ту´унан до±ор-атас, аймах-уруу дьоно суруйбут истиІ-и´ирэх ахтыылара бэчээттэммиттэр. Маны сэргэ Егор
Макаров о±олорго анаан суруйбут айымньыларын тµмэн «Чыычаах
тµбµгэ» диэн кыра уонна орто саастаах оскуола о±олоругар аналлаах
кинигэтэ бэчээттэнэн кµн сирин к³рбµтэ. Кинигэ 1000 экземплярынан «Илгэ±э» бэчээттэммитэ. Егор Алексеевич Макаров 1987 с.
тохсунньу 18 кµнµгэр 82 саа´ыгар сылдьан у´уннук, ыараханнык
ыалдьан ³лбµтэ.
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ХАТыЛы нэ¤ИлИэГИН ОлО¢ХО¤УТТАРА

Кривошапкин Алексей Николаевич-Нуора
Хатылы биир биллэр олоІхо´ута А.Н. Кривошапкин «Хара дьоруо аттаах Хара Ньургун бухатыыр» олоІхото Научнай киин архыыбыгар уурулла сытар. ОлоІхону Горнай улуу´ун ки´итэ Егор
Егорович Лукин Хатылыга учууталлаан олорбут кэмигэр суруйбут.
Е.Е. Лукин А±а дойду Улуу сэриитин иннигэр олоІхону суруйууга конкурс биллэриллибитигэр бэрт элбэх олоІхону суруйан киллэрбит. Ол и´игэр Чурапчыттан П.М. Терютина «Нэриэн Мµлгµ»,
бэйэтин биир дойдулаа±ын Афанасий Алексеев «ХаІалас боотур»
олоІхолорун суруйбута биллэр. Е.Е. Лукин, оччолорго олоІхо´ут
элбэ±эр, чахчы талааннаах олоІхо´уттан эпическэй репертуардарын
суруйар эбит диэн сэрэйиэххэ с³п. Онон А.Н. Кривошапкин бэйэтин кэмин тарбахха аа±ыллар олоІхо´уттартан биирдэстэрэ буолуо
диэн таайыахха с³п. Биллиилээх фольклорист Г.У. Эргис А.Н. Кривошапкин «Хара Ньургун бухатыыр» олоІхотун бэ´ис сюжетынан
киллэрбит уонна 11 тµ´µмэхтээн олоІхо сюжетын толору суруйбут. Г.У. Эргис олоІхо киириитэ айыл±аны кылгастык хо´уйууттан
са±аланарын бэлиэтээбит. А.Н. Кривошапкин биир дойдулаа±а М.И. Белых «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоІхотун кытта тугунан да майгыннаспат: сюжетын хаамыыта тус-ту´унан ис хо´оонноох, биир да
персонаж аата маарыннаан да к³рб³т. Биир нэ´илиэк биир кэмІэ
олорон ааспыт олоІхо´уттара бэйэ-бэйэлэрин кытта алтыспыттара,
хардарыта олоІхолообуттара сэрэйиллэр да, олоІхолоро ханан да
майгыннаспата дьиктиргэтэр. Ол эрээри олоІхо сюжетын уопсай
тускула, Н.В. Емельянов классификациятынан, айыы хаан аймахтарын араІаччылааччылар, кµн улуу´ун к³мµскээччилэр б³л³хт³рµгэр
чугас курдук. Суруллубут олоІхолортон уонна олоІхо´уттар анкеталарыттан к³рд³хх³, «Ньургун диэн ааттаах олоІхолор киин
улуустарга, чуолаан урукку Боотуруускай улуус, билиІІинэн Чурапчы, Таатта улуустарынан, итиэннэ Амма, МэІэ ХаІалас сорох
нэ´илиэктэригэр бааллара биллэр».
Чурапчы олоІхо´уттарын анкетатын 1941 с. са±алаан 1946 с. диэри сыр-мыр хомуйбуттар эбит. Бу кэмІэ 6 олоІхо´ут, ол и´игэр
И.Г. Теплоухов, Н.М. Дьяконов, И.И. Терютин курдук биллэр
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олоІхо´уттар олоІхолоро да, анкеталара да сурукка ти´иллибит.
Онтон А.Н. Кривошапкин анкетата ханна да бэлиэтэммэтэх. Онон
олоІхо´ут ту´унан билиибит, хомойуох и´ин, бэрт татым диэххэ
с³п. 1895 с. биэрэпис к³рд³р³рµнэн, А.Н. Кривошапкин 24 саастаах эбит. 1929 с. биэрэпискэ киирбитинэн, кини 61 саастаах, кэргэнэ Надежда Николаевна 38 саастаах, о±олоро Уйбаан 14 саастаах, Бµ³тµр 8 саастаах эбиттэр. Онон олоІхо´ут т³´³ да т³р³³бµтµн
ту´унан миэтирикэтэ суо±ун и´ин, 1870—1871 сс. т³р³³бµт буолуон
с³п. А±а дойду Улуу сэриитин сылларыгар Чурапчы к³´³рµллµµтµгэр
хабыллан БулуІІа балыкка µлэлии сылдьан, саа´ырбыт кырдьа±ас
ки´и ыарахан µлэттэн доруобуйата айгыраан кµн сириттэн барбыт.
Дойдутун дьоно ахталларынан А.Н. Кривошапкин эдэр саа´ыттан
бэйэтин кыанар, кµµстээх ки´и эбит. Ол да и´ин араас бы´ылааІІа
тµбэ´этэлии сылдьыбыт. ОлоІхолууругар да омуннаах со±устук толорор эбит. «Нуора олоІхото бэйэтин курдук омуннаах-т³л³нн³³х,
дьону сэргэхситээри ойон туран бухатыырдар охсу´ууларын оонньоон к³рд³р³н, бала±ан истиэнэтин кырбаан ли´иргэтэрэ» диэн
билигин баар сиэннэрэ ахталлар. Биллиилээх эпосовед И.В. Пухов
«ОлоІхо толоруллуута» диэн ыстатыйатыгар сорох олоІхо´уттар
истээччилэр бол±омтолорун тардаары араастык хамсанан толороллорун та´ынан, ойон туран илиилэринэн-атахтарынан охсуоланан,
ойуоккалаан ылалларын бэлиэтээн а´арбыта.
А.Н. Кривошапкин иккис кэргэниттэн биир кыыс, икки уол
о±олоох эбит. Кыра уола А±а дойду Улуу сэриитигэр кыргы´ыы толоонугар охтубут. Уйбааныттан, т³рµччµттэн к³рд³хх³, сиэннэр, хосхос сиэннэр элбэхтэр. Настаа диэн улахан кыы´ыттан утум-ситим
ыччат баар эбит. Онон А.Н. Кривошапкин-Нуора олоІхотун кэрэхсиир, э´элэрин талба талаанынан киэн туттар ыччат дьон элбэх.

эґэбит Нуора Јліксій туґунан номохтор
Нуора Јл³кс³й ийэтэ Мария диэн бииргэ т³р³³бµттэрин курдук,
улахан уІуохтаах Уус Майа тоІус дьахтара эбит. А±ата, нэ´илиэк
кинээ´э Хохоо Ньукулай диэн, уІуо±унан кыра ки´и. Кини саа´ын тухары кэргэнин иннин ыла сатаабыт да±аны, 83 саа´ыгар
³л³³рµ сытан сиэнигэр нэ´илиэгим дьонун µрµІ харахтарын ³р³
к³рд³рб³тµм гынан баран, бу кэргэммин кыайбатым, эр ки´иэхэ
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бэриммэт дьахтар диэн баар эбит диэн кэриэ´ин эппит. Нэ´илиэк
дьонугар с³бµлээбэтэ±ин биллэрээри э´э тириитэ са±ынньах кэтэн кэлэрэ µ´µ, оччо±о «Тээтэбит бµгµн мунньах ыыппат эбит»,
диэн дьон уку-суку тар±а´ан хаалаллара µ´µ. Онтон б³р³ тириитэ
са±ынньах кэтэн кэллэ±инэ, «Тээтэбит бµгµн санаата к³нньµ³рбµт,
мунньахпыт буолар эбит» дииллэр µ´µ. Саа´ын тухары кинээстээбит
ки´ини сэбиэскэй былаас кэмигэр кулаак оІороору гынан баран,
баайа суох эбит диэн тохтообуттар. Хохоо дьиикэйин уонна ойо±о
тулуурдаа±ын к³рд³р³р кэпсээннэри олохтоохтор билигин да±аны
³йдµµллэр: кэргэнин тэбиэлээри этэрбэ´ин ойбоІІо уга-уга, хаарга
буккуйан муус со±ооччо оІостубутун, ата±ын о´ох сылаа´ыгар угуттуу олорор дьахтары кытарбыт чо±у тимир сыпсынан ылан сиэппитигэр ойо±о иннин биэримээри, ньо±ойугар биир тылы быктарбакка хамсаабакка олорбутун, амырыын сыт тахсыбытын к³р³³рµ дьон
ньиэрбэлэрэ тулуйбакка тохтоппуттарын ту´унан. Маннык батталы
к³р³ улааппыт Нуора Јл³кс³й ийэтин к³мµскэ´эн, кыра эрдэ±иттэн
суостаах а±атын утарбыт. ИйэІ курдук куруубайгын диэн, Хохоо
кинээс икки уоллаа±ыттан улаханын дьиэтиттэн µµрбµт, онон Нуора 6 саа´ыттан ыалга хамначчыттаан улааппыт. Кыра эрдэ±иттэн
ыарахан µлэ±э эриллэн, уІуо±унан кыра да буоллар, кµµстээхуохтаах, дьоІІо элэккэй, кэпсээннээх буола улааппыт, олоІхо´ут
талаана да±аны оччолорго кы´ал±аттан сайдыбыта буолуо. Бастакы
кэргэнэ ыары´ах буолан, медицина сайдыбатах бириэмэтигэр уонча
о±о т³р³³бµтµттэн Настаа диэн биир эрэ кыыс о±о ордон хаалбыта.
Бастакы кэргэнэ ³лбµтµгэр, саа´ыран эрэбин, аны кэлэн кэргэн ыларым с³п буолуо дуо дии санаан, Хосхойор диэн ойуун табаары´ыттан
к³рµµлэнэригэр к³рд³спµт. Ону ойууна Мырыла Амматын Поповтарыгар Н³нµ³с диэн кэргэн тахса илик кыыс баар, ону ыллаххына
икки уолу т³р³т³н, барыта µс о±олонуу´угун диэн инникини чопчу
³т³ к³рбµтэ диэн с³±³н кэпсииллэрэ. Эдэр кэргэнэ ата±ынан бы´ыйа
биллэрэ, кыы´ырсар тµгэннэригэр «Нуора, ситтэххинэ сиэ±иІ» диэн
кы´ыта-кы´ыта, Чалла диэн олорбут алаастарын µрдµк туруору сыырын былларааттарын быы´ынан, ситээри гынна±ына туора ыстанан
а´аран, сыы´а туттара-туттара, куотан кылбаІнатара µ´µ. Сэрии кэнниттэн саа´ыран да баран, оттуу сылдьан «эмээхсин» диэтэхтэринэ
³´µргэнэн: «ЭмээхсиІІит бу баар», — диэт, сµµрэн-тэлээрэн кэлээт,
саІа бугулламмыт бугулу µрдµнэн таарыйбакка ыстанара дииллэрэ.
Сэттэ биэрэстэлээх ма±а´ыыІІа, дэриэбинэ и´игэр сылдьар кур163
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дук, эбиэккэ чэйбит бµппµт эбит диэт, элэс гынан тµ³ттµµр чэйгэ эргийэн кэлэрэ, икки к³ст³³х сиргэ Настаа диэн балтыгар ынах
ыамын быы´ыгар кµн аайы кэриэтэ сыбыытыыра эбитэ µ´µ. Нуора олоІхо´ут буолан эбитэ дуу кэпсээнэ куруутун омуннаах буолара µ´µ. Холобур маска баттата сы´ан баран, тиит µрдµгэр тµ´эн
эрдэ±инэ саннытын то´уйан биэрбитигэр µс сиринэн булгу ыстанна
диэн, Мырыла оскуолатын тутуутугар µ³´эттэн сыы´а туттан охтон тµ´эн и´эн, атахпынан тµстэхпинэ ата±ым тостуу´у, илиибинэн тайаннахпына илиим тостуу´у, ол и´ин сымна±ас сирбинэнэмэ´эбинэн тµ´µµ´µбµн, диэн толкуй б³±³нµ толкуйдаан олоро
тµспµтµм диэн кэпсиирэ µ´µ.
Абаа´ыны кытта киирсибитин ту´унан кэпсээнэ баар. Иккис кэргэнигэр бастакы уола, би´иги а±абыт, Букаакы диэн сиргэ кыстаан
олордохторуна т³р³³бµт. Абаа´ы уоту µрэн сирилэтэр µ´µ, ол аайы
э´ээхэй о±о иэрийэ-иэрийэ ытыыр, Нуора ыксаан оронун хотон
икки, бала±ан икки ардыгар оІорон утуйар. Арай тµµн тилигирэ´ии
б³±³т³ буола тµ´эр, Нуора «Уотта, уотта!» диэн ха´ыытыыр, ха´ан
уот умайыар диэри абаа´ы о±ону хотон диэки, Нуора дьиэ диэки со´оллор. Уот умайан эрдэ±инэ, тарба±а а´ый гынан хаалбыт,
тарба±ар кугас тµµ эрэ хаалар. Онтон э´ээхэй о±о сыыстарбатын
диэн, сыар±а±а балаакка курдук сабыы оІорон, абаа´ы батыспатын диэн кэннилэринэн олорон кы´ыннары к³´µµ буолар. Тµ³рт
харахтаах ыт хойукка диэри эккирэтэн баран, хаалбыта µ´µ. Быраата Силип эрдэ ³л³н, кини уолун Мохсо±у эмиэ Нуора ииппит.
Н³нµ³с балтыларын кытта на´аа чугастык билсэ олорбуттара µ´µ.
Би´иги а±абыт кинилэргэ бастакы о±о буолан олус атаахтаппыттарын ту´унан ахтара. Кэнники Н³нµ³с балта Настаа кыы´ын Аанканы ииппиттэрэ на´аа у´ун су´уохтаах кэрэ дьµ´µннээх буолан
баран, уон а±ыстаа±ар ис тиибигэр ыалдьан ³лбµт. Сирдэрин кыайан
µллэстибэккэ, элбэх ки´илээх улахан айдаан буолбут. Онно былаас
ки´итин Хатылы кинээ´ин Боотуру (Петр Литвинцев) мучумаан
быы´ыгар охсубуттар, ким охсубута биллибэтэх. Ону силиэстийэ
буолбутугар, ким охсуо±ай, кыахтаах ки´и µ³мэр-чµ³мэр µктэнэн
киирэн мин дуксуйда±ым дии диэбит. Мин а±ам кэпсээнинэн,
сµбэлэ´эн баран, дьиІнээх охсубут ки´и улахан буруйга барыа±а,
эйигин тохтуу тµ´эн баран, к³мµскээн та´аарыахпыт диэн буруйу
ылыннарбыттар µ´µ. Айдаан бастакы уо±а намтаабытын кэннэ, µс
ый буолан баран, бу Нуора охсубатах эрээри, ки´иргэ´игэр буруйа
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суох олорор диэн нэ´илиэгэ к³мµскээн та´аарбыт. Тымныы, сииктээх хаайыыга бууттаах ыстааным абыраабыта диэн кэпсиирэ µ´µ.
Нэ´илиэгэр чаччыына, кинээс буолан, кэлин сэбиэскэй былааска
сир депутата буолан, сайыны бы´а тµптээн олорбокко отчуттары кэрийэн, отун улахан уола, би´иги а±абыт, Уйбаачылла кыра
эрдэ±иттэн оттуура µ´µ. Нуора кµµ´µн ту´унан кэпсээн элбэх. А±абыт
уончалаа±ар саа бэлэхтээбит, алта биэрэстэлээх сиртэн кууллаах бурдугу санныгар сµгэн а±алан и´эн, сир ортотугар алаас уутугар кустар
тµспµттэрин «ыт» диэн баран, куулун сµкпµтµнэн сыыр µрдµттэн
ха´ан кини µ³мэн киирэн, ³л³р³н тахсыар диэри к³р³н турбут. Онтон салгыы ханна да сынньаммакка дьиэтигэр тиэрдибитэ, улахан
та´а±ас оІостубат бы´ыылаа±а. Тµ³рт куул бурдук киирэр тирии
хаа´а±ы со±ото±ун ампаартан дьиэ±э киллэрэр-та´аарар этэ, от тиэйэригэр о±у´ун булгутан баран, толору тиэйиилээх сыар±аны бэйэтэ со´он сы±арытан баран, анныгар тµспµт оту харбаан бµттэ±инэ
эрэ о±у´ун к³лµйэрэ, диэн а±ам кэпсиирэ. Мырыла±а улахан сэргэни ким к³т³±³н туруору анньарыгар кµрэхтэ´ии буолбутугар бастаабыта, оччотоо±у кµµстээхтэринэн биллибиттэртэн Б³±³ Тара±ай
убайа аатырар Б³±³ Ньыыхантан уратылар бары кыттыбыттара дииллэр. Мырыла оскуолатын тутуутугар саамай ыарахан бэрэбинэлэри
та´аарыыга кинини туруораллара µ´µ. О±онньоргутун к³рµІ диидии, ба±ана т³б³тµттэн ыты´ынан охсунан тµ³рт мас кµрµ³нµ т³тт³рµ-таары хаа´а±ы бырахпыт курдук ойуоккалыыра µ´µ. КэпсээІІэ
киирбит Хохоо сиэрэ диэн сэлиик аттана сылдьыбыттар. Хосхойор
ойуун ыалга кыыран баран, тугу ыла±ын диэбиттэригэр, тиэргэІІит
та´ыгар таа±ылаах уба´а турар, ону ылабын диэн к³рд³³н ылбыт,
уонна Хохоо±о кэнэ±э´ин ааккын ааттатар сылгы буолуо диэн этэн
туран бэлэхтээбит. Ол сылгыны икки эрэ ки´и кыайан к³лµйэрэ
µ´µ — Нуораны та´ынан Дьэппириэн Дорогуунап. Дьиэтигэр кэлэригэр сэргэ эрэ иннигэр тохтуур идэлээх эбит, ол и´ин тµннµгµнэн
кэтии туран Чалла сыырын µрдµгэр к³ст³рµн кытта, сµµрэн тахсан
нэ´иилэ ааны а´ан биэрэллэр µ´µ. Аспатахтарына, сыар±алары, µс
мас кµрµ³нµ таарыйбакка µрдµнэн к³т³н, сэргэ иннигэр хорус гына
тохтуур. Айаннаата±ына тоІуу хаары билиммэккэ, µрэх тардыытын
тумулуттан тумулугар бы´а к³рд³р³р, сыар±ата тоІуу хаарга икки
тарбах эрэ дириІнээх суолу хаалларан тэлээрэн и´эрэ µ´µ. Дьалкыйбатын, олохтоох буоллун диэн аллараа ³ттµгэр µс сµµс киилэ кирпииччэ тиэллибит µс ат тардарыгар аналлаах сыар±анан со±ото±ун
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аккыырайы таспыт µ´µ. Биирдэ быыбарга баран и´эр боломуочунай
сарсыарда эрдэ туран хойутаабакка тиийээри ыксаппытыгар, Нуора:
«Ыксаама, атым бириэмэтигэр тиэрдиэ», — диэбит. Боломуочунай
к³р³н баран сэнээбит: «Хайа, аатырдар атыІ бу баар дуо, хойутаатаххына табыллыбат», — диэбитигэр, Нуора: «Чэ, хата баран ааны
ас, ат дугата ту´аайыытыгар иннин диэки ыстанаар, хойутаатыІ
да хаала±ын, аара тохтообот сылгы», — диэбит. Боломуочунай ат
ду±ата ту´аайыытыгар ыстанан баран, сыар±а кэннигэр сыы´а тµ´эн
эрдэ±инэ, Нуора илиититтэн харбаан ылан, балачча со´уллубутун
кэннэ биирдэ сыар±а±а та´аарбыт, ки´итэ онтон ыла сыар±аттан
нэ´иилэ туту´ан олорбут, иннигэр туох да к³стµбэт силлиэ-холорук
хаарынан ытыллан бириэмэтигэр тиийбиттэр. Дьэппириэн Дорогуунап улахан сµµрµк сылгы µ³скээтэ диэтэхтэринэ, айаннаан и´эн
туйа±а сири таарыйара к³ст³р дуо, диэн ыйытара µ´µ, ону хайдах
к³стµбэт буолуой, туйахтаах кыыл сиртэн тэбинэр буолла±а диэтэхтэринэ, ээ, ханнык эрэ сылгыны кэпсиигит бы´ыылаах, Хохоо сиэрин ата±а салгыІІа к³т³н и´эр курдук буолара, анаан-минээн к³р³
сатаан баран, туйа±а сири таарыйарын кыайан к³рб³т этибит диирэ µ´µ. Јлбµтµн кэннэ туох дьиибэ сылгытай диэн, и´ин сыныйан
к³рбµттэрэ, уратыта диэн сµрэ±э уІуохтаах уонна икки хабахтаах
эбитэ µ´µ.Кырдьан баран о´охчут буолан, Чурапчыга санаторий туппуттарыгар оччолорго саІа тар±анан эрэр аныгылыы улахан нуучча
о´о±ун оІорбут. МуІханы салайара эбитэ µ´µ, ол да и´ин сэрии сылларыгар 70-наах о±онньору Чурапчылар к³ск³ балыкка баралларыгар
БулуІІа илдьэ барбыттар. Нуора кµµстээх диэн ки´иргэтэннэр, муІха
аІаар кынатын со±отохтуу состороннор, ³сс³ да олоруох, доруобуйалаах ки´и БулуІІа ³лбµт дииллэр. БилиІІи олоІхо´уттары а±ам т³рµт
астыммат буолара, хайдах итинник ыллыы сатыылларын тµµннэри
сэІээрэн истиэхтэрэй диирэ. Нуора олоІхото омуннаах-т³л³нн³³х,
дьону сэргэхситээри ойон туран бухатыырдар охсу´ууларын оонньоон
к³рд³р³н, бала±ан истиэнэтин кырбыыра µ´µ.
Нуора Јл³кс³йт³н т³р³ппµтµнэн µс о±о хаалбытыттан кыра уола
Бµ³ккэ райсовекка суруксуттуу сылдьан, А±а дойду сэриитигэр
Ильмень кµ³л чуга´ыгар ³лбµт, о±о хаалбатах. Бастакы кэргэниттэн Настаа диэн кыы´а Собакин Касьян диэн Мырыла ки´итигэр
кэргэн тахсан, Дария диэн кыыс о±ону т³р³ппµт. Дария Амма±а Чемезов Дь³гµ³ргэ кэргэн тахсан, икки уоллаах, сиэннэрдээх. Уола
Уйбаачылла сэрии инбэлиитэ, икки уол, икки кыыс о±оломмута.
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Сиэннэрэ биэстэр, хос сиэннэр элбэхтэр. 1895 с. буолбут бастакы
Бµтµн Россиятаа±ы биэрэпискэ суруллубутунан: «4 Хатылинский
наслег, Бабагинский род, кочевье на урочище Чалла. Кривошапкин
Николай Петрович 50 лет, жена Мария Ивановна 47 лет, Алексей
Николаевич 24 лет, скотовод при отце, Филипп Николаевич 13 лет,
скотовод при отце, воспитанница Николаева Парасковья Спиридоновна 14 лет». 1929 с. биэрэпис тохсунньу 27 к. дааннайдарынан
Кривошапкин Алексей Николаевич 61 саастаах, кэргэнэ Надежда
Николаевна 38 саастаах, уола Иван 14 саастаах, Петр 8 саастаах.
П.И. Кривошапкин,
пед.наука кандидата

ОлоІхоґут Нуора Јліксійі уонна кини удьуора
Нуора Јл³кс³й а±ата Кривошапкин Ньукулай-Хохоо кинээс,
олохторо Чалла. Чалла урут кµ³лэ бµтэй анныгар диэри тилэри кэлэрэ, минньигэс эмис соболоо±о µ´µ. Хохоо кинээс Јл³кс³й уонна
Силип диэн уолаттардаа±а. Јл³кс³йµ а±ата эрдэттэн бэйэтиттэн тэйиппитэ µ´µ, онон оло±ун бэйэтэ оІостубут. Эрдэ ылбыт кэргэниттэн Настаа диэн кыыс ордон хаалбыт. Настаа Собакин Хасыйаан
диэн Мырыла ки´итигэр кэргэн тахсан Даайа диэн кыыс о±ону
т³р³ппµт. Даайа Амма±а Чемезов Дь³гµ³ргэ кэргэн тахсан икки
уоллаах, сиэннэрдээх. Иккис кэргэнэ Попова Н³Іµ³´э баай дьон
кыыстара эбит. АІаар хара±а эргэлээх буолан эргэ барбакка олорбутун Нуора Јл³кс³й огдообо хаалан баран, кэргэн ылбыт. Н³Іµ³´э
кытыгырас, бэйэтин кыанар, сытыы-хотуу дьахтар эбит. Ол гынан
баран ы´ылла±ас со±ус буолан кэргэнин Јл³кс³йµ кытта онтон сылтаан µгµстµк кыы´ырсаллара µ´µ. Нуора Јл³кс³й³ уус-уран тыллаах,
олоІхолуурун дьон-сэргэ сэргээн истэллэрэ диэн кырдьа±астар ахталлара. СаІаран-иІэрэн барда±ына ки´иргэс со±ус дииллэрэ. Ол
курдук, «Дойдум миэнэ Хатылы» диэн кинигэ±э 46—77 сс. Максим
Сибиряков Нуора Јл³кс³й у´ун тылыгар балыйтаран оІорбото±ун
да оІорбут курдук кэпсэнэн, хаайыы ки´итэ буола сыспытын суруйбута баар. А±а дойду улуу сэриитин сылларыгар Чурапчы к³´µµтµгэр
хабыллан, БулуІІа балыкка µлэлии сылдьан саа´ырбыт кырдьа±ас
ки´и ыарахан µлэттэн доруобуйата айгыраан кµн сириттэн барбыт.
Дойдутун дьоно ахталларынан Нуора Јл³кс³й эдэр саа´ыттан бэйэ167
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тин кыанар кµµстээх ки´и эбит. Ол да и´ин араас бы´ылааннарга
тµбэ´итэлии сылдьыбыт. ОлоІхолууругар да омуннаах со±устук толороро µ´µ. Нуора олоІхото бэйэтин курдук омуннаах-т³л³нн³³х,
дьону сэргэхситээри ойон туран бухатыырдар охсу´ууларын оонньоон к³рд³р³н бала±ан истиэнэтин кырбаан ли´иргэтэрэ диэн
билигин баар сиэттэрэ ахталлар. Кини «Хара дьоруо аттаах Хара
Ньургун бухатыыр» олоІхото научнай киин архыыбыгар уурулла сытар. ОлоІхону Горнай улуу´ун ки´итэ Егор Егорович Лукин
Хатылыга учууталлаан олорбут кэмигэр суруйбут. Егор Егорович
фольклорист-хомуйааччы бы´ыытынан А±а дойду Улуу сэриитин
иннигэр олоІхону суруйууга республиканскай куонкурус биллэриллибитигэр бэрт элбэх олоІхо´ут олоІхолорун суруйан киллэрбит. Кини µтµ³тµнэн µгµс олоІхо кµн сирин к³рд³, ол и´игэр,
би´иги Јл³кс³йбµт олоІхото. Нуора Јл³кс³й олоІхотун биллиилээх фольклорист Г.У. Эргис «Ньургун» диэн ааттаах олоІхолор
сюжеттарын схематын варианнарыгар киллэрбитэ кэрэхсэбиллээх.
ОлоІхо сюжета айыы айма±ын араІаччылааччы, кµн улуу´ун к³мµскээччи бухатыырдар б³л³хт³рµгэр киирсэр эрээри сырыытын—
айанын, охсу´уутун ойуулаа´ына уратылаах. ОлоІхо сюжетнайкомпозиционнай тутулунан, уобарастарын эгэлгэтинэн, хо´оонунан
хомо±ойдук хо´уйбутунан чахчы и´иттээх-хомуостаах олоІхо´ут
диэн олоІхо кµн сирин к³р³н бэчээттэнэн тахсыытыгар бы´аччы
µлэлэспит В.В. Илларионов µрдµк сыанабылы биэрбитэ би´игини
µ³рдэр. Тµгэнинэн ту´анан Гуманитарнай чинчийии уонна а±ыйах
ахсааннаах Хотугу норуоттар проблемаларын института М.К. Аммосов аатынан ХИФУ научнай техническэй сэбиэтигэр уонна бэчээккэ
бэлэмнээбит µлэ´иттэргэ дириІ махталбытын тиэрдэбит. Ол кэмІэ
µлэлээбит нэ´илиэк дьа´алтатын ба´ылыгар В.В. Ершов бы´аччы
к³±µлээ´ининэн, бэркэ кы´аллан µлэлээ´ининэн, µп-харчы булан
кини µтµ³ к³м³тµнэн Хатылы нэ´илиэгиттэн суруллубут олоІхолор
толору тиэки´инэн дьоІІо-сэргэ±э, олоІхону кэрэхсээччилэргэ
тиийэр кыахтанна, µтµ³ бэлэ±инэн буолла.
Нуора Јл³кс³йд³³х Уйбаан уонна Бµ³тµр диэн икки уолламмыттар. Бµ³тµр сэрии иннинэ суруксуттаабыт, кэргэн ылбатах. А±а дойду сэриитигэр баран сырдык тыына быстыбыт. Билэр дьон этэллэринэн олус к³н³ майгылаа±а µ´µ.
Иккис уола Уйбаан 12 саа´ыттан «Кы´ыл Аармыйа» колхозка
чилиэнинэн киирбит. Ат айаа´аан, Охотскайга та´а±ас та´ыытыгар
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µлэлээн сылдьыбыт. А±а дойду сэриитигэр Ленинградскай фроІІа
сэриилэ´э сылдьан тыІатынан ыалдьан сыыйыллан инбэлиит буолан, дойдутугар т³нн³н кэлэр. 1945 с. Марфа Ивановна Филиппованы к³рс³н кэргэн ылар, тµ³рт о±ону т³р³т³н удьуордарын уу´аталлар.
Ийэтэ Н³Іµ³´э хоту к³´³рµллµµттэн со±ото±ун т³нн³н кэлэн ³лµ³р
диэри, уолун аахха Уйбааннаахха олорбута.
Н³Іµ³´э ата±ынан кыанар буолан Баба±а±а олорон тµ³ртµµр
чэй кэнниттэн сатыы интернат-оскуола±а аймахтарыгар Јкµµчэ±э,
Мында±аайыга кµнµнэн эдьиийигэр Настаа±а баран эт, арыы асµ³л сµгэн кэлэрэ µ´µ. Бастакы сиэннэрин Баанньаны, Клараны
о±оло´он, сиэн минньигэс сытын сыттаан тµ´э±эр олордор дьолу
билэн, сиэн кыы´а Клара µс саастаа±ар кµн сириттэн барбыта. Нуора Јл³кс³й со±отох ситимэ тµ³рт о±олоро, µгµс сиэн, хос сиэннэрэ
оло±ун салгыыллар, ааттарын ааттаталлар. О±олоро Уйбаан совхоз
рабочайа этэ, кэргэнэ Мотрена Софроновна — µлэ бэтэрээнэ, 5
о±олоохтор. Клавдия ГУНПЦ физиатрия±а медсестранан µлэлээбитэ,
µлэ бэтэрээнэ, биир о±олоох, сиэннэрдээх. Анна — физиатр врач,
биир кыыстаах, сиэннэрдээх. Петр — педагогическай наука кандидата, кэргэннээх, µс о±олоох, сиэннэрдээх.
Уйбаан Алексеевич колхознай-совхознай тутуу бэтэрээнэ, сэрии
кыттыылаа±а буолан, кэлин куоракка олорон оло±ун тµмµктээбитэ.
Уйбаан уІуо±унан улахан, кэлбит-барбыт, булар-талар, билиІІитэ
эбитэ буоллар, эргиэмсик буолуох ки´и хаалбыт бы´ыылаа±а. Кэргэнинээн Мааппалыын байылыаттык олорбуттара. О±олоро ³й-санаа
³ттµнэн сайдалларыгар оччотоо±у кэм сиэринэн ону-маны булан
биэрэллэрэ, ол и´ин о±олор µгµс до±оттордоохторо. Кэргэнэ Мааппа хо´оонньут, общественнай µлэ±э к³хт³³х, ³р кэмІэ дьаа´ыла±а
ньээІкэнэн µлэлээбитэ.
Мария Петровна Иустинова,
ССРС культуратын туйгуна,
Чурапчы улуу´ун культуратын бэтэрээнэ,
Хатылы нэ´илиэгин бочуоттаах олохтоо±о

ОлоІхоґут Белых Михаил Иннокентьевич
Колхознай тутуу ветерана Татьяна Ивановна Иустинова (Максимова) олоІхо´ут ту´унан бэрт кылгастык ахтыбыта. «Мэхээлэ
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улахан толуу, нууччалыы к³рµІнээх ки´и этэ. Т³рµттэрэ мэссээннэр диэн, бука, нуучча буоллахтара. Олус µчµгэй элэккэй майгылаах
ки´и этэ. Хонуу µлэтигэр, тутууга µлэлиирэ. Кэргэнэ Настаа колхозка ыанньыксыттаабыта. Мэхээлэлээх тµ³рт о±олоохторо. Улахан
уола эдэр саа´ыгар бириискэ±э µлэлээбитэ, саа´ыран баран тахсан
олоро сылдьыбыта. Кыра уола Куу´ума сэрии толоонугар охтубута.
Улахан кыы´а кэргэн тахсан, биир о±олоох этэ. Кыра кыы´а Пелагея куоракка µ³рэммитэ, сэрии сылларыгар сэбиэккэ µлэлээбитэ,
эрдэ ³лбµтэ. Онон Мэхээлэттэн ыччат уруу соччо тэнийбэтэх, онон
кинини билээччи да а±ыйах буолуо. Мэхээлэ олоІхолуурун истэр
этим да, ханнык олоІхону толорорун бу диэн ³йд³³б³ппµн. «Сылгы
уола Дыырай бухатыыр» диэн бы´ыылаа±а. Урут кы´ыІІы у´ун
тµµннэргэ олоІхо´уттар тµмсэн олоІхолууллара. Эмээхсин т³´³ да
саа´ырдар, олоІхо´ут аймахтарын Хотоохтон ыла кэпсээбитэ кэрэхсэбиллээх. Сурахха киирбит Хотоох ту´унан В.Ф. Ермолаев «Чурапчы олоІхо´уттара» диэн кинигэтигэр анаан суруйбута. Кини суруйарынан, Хотоох Тыара´а диэкиттэн кэлэн олохсуйбут, олоІхону
³р³ туппут, о±ото-уруута суох ки´и курдук к³рд³р³р. Араспаанньатын БолтоІо, Хатылы кырдьа±астарын кытта сэ´эргэ´эн баран,
Ортойуукап буолуон с³бµн сэрэйэр.
Т.И. Иустинова кэпсииринэн, Хотоох абаа´ыны кытта ылла´ар
сµдµ олоІхо´ут эбит. Араспаанньата Новгородов диэн буоларын
чуолкайдык этэр. Хотоох со±отох кыы´а Иустиновтарга-Ньо±уйааннарга кийиит эбит. Гаврил Иустинов-Ньо±уйаан Хатылы биир биллэр олоІхо´ута. П.А. Ойуунускай Чурапчыга тахса сылдьан улуус µс
биллэр олоІхо´утун Г.Г. Иустинов-Ньо±уйааны, И.В. КуличкинТимир Хаппа±ы, П.М. Петров-Куолай Уолун ыІыттаран олоІхолоппута биллэр. Хотоох, Ньо±уйаан Хатылы, БолтоІо нэ´илиэктэрин
ХIХ—ХХ µйэлэр кирбиилэригэр сурахха киирбит биллэр олоІхо´уттарынан биллэллэр бы´ыылаах. Г.М. Иустинов-Ньо±уйаан, дьон
кэпсииринэн, ыаллары кэрийэ сылдьан олоІхолоон, ыллаан тахсар
эбит. Эдэр сылдьан Охотскайга µс т³гµл та´а±асчытынан тиийэ сылдьыбыт. Кэлин кырдьан баран дойдутугар тахсан олохсуйбут. Биэс
о±олоо±уттан, а±атын батан. Г.Г. Иустинов олоІхолообута биллэр.
А±а дойду Улуу сэриитин иннигэр Хатылы олоІхо´уттара, ол и´игэр
Г.Г. Иустинов-Ньо±уйаан Уола, М.П. Седалищев-Сµ³дээх, олоІхо´уттар Петр Биэскин-Куолай Уола, Тимофей Козлов-Сомсойо,
Прокопий Козлов-Тойуох Байба±а ¥рµІ Торбос сайылыкка мустан170
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нар, оруолларынан µллэстэн олоІхолообуттарын ту´унан олохтоох
кырдьа±астар ахталлар. Е.Е. Лукин-Тµммµт Дь³гµ³р сэрии иннигэр
фольклору хомуйууга улаханнык ылсы´ан µлэлээбит фольклористхомуйааччы, 84 саастаах А.Н. Кривошапкин тылыттан «Хара дьоруо
аттаах Хара Ньургун бухатыыр» олоІхону кылгатан суруйбут. Т³´³
да кылгатан суруйуу диэтэр, тµ³рт µ³рэх тэтэрээтигэр икки ³ттµнэн
хо´оонунан суруйан дьэрэлиппит. Кылгатыыта диэн бухатыыр айанын, охсу´уутун хатыланар сирдэрин хос ымпыктаан суруйбатах, ол
эрээри олоІхо сюжетын сайдыыта толору бэриллибит. М.И. Белых
олоІхото тылыттан толору суруллубут. Бастакытынан «Дьулуруйар
Ньургун Боотур» олоІхону учуутал И.П. Козлов 1940 с. суруйбут.
Тиэкис к³ст³рµнэн ахсынньы 29 кµнµгэр суруллан бµппµт уонна
Республикатаа±ы норуот айымньытын дьиэтигэр конкурска анаан
туттарыллыбыт. Норуот айымньытын дьиэтин директора С.Аргунов,
фольклорга методист П.Н. Попов своднай олоІхону оІорор правительственнай комиссия эппиэттиир секретарыгар Д.К. Сивцевкэ аадырыстаабыт суруктара олоІхо тиэки´игэр ти´иллэ сылдьар. «Норуот
айымньытын дьиэтэ правительственнай биригээдэ±э к³м³л³´³р
сыалтан бу норуот айымньытын дьиэтигэр ааттанан суруллан киирбит «Дьулуруйар Ньургун Боотур» диэн 202 страницалаах олоІхону
э´иги ту´аныыгытыгар биэрэр. Ол и´ин норуот айымньытын дьиэтэ наадалаа±ынан аа±ар: «Бу олоІхону суруттарбыт Белых Михаил
Иннокентьевичка, суруйбут учуутал Козлов Иван Прокопьевичка
µгµстµк µлэлээбиттэрин сыаналаан печатнай лии´ин аа±ан харчы
т³лµµр с³пт³³±µн (саныыр). Бу санааны с³бµлэ´иэхтэрэ уонна толоруохтара диэн норуот айымньытын дьиэтэ эрэнэрин этэр». Оччотоо±уга маннык ис хо´оонноох суруктар правительственнай комиссия
аатыгар Норуот айымньытын дьиэтиттэн, биирдиилээн дьонтон да
µгµстµк киирбитин архыып матырыйааллара кэрэ´илииллэр. М.И. Белых олоІхону суруйуу конкурсугар «Ала Хото±ой» олоІхотун бырааттыы Гаврил Спиридонович уонна Степан Спиридонович Борисовтарга суруйтаран, А±а дойду Улуу сэриитэ буолаары а±ай турда±ына 1941 с. бэс ыйын 11 кµнµгэр комиссия аатыгар аадырыстаан
ыыттарбыт. Бырааттыы Борисовтар диэннэр кимнээх буолалларын
хатылылар билбэттэр. А±а дойду Улуу сэриитин кэнниттэн бырааттыылартан биирдэстэрэ С.Борисов СылаІ нэ´илиэгин биир
талба талааннаа±а Н.М. Дьяконов-Ч³л³с тылыттан эмиэ «Ала Хото±ой» олоІхону суруйан архыыпка туттарбыт. Бу икки олоІхону
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быстахтык тэІнээн к³рд³хх³, «Айдаарыкы сиэр аттаах» диэн ат эрэ
аата с³п тµбэ´эр курдук, уоннаа±ы персонажтар ааттара, олоІхолор
сюжеттарын тутуллара ханан да майгыннаспаттар. ОлоІхо´уттар
бэйэ-бэйэлэрин кытта соччо алтыспатахтар, бииргэ олоІхолоон
к³рб³т³хт³р диэн сэрэйиэххэ с³п. Мантан сиэттэрэн Чурапчы Мырылатыттан т³рµттээх фольклорист Г.М. Васильев хас да олоІхо´ут,
хас толоруу баар да сахаларга соччо олоІхо баар диэн тµмµктээн
эппитэ с³п курдук. М.И. Белых «Ала Хото±ой» олоІхотун сюжетнай
композиционнай тутула, персонажтар ситимнэрэ, ис хо´ооно, ки´и
аахтар аа±ыан курдук, кэрэхсэбиллээхтик таІыллыбыттар. ¥гµс олоІхолорго этиллэрин курдук, Орто дойду олохтоохторо ¥рµІ Јнд³л
Тойон, МаІан Тайбарыын Хотун тоІхойо кырдьыахтарыгар диэри
о±о диэн суох ыалын курдук к³рд³рµллµбµттэр. Саха да олоІхотугар,
тµµр-монгол тыллаах омуктарга эпостарыгар, чуолаан киргизтэр
«Манастарыгар», кырдьан баран о±олонуу матыыба µгµстµк к³ст³р.
Маныаха ыал ийэтэ к³мµс уІуо±у к³т³±³р, алтан уІуо±у араІаччылыыр, иэримэ дьиэтин иччилиир ту´угар кы´аллара, Аал Луук Маска олорор дойду иччитигэр Аан Асхарыма ХотуІІа µІэн-сµктэн
к³рд³´³р³ уустаан-ураннаан к³рд³рµллэр. Эр ки´и-¥рµІ Јнд³л Тойон мохсо±ол кыыл тириитин, тумустары, тыІырахтары кэтэн, сэттис халлааІІа олорор Дьыл±а Хаан Тойонтон, Дьидьин Буурай Хотунтан µс т³гµл т³хт³рµйэн о±о кутун-сµрµн к³рд³´³р³ этиллэр. Ол
аата кинилэртэн т³р³³бµт Ала Хото±ой ¥³´ээ айыылартан т³рµттээх
µс саханы µ³скэтэр, тµ³рт саханы т³р³т³р, биэс саханы бии´этэр
мµччµрµйбэт т³лк³л³³х, ыйыллыбыт ыйаахтаах ки´и буолара сэрэйиллэр.Ол эрээри олоІхо сюжетын сайдыыта µгµс утарсыылаах,
мо´оллордоох тµгэннэртэн таІыллар. Ала Хото±ой маІнай мастаах
дойдуга баппат мэник-тэник, сµ³ргµ майгылаах курдук к³ст³р. Т³р³ппµт а±атын ¥рµІ Јнд³л Тойону санаата±ын аайы µлтµ та´ыйар,
убайын К³мµс Сурулааны сирэйин µлтµ эттиир, эмиэ айыы бухатыырын Ньыгыл Борбуйу µрµІ хара±ын ³р³ к³рд³рб³т. Бµтэ´игэр,
сэттис халлааІІа олорор Дьыл±а Хаан Тойон, Дьидьин Буурай Хотун к³рд³´µµлэринэн, Кытаачай Бахсы уустар Ала Хото±ойу µс
тµµннээх кµн уутун-хаарын ыган, майгытын-сигилитин к³нн³р³н,
дьиІнээх айыы бухатыыра гынан у´аараллар. Бухатыыр аатынсуолун ылынан, айыы айма±ын араІаччылыыр, кµн улуу´ун к³мµскµµр буолара хо´уллар. М.И. Белых «Дьулуруйар Ньургун Боотур»
олоІхотун эмиэ конкурска анаан, учуутал И.П. Козловка этэн биэ172
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рэн, суруйтарбыта. ОлоІхо тµмµллµбµт тиэки´ин оІорууга, правительственнай комиссия секретара Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон
туруорсуутунан, «Дьулуруйар Ньургун Боотур» варианнара талыллан
ылыллыбыттара. Г.У. Эргис «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоІхо
академическай та´аарыытын комментарийыгар «Ньургун Боотур»
12-с варианын сюжетнай-композиционнай тутулун схематын суруйбута. Ол и´игэр М.И. Белых олоІхотун сюжета эмиэ баар. ОлоІхо
суруллубут тиэки´ин уонна Г.У. Эргис суруйбут сюжетнай схематын
аа±ан к³рд³хх³, М.И. Белых «Дьулуруйар Ньургун Боотура» уратылаа±а к³ст³р. Биллэн турар, олоІхо кириитэ уонна т³рµ³тэ атын
олоІхолорго майгынна´аллар. Мохтообот Моой Бухатыыр балтыгар
кµтµ³ттµµ кэлбитэ этиллэр, Кыыс Кыла´амыан убайыттан сµбэсоргу к³рдµµр да, Ньургун Боотур иІиэттэн эрэ кэби´эр. Атын
олоІхолор варианнарыгар сµрµн герой маннык тµгэІІэ абаа´ы бухатыырын кытта кµ³н к³рс³р, кµрэс былдьа´ар дьалхааныгар киирэр. Кыыс Кыла´ымыан муІур у´укка киирэн, тыынын тэскилэтэн
сир-бэйдиэ барар. МаІнай Тимир НьургустааІІа тиийэн к³м³
к³рдµµр. Айыы бухатыыра Тимир Ньургустаан абаа´ы бухатыырын
кытта кµ³н к³рс³н к³р³р да, сабырыйтаран. Кыы´ы Кыыс Дэбилийэ±э ыытар. Кыыс Дэбилийэ Кыыс Кыла´ымыан к³рд³´µµтµн
ылынан, кинини к³мµскµµр, араІаччылыыр. Ньургун Боотур буутун
этэ бу´ан, холун этэ хойдон, балтын быы´ыырга турунар. Бу тµгэнтэн
ыла Ньургун Боотур айыы бухатыырын айанын-сыалын соругун толорор. Балтыгар Кыыс Кыла´ымыаІІа кµтµ³ттµµ кэлбит Јкс³кµлээх
Биэтэстэйи, Тойон Мойдоруун бухатыыры кытта охсу´уута уустаанураннаан, араас сытыы тµгэнинэн до±у´уолланан хо´уллар.Кинилэр
охсу´ууларыгар Аан дойду атыйахтаах уу курдук айманар. ¥³´ээІІи
да айыылар, алларааІІы да абаа´ылар, Орто да дойду олохтоохторо
бары кытты´аллар. Тµмµгэр айыы бухатыыра Ньургун Боотур
кыайан-хотон, Кыыс Дьэллиги кэргэн ылан, дойдутугар т³нн³р.
Кыыс Кыла´ымыан Н³рµ³н Мµлгµстэйгэ кэргэн тахсар, онтон
Кырбыйа Боотур Кµн Туналыны кытта ыал буолаллар. ¥с саха µ³скµµр, тµ³рт саха т³рµµр, дьоллоох-соргулаах оло±о тµстэнэр. К³ст³рµн
курдук, М.И. Белых «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоІхото саха
омук героическай эпо´ын сµрµн оІкулун, идеятын с³пк³ к³рд³р³р
эрээри, сюжетын ис номо±о олоІхо´ут тус бэйэтэ толорор тиэки´ин
тµмэн к³рд³р³р. Ол эбэтэр хас биирдии олоІхо´ут бэйэтин эпиче173
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скэй репертуарын толоруутугар µйэтин тухары олоІхолообут
олоІхотун сµнньµн туту´ан толороро сэрэйиллэр.
М.П. Иустинова Хатылы библиотекатыгар пенсия±а тахсыар диэри µлэлээбитэ, ССРС культуратын туйгуна, µлэ ветерана, Хатылы
нэ´илиэгин бочуоттаах олохтоо±о хомуйан суруйбута.

Норуот талааннаахтара
ХХ µйэ бастакы аІаарыгар би´иги нэ´илиэкпититтэн Баин Андрей, Белых Михаил Иннокентьевич, Лука, Александр-Ч³кч³І³,
Григорий-Баадьай Григорьевич Козловтар, Тимофей Иванович
Козлов-Сомсойо. Иустинов Гаврил Михайлович — Ыспарааныскай
кулуба о±ото Ньо±уйаан, Иустинов Григорий Гаврильевич-Ньо±уйаан
Уола, Попов Василий Павлович, Попов Семен-Санньылыкы уола,
кини быраата Ытыйар Бµ³тµр уо.д.а. сµµрбэччэ олоІхо´ут, Ульяна Платонова, Седалищев Сµ³дээх курдук ырыа´ыттар бары биир
кэмІэ кэриэтэ ыллаан-туойан ааспыттар.
ХХ µйэ бастакы аІаарыгар би´иги нэ´илиэктэн:
Баин Андрей Дмитриевич
Белых Михаил Иннокентьевич
Козлов Лука
Козлов Александр (Ч³кч³І³)
Иустинов Гаврил Михайлович (Ыспараанскай кулуба о±ото
Ньо±уйаан),
Иустинов Григорий Гаврильевич (Ньо±уйаан уола)
Попов Василий Павлович
Попов Семен (Санньылыкы уола),
Попов Петр (Санньылыкы уолун быраата Ытыйар Бµ³тµр)
Платонова Ылдьаана-Уус Ылдьаана
Седалищев Михаил Данилович (Сµ³дэх) курдук ырыа´ыттар бары биир кэмІэ кэриэтэ ыллаан-туойан ааспыттар
Козлов Григорий Григорьевич-Баадьай
Баба±а±а ¥рµІ Торбос сайылыкка олоІхо´уттар олоІхо уобарастарынан:
Ньо±уйаан-Айыы бухатыыра
Седалищев Михаил Данилович — Сµ³дэх — айыы дьахтара
Биэскин Бµ³тµр-Куолай Уола — абаа´ы бухатыыра
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Козлов Тимофей Иванович — Сомсойо — абаа´ы кыы´а
Козлов Прокопий-Тойуох — тоІус бухатыыра буолан мустан ыллаан-туойан к³рд³рбµттэрин уос номо±о оІостон кэпсииллэр.
М. Неустроев
Сахаада. — 1993. — Алтынньы 7 к.

Гаврил Михайлович Иустинов-Ньо±уйаан
Гаврил Михайлович-Ньо±уйаан, Иустинов Мэхээлэ Ыспараанскай кулуба улахан уола. Бэйэтин кэмигэр олоІхо´утунан да, хаартылыыр да идэлээ±инэн биллибит ки´и. Дьиэ кэргэнин µс т³гµл
э´эн, ыллыы, хаартылыы Охотскай муора±а тиийэ баран хаалара
µ´µ. Биэс о±олоох. Оонньуу-к³р туппут ки´итэ эбит. Кэлин дойдутугар кэлэн кэргэнигэр Мотуруона±а уІуо±ун туттарбыт.
О±олоруттан улахан кыыс Матрена Мында±аайыга Саввин Еремей
диэн ки´иэхэ кэргэн тахсан, биир уол, биир кыыс о±оломмуттарыттан
билигин ким да суох. Орто кыыс БолтоІо±о Сорукай Сµ³дэр диэн
ки´иэхэ кэргэн тахсыбыт. Кыра кыыс Алааппыйа Иустинов Иван
Никитичкэ кэргэн тахсан тµ³рт о±ону т³р³ппµт, онтон со±отох Максимова (Иустинова) Татьяна Ивановна хаалбыт, билигин Хатылыга
олорор, икки о±олоох, сиэннэрдээх.
Уолаттарыттан Киргиэлэй а±атын батан олоІхо´ут, кэргэннэнэн ХаІас Эбэ±э, «Кы´ыл сиэмэ» колхозка киирэн икки уол о±ону
т³р³ппµтэ, кыра уола ыалдьан ³лбµтэ. Билигин улахан уола Гаврил
Григорьевич Иустинов, хоту к³´³рµллµµ кыттыылаа±а, Чурапчыга
олорор, тµ³рт о±олоро бары ыаллар, о±олордоохтор.

ОлоІхоґут Гаврил Михайлович Иустинов-Ньо±уйаан
А±алара Мэхээлэлээх олохторо ХаІас Эбэ Лахалдьы. Ыспарааныскай кулуба диэн аатынан дьонугар-сэргэтигэр биллэр.
¥с уоллаах: улахан уол — Хабырыыс-Ньо±ойоон, орто уол —
Кылыы´ыт Ньукулай, кыра уол — Сиэдэрэй Сэмэн. ¥с кыыстаах:
улахан кыыс аата биллибэт, Јлµ³сэ Аккыыдап ийэтэ. Орто кыыс —
Јкµлµµн, Чампы уола К³ст³кµµн диэн ки´иэхэ кэргэн тахсан тµ³рт
уолу, икки кыы´ы т³р³ппµт. Кыра кыыс С³дµ³ччµйэ Лука Козловка
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кэргэн тахсыбыт, о±о-уруу хаалбатах. Ыспарааныскай кулуба уолаттара бары сµрдээх арыгы´ыт, хаарты´ыт буоланнар а±аларын баайын
³лбµтµн кэннэ ы´ан-то±он бµтэрбиттэр. Улахан уол — ХабырыысНьо±ойоон ырыа´ыт, олоІхо´ут, хаарты´ыт идэлээх ки´и буолбут.
Кини дьиэ кэргэнин µс т³гµл э´эн ыллыы-хаартылыы Охотскай
муора±а тиийэ кэриимнии баран хаалара µ´µ. Кэргэнэ Мотуруона аймахтарыттан сµ³´µ-ас ылан о±олорун иитэлээбит. Оччолорго бэргэ´элэммит дьахтар кэргэниттэн арахсар бырааба суох эбит.
Хабырыыс кэлин дойдутугар кэлэн уІуо±ун кэргэнигэр туттарбыт.
Барыта биэс о±оломмуттар. Улахан кыыс Мында±аайыга Саввин
Еремей диэн ки´иэхэ тахсан, уоллаах кыыс о±оломмуттар да аат ааттатар ки´и хаалбатах. Орто кыыс БолтоІо±о Соруукай Сµ³дэр диэн
ки´иэхэ кэргэн тахсыбыт, ким да хаалбатах. Кыра кыыс Алааппыйа
¥стµµнэп Уйбаан Никитичкэ кэргэн тахсан тµ³рт о±ону т³р³ппµт.
Онтон со±отох ¥стµµнэбэ (Максимова) Татьяна Ивановна хаалан
ийэтэ ³л³н эбэтигэр Мотуруона±а иитиллибит. Уолаттарыттан Киргиэлэй а±атын батан олоІхо´ут-ырыа´ыт буолбут. Уол о±ону т³р³т³н
а±атын Хабырыыс-Ньо±ойоон аатын биэрбит. Хабырыыс-Ньо±ойоон
со±уруунан-хотунан кэриимнии сылдьан ханнык олоІхолору ыллаабыта улаханнык биллибэт.

Ньо±уйаан Уола олоІхоґут Киргиэлэй
Киргиэлэй а±атын Хабырылланы удьуордаан олоІхо´ут, ырыа´ыт
буолбут. Орто уІуохтаах, суптугур сэІийэлээх, са´архай эриэнинэн к³рбµт харахтаах ки´и этэ. Бастакы кэргэнэ — Ойуун Ефим
кыы´а. Киниттэн о±ото суох. Иккис кэргэниттэн Јкµлµµнтэн икки
уол о±оломмутуттан кыра уол о±о дьаІыгар ыалдьан ³лбµт. Улахан
уол — Иустинов Гаврил Григорьевич 1928 сыллаа±ы т³рµ³х. А±ата
Киргиэлэй ³л³рµгэр Гаврил а±ыс-то±ус саастаах уол эбит. А±атын
µчµгэйдик ³йд³³б³т.
Арай билигин оройуоІІа баар таас дьиэ анныгар урут мас тырыбына баара, онно тахсан ыллыырын биир ачыкылаах ки´и суруйарын ³йдµµбµн, сэрэйдэххэ П.А. Ойуунускай буолла±а буолуо.
Туох да хаартыска хаалбата±а. Дьон кэпсээнинэн олоІхолообут
олоІхотун аата «Ньуо±алдьын кугас аттаах Тойон Дьа±арыма бухатыыр», «Эрэйдээх-буруйдаах Эр Со±отох бухатыыр», атын олоІхо176
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лорун ³йд³³б³ппµн. Эрдэ ³л³н а±ам ту´унан тугу да билбэппин», — диир Гаврил-Кытайбан. Киргиэлэйи 1937 с. П.А. Ойуунускай куоракка илдьэ киирэн олоІхолоппут. Онно бириэмийэ ылан
тахсыбыт. Со±уруобай саппыкы, патефон, кэргэнигэр буобура сон
а±албыта µ´µ. ХаІас Эбэ сайылыкка олорон, сэрии иннинэ сарсыарда, киэ´э ферма бала±аныгар мустан олоІхолууллара µ´µ.
¥³рэ±э суох, «Кы´ыл сиэмэ» колхозка киирэн хонууга µлэлээбит.
1940 с. ийэтэ Мотуруона эмээхсинниин биир сылга ³лбµттэр. 2011 с.
А.Н. Кривошапкин «Хара дьоруо аттаах Хара Ньургун бухатыыр»
диэн кинигэтигэр Киргиэлэй «Кµн Тулуур бухатыыр» олоІхотун сюжетын Егор Седалищев суруйбута бэчээттэнэн тахсан µйэтитилиннэ.
Киргиэлэй ³сс³ «Айыы Доруйа бухатыыр» олоІхото архыыпка харалла сытар.
Урукку кэмІэ норуот уус-уран айымньытын иІэн-тоІон µ³рэтии,
урукку олоІхо´уттары, ырыа´ыттары сэргээн истии, µйэтитии
суо±а. Ол и´ин буолла±а, нэ´илиэктэр аайы норуот талааннаахтарын
ту´унан сэ´эн-кэпсээн бэрт кэмчи. Бу кэлин национальнай концепция киириэ±иттэн уруккуну с³ргµтэр, ону-маны хасы´ар буолбуппут.
Син кыра да буоллар кырдьа±астартан ыйытала´ан, ыллаан-туойан
ааспыт дьоммутун а±ыйа±ы биллибит. Киргиэлэйтэн со±отох ситим
Иустинов Гаврил Григорьевич-Кытайбан бэрт кыра саа´ыттан тулаайах хаалан, оччотоо±у о±о сиэринэн эрэйи-кы´ал±аны билэн улааппыта. 1942 с. ийэтин Јкµлµµнµ кытта Хоту к³´³рµµгэ барсан, аас-туор
олох кинини баты´а сылдьыбыта. Дойдутугар кэлээт, колхоз µлэтигэр
уйгулаах оло±у туту´ан µлэ-хамнас µ³´µгэр тµспµтэ. Гаврил уІуо±унан
кыра, ³рµ´µспµт курдук саІарар. Јрµµ кэпсии сылдьар, эдэригэр бэрт
сэргэх ки´и этэ. Ол курдук, Ершов Ньукуус µлэ´ит µтµ³тэ сылгы´ыт
ки´ини кытта эІэрдэ´эн араас ахсым сылгылары айаа´ыыра, тµргэн
туттунуулаах, улгум майгылаах буолан Ньукууска с³бµлэтэрэ.
Ийэтэ Јкµлµµн к³´µµттэн кэлэн баран, Илларионов Василий Алексеевичка кэргэн тахсан, икки кыыс о±оломмуттара. Маачаха а±ата Татьяна диэн кыыстаа±а, онон Гаврил со±отохто байа тµспµтэ. Татьяналыын
олус эйэлээхтик эІэрдэ´эн сылдьыбыттара, истиІник сана´аллара,
хардарыта ыалдьытта´аллара. 1955 сылтан Б³тµµнэбэ Анна Иннокентьевналыын 48 сыл бииргэ олорон утуу-субуу тµ³рт о±оломмуттара.
Гаврил олох кыра сылдьан а±атын ырыатын-тойугун сэргээн истэрин,
µтµктэн ыллыа±ын чугас дьоно сэІээрбэтэхтэрин, ырыа´ыт ки´и у´ун
сонноммот диэн ³йг³-санаа±а иитэллэрэ диэн курутуйан кэпсииллэрэ.
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Бэйэтэ µ³рдэ±инэ-к³тт³±µнэ сахалыы хо´уйан ыллыыра, бычыгыраччы кµлэрин с³бµлµµрэ, µ³рµнньэІ, дьэллэм майгылаа±а. Кыра буолан
а±атын ту´унан µчµгэйдик ³йд³³б³тµттэн саа´ыран олорон хомойоро.
Хатылынан, Мырыланан, Хопто±онон олоро сылдьыбыттара, кэлин
Чурапчы сэлиэнньэтигэр у´аайбалаах дьиэ атыыла´ан ньир бааччы
олорбуттара. О±олор бары ыал буолан сиэннэри бэлэхтээн дьоннорун
µ³рдµбµттэрэ. Урукку тоІмута-хаппыта таайан ата±ынан мо´уогурбута,
ыарахан ыарыыттан 2009 с. орто дойдуттан барбыта.
Саха АССР народнай, РСФСР µтµ³лээх артыы´а Г.Г. Колесов
«Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоІхону грампластинка±а у´ултаран та´аарбытын, дьонум атыыла´ан ылан киэ´э аайы биирдии
пластинканы дуо´уйа истэллэрэ уонна а±ам бу ырыаларга мин а±ам,
э´иги э´э±ит Киргиэлэй кыттыгастаах, П.А. Ойуунускай э´э±итин
ыІыран олоІхолоторо, куоракка кытта киллэрэн ыллата сылдьыбыта диэн, киэн тутта кэпсиирэ диэн уола Василий ахтар. Ньохойоон
уола Киргиэлэй утума сал±анар. Ол курдук, Гаврил улахан кыы´а Ирина тарба±ар талааннаах иистэнньэІ этэ. Божедонов Аркадий Васильевичка кэргэн тахсан тµ³рт о±оломмута. Улахан уол — Иннокений
МаІан пордугар старшай энергетик, µс о±олоох. Орто уол — Василий
улуустаа±ы телевышка±а техник, кэргэннээх, µс о±олоох. Кыыстара
Алена халба´ыы оІорор сыахха технологынан µлэлиир. Кэргэннээх
биир о±олоох. Кыра уол э´этин аатынан Ганя куоракка коммунальнай строительнай техникум студена. Иккис кыыс — Айталина идэтинэн медсестра, ³р сыл балыы´а±а µлэлээбитэ. Кэргэнэ Фомин
Дмитрий Федорович РЭС электригинэн ³р сыл µлэлээбитэ. Тµ³рт
о±олоохтор. Улаханнара Маша эдэр саа´ыгар ³лбµтэ. Улахан уол —
Константин идэтинэн суоппар, кэргэннээх, µс о±олоох. Кыра уол
— Федор электрик РЭС µлэ´итэ, кэргэннээх, биир кыыс о±олоох.
Кыра кыыс Зоя о±о эрдэ±иттэн инбэлиит. Уоллара Василий кэргэнинээн Натальялыын полиграфист идэлээхтэр. Василий билигин таксист тарба±ар талааннаах уус. Наталья пенсия±а олорор иистэнньэІ.
Дьиэ кэргэн µс о±олоохтор улахан кыыс Аня кэргэннээх, µс о±олоох.
Уоллара Дьулус оскуола±а сылдьан «ДьиэрэІкэй» о±о µІкµµ ансамблыгар дьарыктаммыта, араас конкурстар лауреаттара, дипломаннара. Кыра кыыс Дуня оскуола±а µ³рэнэр кэмигэр музыкальнай
оскуола±а фольклорга сылдьан тойуктуурга, чабыр±ахтыырга, хомустуурга µ³рэммитэ. Билигин µрдµкµ музыка оскуолатыгар флейта
кылаа´ыгар µ³рэнэ сылдьар. Кыра кыыс Татьяна у´уйаан µлэ´итэ,
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иистэнньэІ, к³рд³³х-кµлµµлээх сценкаларга оонньуур, тµ³рт
о±олоох. Кыргыттар Устинья, Жанна, Ньургу´ун µлэ´иттэр. Уоллара Андрей Дьокуускайдаа±ы культура колледжын студена.
Мария Петровна Иустинова,
ССРС култууратын туйгуна,
Чурапчы улуу´ун култууратын бэтэрээнэ,
Хатылы нэ´илиэгин бочуоттаах олохтоо±о

Ньо±уйаан Уола олоІхоґут Киргиэлэй
Киргиэлэй а±атын Хабырылланы батан олоІхо´ут, ырыа´ыт
буолбут. Орто уІуохтаах, суптугур сэІийэлээх, са´архай, эриэнинэн
к³рбµт харахтаах ки´и этэ. Бастакы кэргэнэ Ойуун Ефрем кыы´а,
киниттэн о±ото суох. Иккис кэргэниттэн Јкµлµµнтэн икки уол
о±олоо±уттан кыра уол о±о дьаІыгар ыалдьан ³лбµт. Улахан уол Иустинов Гаврил Григорьевич билигин баар, а±ата Киргиэлэй ³л³рµгэр
8-9 саастаах уол эбит. А±атын µчµгэйдик ³йд³³б³т. Арай билигин
оройуоІІа биир таас дьиэ анныгар урут мас тырыбына баара, онно
тахсан ыллыырын, биир ачыкылаах ки´и суруйарын ³йдµµбµн, сэрэйдэххэ, Платон Алексеевич Ойуунускай буолла±а буолуо, туох да
хаартыска хаалбата±а, диэн ахтар. Дьон кэпсээнинэн, олоІхолообут
олоІхолорун ааттара «Ньуо±алдьын кугас аттаах Тойон Дьа±арыма
бухатыыр», «Эрэйдээх-буруйдаах Эр Со±отох бухатыыр» диэн эбиттэр. Атын олоІхолорун ³йд³³б³т. А±ата эрдэ ³л³н, кини ту´унан
тугу да билбэппин диир т³р³ппµт уола Гаврил (Кытайбан).
Киргиэлэйи 1937 с. П.А. Ойуунускай куоракка илдьэ киирэн
олоІхолоппут, онно бириэмийэ ылан тахсыбыт. Со±уруобай саппыкы, патефон, буобура сон а±албыта µ´µ. ХаІас Эбэ сайылыкка
олорон сэрии иннинэ сарсыарда, киэ´э ферма бала±аныгар мустан
олоІхолууллара µ´µ. ¥³рэ±э суох. «Кы´ыл сиэмэ» колхозка киирэн µлэлээбитэ. 1940 с. ийэтэ Мотуруона эмээхсинниин биир сылга
³лбµтэ.
Г.Г. Иустинов кэпсээниттэн сурулунна
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ОлоІхоґут Седалищев-Сµідээх
Сурукка киирбитинэн, Михаил Данилович Седалищев-Сµ³дэх
1889 с. Одьулуун нэ´илиэгэр т³р³³бµт. Седалищев Гаврил Данилович диэн убайдаах. Кинилэр 8-9 саастарыгар Баба±а µрэххэ к³´³н
кэлэн олохсуйбуттар. Мэхээлэ кыра саа´ыттан олоІхо´уттары сэргээн истэр эбит, улаатан баран олоІхолуур буолбут. «Эдэр сааспар
ыалга хамначчыттаабытым. БолтоІо баайыгар 9 сыл µлэлээбитим»,
диэн о±олоругар кэпсиирэ µ´µ. Сивцев баайга Тµ³йэ µрэххэ 7 м
ДириІнээх булуус хаспыт, ол булуу´а ³рг³ диэри турбута µ´µ. Урукку ШКМ, балыы´а, санаторий дьиэлэрин тутууларыгар µлэлээбит.
ОлоІхолуурун билэн, П.А. Ойуунускай хаста да олоІхолото сылдьыбыт. БолтоІо нэ´илиэгэр Сталин аатынан колхоз ы´ыахтарыгар
олоІхолуурун ту´унан ииппит уола Хатылы биир кырдьа±а´а, 75
саастаах Петр Михайлович Седалищев ахтар. Михаил Данилович
колхознай тутуу биир актыыбынай кыттыылаа±а, т³´µµ µлэ´ит, сэрии са±ана «Саха сирин µтµ³лээх кыдама´ыта» ааты ылбыта. Бэйэтин т³р³ппµт со±отох кыы´ын Аана уолаттара Атласовтар удьуордарын салгыыллар. Улахан сиэнэ — саха кутун иІэриммит Василий Николаевич Атласов. Михаил Данилович Седалищев 1959 с.
³лбµтэ.
Хатылы олохтоо±о
П.М. Седалищев кэпсээниттэн сурулунна

Олонхоґут Седалищев Михаил Данилович-Сµідээх
Сурукка киирэринэн Седалищев Михаил Данилович — хос аата
Сымна±ас уола Сµ³дээх. Сµ³дээх 1889 сыллаахха Одьулуун нэ´илиэгэр т³р³³бµт.
Седалищев Гаврил Данилович диэн убайдаах. Кинилэр 8,9 саастаахтарыгар Баба±а µрэххэ к³´³н кэлэн олохсуйбуттар. Эдэр саа´ыгар ыал хамначчыта, БолтоІо баайыгар 9 сыл µлэлээбитим диэн
о±олоругар кэпсиирэ µ´µ. Сивцев баайга тµ³йэ µрэххэ сэттэ метр
дириІнээх булуус хаспыт, ол булуу´а ³рг³ диэри турбута. Урукку
ШКМ, балыы´а, санаторий дьиэлэрин тутуутугар µлэлээбит. Михаил Данилович колхознай тутул биир активнай кыттыылаа±а сэрии са±ана «Саха сирин µтµ³лээх кыдама´ыта» диэн ааты ылбыт.
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Мэхээлэ кµµлэйдэргэ иннин биэрбэтэх чулуу охсооччу, µрдµк
уІуохтаах, бэрт холку майгылаах мас уу´а, ОІо´уктара олус модьута±а буолалларын и´ин «Муодарынай уус» дииллэрэ. Э´эбит от охсорго хотууру таптайарга саха сиэригэр-туомугар ³рµµ µ³рэтэ-такайа
сылдьара диэн ахтан суруйар со±отох т³р³ппµт кыы´а Аана улахан
уола Василий Николаевич Атласов МэІэ ХаІалас оройуонун бочуоттаах олохтоо±о, Норуоттар до±ордо´уулара орден кавалера, Юрий
Сенкевич аатынан национальнай бириэмийэ лауреата «Лучший оригинальный музей России» диэн µрдµк аат ха´аайына. Мэхээлэ кыра
саа´ыттан олоІхо´уттары сэргээн истэрэ улаатан баран, олоІхолуур
буолбут. ОлоІхолуурун билэн П.А. Ойуунускай олоІхолото сылдьыбыт. БолтоІо нэ´илиэгэр Сталин аатынан колхоз ы´ыахтарыгар
олоІхолуура диэн ииппит уола Хатылы ытык кырдьа±а´а Петр Михайлович ахтар. Седалищев М.Д. 1959 сыллаахха ³лбµт. Сиэнэ Василий Николаевич ³р сыл Саха сиригэр туризм сайдыытыгар µлэлээн
Россия норуоттар икки ардыларынаа±ы туризм академиятын бочуоттаах академига. Саха правительствотын и´инэн µлэлиир туризм
координационнай сэбиэтин чилиэнинэн µлэлии-хамсыы сылдьар
саха биир саарына буолар. Кинилэр 1959 сылтан Сото±о олохсуйан
олорбуттара. Эдьиийдэрэ ийэтин аатынан Аана Ленин аатынан совхозка ньирэй к³р³³ччµнэн µлэлээбит, «Бочуот Знага» орден кавалера икки о±олоох, сиэннэрдээх. Быраата Михаил сельхозтехника±а
уу´унан µлэлээбит, ССРС бочуоттаах донора о±олордоох, сиэннэрдээх. Балта Мотрена повар идэлээх, тµ³рт о±олоох, сиэннэрдээх.
Кыра быраата Петр сельхозтехника±а слесарынан µлэлээбит, дэгиттэр маастар, о±олордоох сиэннэрдээх, билигин Майа±а олороллор.
Атласов В.Н. кэргэнэ Валентина Иннокентьевна (Алгыстыына) идэтинэн омук тылын учуутала. СР култууратын µтµ³лээх µлэ´итэ. Улахан уоллара Александр инженер µ³рэхтээх, ОАО Сахатранснефтегаз, ЛПУМГ диэн тэрилтэ±э µлэлиир, сахалыы тутуу маастара, икки
о±олоох, сиэннэрдээх. Кыра уола Николай культура колледжын
бµтэрэн ИП туризм эйгэтигэр µлэлиир. Кэргэннээх, уол о±олоохтор.
Кыыстара Анна Саха госуниверситетын саха тылын факультетын
бµтэрбит, салгыы кэтэхтэн µ³рэнэн юрист идэтин ба´ылаан µлэлии
сылдьар. Кэргэннээх, икки уол о±олоох. Ииппит уола Петр Михайлович Седалищев элбэх сиэннэри уонна хос сиэн о±олору бэлэхтээн
Мэхээлэ Седалищев-Сµ³дээх удьуора кэІиир, тэнийэр.
Мария Петровна Иустинова
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Ырыаґыт
Алексей Андреевич Протопопов (Ыга ¥ктµµр )
Уруккута Чэппиэдэй Хатылы нэ´илиэгэр Атах алааска т³р³³бµт.
Тас к³рµІµнэн кыра уІуохтаах гынан баран, сµрдээх к³Ід³й куоластаах, дэлбэритэ ыстанан ырыа´ыт, олоІхо´ут ки´и эбит. Бэйэтэ кырыымпа оІостон, ону тыа´ата-тыа´ата ыллыыра, айыл±аттан
айдарыылаах ырыа´ыт, олоІхо´ут, бэйэтин син кыанар ки´и µ´µ.
Ыалларга, табаарыстарыгар, дьиэ кэргэттэригэр олоІхолууругар
кыыс, бухатыыр, абаа´ы уолун, кыы´ын ырыаларын тус-туспа
арааран оІороро. Оччотоо±уга аа±ар бала±аІІа пьеса±а оонньуура,
билиІІи кэм эбитэ буоллар, талааннаах артыыс буолуох этэ диэн балта, Хатылы олохтоо±о, Пелагея Андреевна Соловьева ахтар. Алексей
Андреевич 1964 с. ³лбµтэ. О±олоро билигин Хатылыга олороллор.
Хатылы олохтоо±о П.А. Соловьева
кэпсээниттэн сурулунна

Ырыаґыт Јліксій-Ыга ¥ктµµр
Ырыа´ыт Јл³кс³й-Ыга ¥ктµµр уруккута Чэппиэдэй Хатылы
нэ´илиэгэр Атах алааска т³р³³бµт. Тас к³рµІµнэн кыра уІуохтаах
гынан баран киэІ хара харахтаах, дэлбэритэ ыстаммыт курдук,
улахан саІалаах, ырыа´ыт, олоІхону толорор ки´и эбит. Бэйэтэ
кырыымпа оІостон ону тыа´ата-тыа´ата ыллыыра, айыл±аттан бэриллибит ырыа´ыт. Бэйэтин кыанар кµµстээх, СугулааІІа ферма
хотонун тута сылдьан ³´µ³ттэн-³´µ³±э бэрт чэпчэкитик ыстанара,
буордьут, ыалларга булуус ха´ара. Ыалларга, табаарыстарыгар дьиэ
кэргэннэригэр олоІхону толороругар кыыс, бухатыыр, абаа´ы уолун
уонна кыы´ын ырыаларын тус-туспа арааран толороро. Оччолорго
баар аа±ар бала±аІІа пьеса±а оонньуура, билиІІи кэм эбитэ буоллар талааннаах артыыс буолуох этэ диэн балта Пелагея Андреевна
ахтар. Алексей Андреевич 1964 сыллаахха ыалдьан ³лбµтэ. Улахан
кыргыттара Зоя, Мария Одьулуун нэ´илиэгэр кэргэн тахсан элбэх
о±олонон-урууланан нэ´илиэк биир бастыІ киэн туттар ыаллара
буолбуттара. Кинилэр ааттарын о±олоро, сиэннэрэ ааттаталлар. Улахан уола Уйбаан колхоз, совхоз т³´µµ µлэ´итэ тракторист, комбайнер бастыІа этэ. Улахан кыыс Јл³кс³³с оонньууга-к³рг³ к³хт³³х,
182

ЧурапЧы оло¢хо¤уттара

хомо±ой тыллаах о´уохайдьыт. Кинилэр дьонноро эрдэ ³л³нн³р бырааттаах балтыларын бэйэлэрэ ииппиттэрэ, дьиэ-уот тэриммэтэхтэрэ.
О±олоруттан кыы´а Анна уонна сиэннэрэ Хатылыга олороллор.
Кини кыралаан хо´оон суруйан бэйэтэ мелодиялаан ыллыырын
с³бµлµµр, оонньуулаах-дьээбэлээх ки´и. Кыра уол Наум айыл±аттан
талааннаах баянист. Наума суох ханнык да быраа´ынньык, концерт
ыытыллыбат буолара. БулуІ кыы´ын Марияны кэргэн ылан, дьиэуот тэринэн, тµ³рт о±ону т³р³т³н совхоз биир тутаах µлэ´итэ
этэ. Наум сиэнэ Уруйдаана кыра сылдьан ыллыырын-туойарын
с³бµлµµрэ, ба±ар, э´этин туйа±ын хатарыа диэн сэмээр кэтэ´эбит.
Јл³кс³йд³³х бииргэ т³р³³бµт быраатын Ыстапаан кыы´ын Ольганы
ииппиттэрэ. Ольга кыра эрдэ±иттэн ырыа куттаах ыалга иитиллибитэ, 40 сыл эстрада±а µлэлээн СР культуратын туйгуна. Саха сиригэр
эстраднай ырыа сайдыытыгар эдэр ыччаты у´уйар. Дьокуускай куоракка олорор, кэргэннээх, икки уол о±олоох.
Ырыа´ыт Јл³кс³й-Ыга ¥ктµµр оло±о сиэннэринэн, хос сиэннэринэн сал±анар.
Мария Петровна Иустинова

Уус Ылдьаана — уос номо±ор
К³нт³ст³³х диэн алааска тимир уу´а ырыа´ыт, ы´ыах ы´ааччы
Ылдьаана Былатыанаба олорбут. Кэргэнэ Былатыанап диэн эбит.
Ылдьаана кыыс, дьахтар киэргэлин, симэ±ин оІорорго, тимиринэн
у´анарга аа´ан и´эр кэриим уу´уттан µ³рэммит. Ылдьаана илин—
кэлин кэби´эрдэри, араас б³±³хт³рµ, кылдьыылары, ту´ахталары,
ытар±алары, би´илэхтэри к³мµ´µнэн тардан уонна кутан оІортуура.
Остуол тэрилин, араас чаанньыктары, ньуоскалары, µрµµмкэлэри,
саахарымсалары к³мµ´µнэн солотуулаан, таІаралары к³мµ´µнэн
араас к³рµІµн, ат к³мµс симэ±ин олоччутун, этэрбэс киэргэл
к³мµс симэ±ин оІорор у´улуччу талааннаах к³мµс уу´а дьахтар этэ.
Чугастаа±ы эІэрдээ±и баайдара к³мµс оІо´укка наадыйыыларын
толорбута, эргэ сµктэр кыргыттарын киэргэлин олоччу оІорон ситэрэн биэрэрэ. Кини оІорбут к³мµс оІо´уктарыттан сорох к³рµІэ
билигин Чурапчы кыраайы µ³рэтэр музейыгар бааллар. Ылдьааналаах сэниэтик олорор ы´ыах ы´ар эбиттэр. Јт³хт³рµгэр икки дьиэ183
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лээх этилэрэ, ампаардарыгар кымыс оІорор симиир и´иттэр, араас
сахалыы чорооннор, кытахтар, туос и´ит эгэлгэтэ баара µ´µ. Улуус
кулубата Кытаанах баайа Кµµрэй Попов ы´ыа±ар Уус Ылдьаананы
куруук ыллатара µ´µ. Кинилэр бэйэлэриттэн о±олоро суох буолан
со±уруу Баба±а±а олохтоох Аржаковтартан тулаайах хаалбыт Миитэрэй диэн уолу иитэ ылбыттар. Уус Ылдьаана тулаайах о±ону иитэ
ылан сыыстарбатах эбит. Кµн сириттэн симэлийэн сµтэ сыспыт а±а
уу´а Дмитрий Аржаков-Платонов т³р³ппµт биэс о±отуттан сал±анан
билигин халыІ Платонов аймах тэнийэн µ³скээтэ. Ол курдук, кыра
уолун Константин хос сиэнэ Ира Платонова сµµс харахтаах дуобакка дьахталларга Россия чемпиона, эдэрдэргэ Аан дойду чемпионатын кыайыылаа±а, спорт Норуоттар икки ардыларынаа±ы кылаастаах маастара. Биир дойдулаахпыт, кыраайы µ³рэтээччи Н.Н. Аржаков Уус Ылдьаана ту´унан «Кыыс Куо» иккис нµ³мэригэр 2012
сыл Уус Ылдьаана диэн кимий» диэн ыстатыйата тахсыбыта. Манна
сурулларынан Уус Ылдьаана уІуо±ун таа´а ииппит уолун АржаковПлатонов Дмитрий Спиридоновичтыын биир эбит. Суруга латыынныы ону аахпыта «Бу таас анныгар к³мµллэ сытар Боотурускай улуус Супсук Болугур нэ´илиэгэ Ылдьаана Дьэкиимэбинэ Былатыанаба — уус эмээхсин диэн саа´а — 84, ³лл³ 1929 сылга, тохсунньу ый
21 кµнµгэр». Онон урут эрдэ кинигэ±э суруллубутунан а±атын аата
Прокопьевна диэн суруллубута уонна саа´а сыы´ата бу мэІэ тааска
суруллубутунан чуолкайданна. 1896—1902 сс. Сибиир олохтоохторун
олохторун-дьа´ахтарын, сиэрдэрин-туомнарын µ³рэтэр экспедиция тэриллэн, µгµс матырыйаал хомуллан Нью-Йорка баар музейга
харалла сытар. Олортон Владимир Иохельсон тµ´эрбит хаартыскаларыттан 1902 сыллаахха ыам ыйыгар буолбут ы´ыах церемонията урукку Боотуруускай улуу´угар ыытыллыбытын ту´унан «Илин»
сурунаал 1998 сыллаах бастакы нµ³мэригэр суруллар. Бу ы´ыахха
Уус Ылдьаана кыттыыны чахчы ылбыта. Уус Ылдьаана ту´унан бастаан нэ´илиэк олохтоо±уттан Максимова Т.И кэпсээниттэн, «Ай»
студия салайааччыта, РФ журналистарын сою´ун чилиэнэ, ССРС,
СР культуратын туйгуна В.Д. Пинигина уонна кыраайы µ³рэтээччи
Н.Н. Аржаков-Боло Уус хомуйбут матырыйаалларын ту´анным.
Мария Петровна Иустинова
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Сэґэнньит, ырыаґыт, олоІхоґут
Андрей Дмитриевич Баин айа±а биирдэ да хам буолбат, уус тыллаах ки´и этэ. Кини би´игини кытта хонуу µлэтигэр µлэлиирэ, онно
сылдьан маннык диэн кэпсээбитин, т³рµт умнубаппын.
Икки бырааттыылар олорбуттар. Улахана, убай ки´и, сµрдээх
µлэ´ит, булчут, туохха ба±арар ба±алаах µчµгэй ки´и эрээри, дьоло суох ки´и эбит. Тугу туппута барыта сатаммат, ³л³р-алдьанар
наар кини буолан испит. Онтон кыра уол сµрэ±э суох, аргыый
даадаІнаабыт ки´и, сµ³´µ-ас, о±о-уруу б³±³т³ эбит.
Убайа бу курдук сордоноруттан эрэйдэнэн, арай дьыл±абын баран к³рµстэхпинэ сатаныы´ы, диэн санаа±а кэлбит. То±о манныгый диэн дьыл±атыттан ыйытыан ба±аран, µчµгэй ба±айы оттоохмастаах сиринэн баран испит. КиэІ алаас хоту халдьаайытын
µрдµгэр турар кураанах тиити к³рд³ к³рбµтµнэн тахсыбыт, онтон
тиит сили´иттэн иІнэн охтон тµспµт. Охтон тµспµт сириттэн туран
и´эн к³рбµтэ, тиит аттыгар ки´и к³рб³т³х дьµµкээйи, кырдьа±ас
эмээхсинэ олорор µ´µ. «Нохоо, ханна бардыІ?» — диэбит, онуоха
уол: «Мин дьыл±абын к³рсµ³хпµн ба±арабын. Миэнэ барыта табыллыбат, онтум мэІ буолан и´эр, ойох ылабын-ойо±ум ³л³р, о±ом
³л³р, сµ³´µм-а´ым табыллыбат, туохха маннык анаммыппын истиэхпин, дьыл±абын к³рсµ³хпµн ба±аран баран и´эбин», — диэн
кэпсээбит, кэпсэппиттэр. «Нохоо, эн миигин µчµгэйдик к³р³н
олор. Дьыл±аІ мин буолабын» диэбит эмээхсин. Хараара-хараара
сµппэккэ сордоно олорбут уонна: «Нохоо, эн бу мин маннык бириэмэбэр т³р³³бµтµІ, ол и´ин дьоло суоххун, чэ, ³йд³³н к³р», —
диэбит. К³р³ олорбут, арай кµнэ сырдаан, ото-ма´а к³±³р³н кэлбит,
эмээхсинэ сибэкки быы´ыгар олорор сµрдээх µчµгэй эп-эдэр кыыс
буолан хаалбыт уонна «Бу бириэмэ±э быраатыІ т³р³³бµтэ, ол и´ин
кини дьоллоох. Бырааккар мин бу бириэмэбэр т³р³³бµт кыыс баар,
ону ылан иит, тугу тута±ын, оІоро±ун да, о±ом киэнэ диэ, оччо±уна
µчµгэйдик сылдьыаІ», — диэбит. Ки´и сордоох т³нн³н кэлбит, быраатыттан аатта´ан-к³рд³´³н кыы´ы иитэ ылбыт. О±ом киэнэ диэн
син олорбуттар.
Биирдэ бурдук ыспыта, сµрдээх ³лг³мнµк µµнэн тахсыбыт. Бурдугун к³р³ сырытта±ына, арай биир о±онньор тиийэн кэлбит: «Ээ,
бурдугуІ быйыл µµммµт дии», — диэбитигэр: «Ээ, µµнэн», — диэбит ки´ибит. Били о±онньор баран истэ±инэ, бурдуга умайан кии185
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рэн барбыт. Ки´и эрэйдээх: «АІаара о±ом киэнэ», — диэбитигэр,
бурдугун аІаара ордон, уота умуллан хаалбыт. Бурдугун аІаарын
дьыл±ата салаан барбыт.
Хатылы олохтоо±о 78 саастаах
Татьяна Ивановна Максимова (Иустинова)
кэпсээниттэн сурулунна
2006 с., олунньу

ОлоІхоґут дьахталлар
Саха норуотун талааннаахтара айбыт уус-уран айымньыларыттан
бары ³ттµнэн баай ис хо´оонноо±унан, ойуулаа´ынынан, толоруллуутунан, философиятынан, кээмэйинэн олоІхо би´ирэнэр. Норуот бу
сµдµ баайын µйэлэртэн µйэ±э, к³лµ³нэттэн к³лµ³нэ±э билиІІи кэм
ыччаттарыгар тиийэ олоІхо´уттар а±албыттара чуолкай. Кини историческай т³рµттэрин, суолтатын, кэскилин ту´унан µгµстµк суруйан тураллар. ¥³рэх сайдыы намы´ах кэмигэр кини культурнай суолталаа±а,
оччолорго «Улуу олоІхо´ут», «Ааттаах олоІхо´ут» диэн араараллара.
Талааннаахтарга ол курдук сµгµрµйэллэрэ, кинилэри ытыктыыллара.
«Улуу олоІхо´ут» хоно кэлбит ыалыгар дьоро киэ´э буолара, ас
араа´а тардыллара. Кини кэлэрэ хас да хонук инниттэн биллэрэ,
ол и´ин чугастан-ыраахтан дьон б³±³ мустара. Идэтийбит энтузиаст фольклористарбыт сµµ´µнэн олоІхону суруйан хаалларбыттара архыыптарга фонд буолан сыталлар. Ол эрээри кэлин улуу
олоІхо´уттарбытын утумнааччылар µµнэн тахсыбатахтара хомолтолоох. Ити би´иги итэ±эспит. Дэлэ±э да±аны ДьааІыга к³ск³ олорбут нуучча биллиилээх фольклори´а И.А. Худяков олоІхону толоруллуутун ³ттµнэн «Народнай опера» диэн этиэ дуо, ону µгµстэр
бигэргэппиттэрэ.
Биир дойдулаахпыт, биллиилээх энтузиаст-этнограф А.А. СаввинЈнд³рµµскэ фольклорга хоннохтоохтук ылсан, µгµс оройуону эт ата±ынан кэрийэн суруйан хаалларбыта уонна олоІхо ту´унан суруйуулара архыыптарга хараллан сыталлар. Кини 1950 сыллаахха 82 саастаах
Кытаанах нэ´илиэгин аатырбыт ырыа´ыта Гаврил Яковлев (Далан
убайа) тылыттан олоІхо´ут дьахтар ту´унан маннык суруйан хаалларбыт: «Т³рдµс Хатылыга (Чэппиэдэй) ааттаах олоІхо´ут дьахтар баара
Чаллах кыы´а Н³³н³к³ Јл³³н³ диэн. Ыалларга ыІырыыга сылдьан
олоІхолуура. Кини 1917 сыллаа±ы революция иннинэ баара. Бэрт
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у´уннук, сылайбакка-сындалыйбакка, тыла да бараммакка кудуччу олоІхолуура. Киниттэн ордук баарын истибэт этим. Н³³н³к³
Јл³³н³ Тµ³йэттэн т³рµттээх этэ».
Итинтэн сылыктаатахха Ачча±ар Ньамньаах удьуора буолуон с³п.
Ханна олохтоо±о суруллубатах. Билигин Хатылыга Н³³н³к³нµ билэр, олоІхотун истибит ки´и суох. Онон эдэрдэр кинини чинчийэн
к³р³лл³рµгэр ба±арабын.
1880 с. Мугудай нэ´илиэгэр т³р³³бµт олоІхо´ут Пелагея Михайловна Терютина киэІник биллибитэ. Кини «Сэттэ кµннµк сиртэн сэбиэркэтэ охсуллар эндиэ араІас аттаах Н³рµ³н Мµлгµ» уонна
«Улусхан улаан аттаах У´ук Туйгун бухатыыр» олоІхолоро филиалга
ууруллан сыталлар.
Хадаарга Герой ийэ Давыдова Евдокия Романовна кэлиІІээІІэ
диэри олорбута. Кини отуттан тахса сыл колхозка, совхозка ыанньыксыттаабыта, уус-уран самодеятельность активнай кыттыылаа±а,
ырыа´ыт, хомусчут этэ, олоІхолуурун ордороро. Кини о±олоро бары
да±аны µчµгэй куоластаах ырыа´ыттар. Сиэннэрэ кинини удьуордаан
эмиэ ыллаабытынан сылдьар дьон. Улахан кыы´а Никитина Марфа
Васильевна ыллыырын биллэрбэтэр да±аны, тыыппалаа±а чуолкай.
¥´µс о±ото Софронова Александра Васильевна µчµгэй куоластаах
олоІхо´утунан биллэр. Тугу айбыта биллибэт. ОлоІхо´уттар тылларын уустаан-ураннаан саІардан олоІхолоо´ун — бэйэтэ туспа искусство. Онтон сэдиптээн эдэр олоІхо´уттар µµнэн тахсыахтарын с³п.
Сахалыы ырыалары, чабыр±ахтары, олоІхолору оскуолаттан
са±алаан µ³рэтиэххэ наада диэн этиилээхпин.
Николай Соловьев
Са²а олох. — 1994. — Алтынньы 6 к.

МЫРЫлА ОлО¢ХО¤УТТАРА
ХIХ µйэ иккис аІаарыгар Боотуруускай улуу´угар, кэлин Чурапчы оройуонугар ХХ µйэ 50—60 сылларыгар 200 олоІхо´ут ыллаантуойан ааспыта диэн этэллэр. Айыл±аттан этитиитэ бэтэр талаан
µксµгэр былыргы ³бµгэлэртэн силистээх. Ити ту´унан хас да удьуор, аймах олоІхо´уттар холобурдара итэ±этиилээхтик кэпсииллэр.
Би´иги олоІхо´уппут Хойто´ун ³бµгэлэриттэн удьуордаах, айда187
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рыылаах ырыа´ыт-тойуксут. Кини ХIХ µйэ бастакы аІаарыгар олорон ааспыт, кэлин сиэннэригэр эстафета бы´ыытынан туттарбытын
саба±алаатахха, кини с³бµлээн толорор олоІхолорунан «Дьулуруйар
Ньургун Боотур», «Кµн Тулуур», «Ылгын ыччат Ытык Солуонньай»
буолаллар. «Ытык Солуонньай» олоІхотун µс тµµн устата толороро
µ´µ. Мырыла±а Хойто´ун т³рµттээх-уустаах олоІхо´утунан аатырар. Кини ту´унан µ´µйээннэри, киниэхэ эбэтинэн удьуордаах Мария Фоминична Абрамова уонна со±отох хаалбыт олоІхо´уппут
Федоров Константин Лукич-К³ск³й³ 1986 сыллаахха кэпсээбиттэр. Хойто´ун ту´унан литература±а туох да ахтыллыбат. Кини
сиэннэрэ бииргэ т³р³³бµт бырааттыылар: Кыаспаан Куома-Кузьмин Фома Давыдович уонна Кузьмин Софрон Давыдович олоІхолоо´уІІа э´элэриттэн Хойто´унтан у´уйуллубуттар. Ордук Софрон-ОлоІхо´ут Соппуруон улахан олоІхо´ут бы´ыытынан Амма
икки нэ´илиэктэригэр Мырыла±а, Мында±аайыга эрэ буолбакка
µ³´ээ Амма нэ´илиэктэригэр киэІник биллэрэ. Кыаспан Куома кыы´а Мария Фоминична Абрамова эдэр саа´ыгар олоІхо´ут
буолан и´эн, холкуос тµбµктээх µлэтигэр ыанньыксыт буолан,
µлэ±э µтµрµйтэрэн, талаана сайдыбакка хаалбыта. Кузьмин Софрон Давыдович-ОлоІхо´ут Соппуруон олоІхолуур кэмэ советскай
кэмІэ ааспыта, ³сс³ сайдыа эбитэ буолуо да, оччотоо±у былаас кытаанах бэрээдэгэр, холкуос µлэтигэр умса тµспµтэ кинини сайыннарбатах буолуохтаах. Кини толортуу сылдьыбыт олоІхолорунан «То±ус
са´аан туут мас хайы´ардаах Логлу Бэргэн», «¥рдµк былыты аннынан, намы´ах былыты µрдµнэн к³т³р µрµмэ хара аттаах Кµн Туйаарыма бухатыыр», «Одуруун халлаан о±ото О±о Ньургун», «Ата±ынан
оонньообут ала кулун аттаах Ала Мулгун бухатыыр», «Адьына´а
Сиэр атын ар±а´ыттан тайанан µ³скээбит Айыы Сабардаан», «Хас
эрэ тииІ тириитэ таІастаах Дабдарымына Куо», «¥с µµт бµтэйи
µрдµнэн к³ст³р µрµмэччи маІан аттаах ¥рµІ Уолан» уо.д.а. элбэх
олоІхолордоох. Барыта 40-ча араас олоІхону билэрэ. Мырыла±а
ХIХ—ХХ µйэлэр ыпсыыларыгар 20-чэ олоІхо´ут µ³скээн ааспыт.
Дьиктитэ баар, бу олоІхо´уттар бэйэлэрин толорор дьо±урдарынан,
куоластарынан, олоІхо тылын этэллэринэн тус-ту´унан та´ымнарга
арахсаллар эбит. Холобур, Дайба´ыы Дайыыла олоІхону билэринэн,
тылын этэринэн бастыІнара, куоластара µчµгэйинэн Соппуруон,
Ньыыкан, Оччоох аатыраллар эбит. Ол гынан олоІхо тылын этэринэн, толорорунан, ыллыырынан бастыІнара Соппуруон эбит. Араа´а,
188

ЧурапЧы оло¢хо¤уттара

ханна да суох буолуо, Мырыла±а олоІхо´уттар Бахайааннар са±аттан
куоластарынан, оруолларынан арахсан, олоІхону опера курдук бухатыырдар ырыаларын толороллор эбит. Ол ту´унан кырдьа±астар ахтыыларыгар кэпсэнэр. Бастаан биир дьиэ кэргэІІэ бала±ан и´игэр,
кэлин нуучча дьиэтигэр Кэлэ±эйгэ, онтон Мырыла±а быыбар кэмигэр,
онтон 1950 сылларга кулуупка «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоІхонон
спектакль туруорбуттар. Онно оруолларынан арахсан, таІас-сап тиктэн, куйах оІостон толорбуттар. Соловьев нэ´илиэгэр бµтэ´ик, со±отох
олоІхо´уппутунан, µлэ ветерана Федоров Константин Лукич-К³ск³й³
К³ст³кµµн буолар. Кини 1988 с. ³лбµтэ. Кини хас да олоІхотун Тыл,
литература, история институтугар суруйан ылбыттар, кэлин фольклорист П.Н. Дмитриев анаан µ³рэтэн, магнитофоІІа устубута дииллэр.
Советскай былаас кэмигэр 30-с сыллартан са±алаан, фольклорунан
дьарыктаныы, историческай эпо´ы-олоІхону µ³рэтии национализмІа
буруйданара. Билигин дьэ олоІхо аан дойду у´улуччулаах айымньыта диэн ааттанна, сыаналанна. ОлоІхо дьэ олохтоохтук чинчийиллэр,
µ³рэтиллэр та´ымІа та±ыста.

Брызгаев Андрей Титович-Оччоох £нд³р³й
(1880—1960)
Оччоох Јнд³р³й 1880 с. Чэппиэдэй Амматыгар, Маталахха, орто
сэниэ ыалга т³р³³бµтэ. Кини а±ата Тиит Брызгаев бэйэтин кыанар, тэтиэнэх, кыра уІуохтаах о±онньор эбитэ µ´µ. На´аа оонньуулаах, онноо±ор бµтµн кµµстээх УІар Боллооту кытта Брызгаевтар ы´ыахтарыгар тустан боруобала´ан к³рбµт эбит. Кини µс уол
о±оломмута, µ´µ³н — Чэппиэдэй Амматыгар аатырбыт дьон. Улахан
уол Оччоох — ааттаах олоІхо´ут, орто уол Б³±³ Ньыыкан бµтµн
са´аан µрдµктээх саха бухатыыра, кµµ´µн муІурун биллэрбэккэ барбыт ки´и, кыра уол Б³±³ Тара±ай — бµтµн са´аан кэриІэ
µрдµктээх, сµµстэн тахса киилэ ыйаа´ыннаах, икки атахтаахтан охтубатах, Саха сиригэр киэІник биллибит аатырбыт хапса±айдьыт.
Советскай былаас олохтонуор диэри бу дьон, харыларын кµµ´µнэн
бэркэ байан-тайан олорбуттар. Холкуостаа´ын буолбутугар, кинилэр холкуоска киирбэтэхтэр, ону кµµс ³ттµнэн кы´арыйбыттар. Ол
курдук, Оччоох Јнд³р³йµ холкуос бэрэссэдээтэлэ киир диэн хаайбыт, сµ³´µтэ а±ыйах буолан, кулаахха хабыллыбатах, оттуур сирит189
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тэн маппыт. Дэлби ыкпыттарын тулуйбакка, о±олорун, сµ³´µлэрин
илдьэ 1939 с. АлдаІІа тахсыбыт. АлдаІІа Мас Аппа±а олохсуйбут.
Онно араспаанньатын оччотоо±у суруксуттар Брызгалов диэн суруйан араспаанньалара уларыйбыт. Онно тахсан биир уолламмыттара.
Ол улаатан, µрдµк µ³рэ±и бµтэрэн, Саха сирин маІнайгы кµµстээх
боксера Брызгалов Андрей Андреевич диэн буолар. О±онньор кэлин
Мас Аппатыттан к³´³н куоракка киирбитэ, биир уола сэриигэ барбыта, икки уол араас µлэ´ит буолбуттара. Оччоох Јнд³р³й 1947 с.
хара±ынан улаханнык м³лт³³н баран, Мырыла±а киирэн саа´аабыта,
дьонун-сэргэтин аймахтарын билсибитэ. Дойдутуттан µµрµллµбµтµн
улаханнык санаатыгар тутар этэ. Тµгэн к³´µннэр эрэ, Суота Попову
ыыс-бураан тылларынан µ³±эрэ. Кини 1938 с. сайын Брызгаевтар
бары ¥рэх Т³рдµгэр сайылаан олордохторуна, оччолорго комсомол
µлэ´итэ Кµннµк Уурастыырап кэлэн Б³±³ Тара±айдаахха хонон барбыт. Оччоох Јнд³р³йµ олоІхолотон, ыллатан, бэйэтэ эмиэ ыллаан
барбыт. Ол ту´унан Кµннµк Уурастыырап «Хотугу сулус» сурунаалга Брызгаевтарга Туолума т³рдµгэр хоммутум диэн баран, Оччоох
олоІхолообутун ту´унан суруйбатах этэ. Оччоох олоІхолорун икки
суруйааччы суруйан ылбыттара. 1947 с. Васильев Георгий Митрофанович Мырыла±а о±онньору ыллатан, биир олоІхотун толору
суруйбут.1948 с. Дьуон ДьаІылы о±онньору ыллата туран, суруйан
к³рбµтэ да куоттаран кэби´эр этэ. Инньэ гынан тылынан этэн суруйтарбыта. Оччоох Дьуонаны «Бытаан суруксут эбиккин» диэбитэ.
Оччолорго Дьуон сирэйин баа´а µчµгэйдик о´о илик, контузияттан
эбитэ дуу, илиитэ биллэр гына сал±алыыр этэ. Оччоох олоІхолорун
та´ынан ити икки суруйааччыга хас да ырыаны этэн биэрэн суруйтарбыта. Ол ырыалара саха фольклоругар бэчээттэммиттэригэр
Брызгаев А.Т. этэн биэрэн суруйтарда диэн суруллубут этэ. Оччоох Јнд³р³йт³н билигин икки о±ото баар, элбэх сиэннэрдээх, хос
сиэннэрдээх. Сэмэн диэн уол Тулагыга олорор, саа´ын тухары тутуу
µлэ´итэ, кыы´а Маайыс Дьокуускайга олорор. Улахан уола Халла
сэрии ветерана, саа´ын тухары Мас Аппа±а олорбута, элбэх о±о,
сиэн э´ээтэ буолан ³лбµтэ. Советскай былаас, холкуостаа´ын бу
ыаллар олохторугар ыараханнык дьайбыта. Б³±³ Тара±айы холкуостан та´аарбыттара, онтон сылтаан µрэх ба´ыгар Нохуга баран ³р
сылларга уола Бэлэх т³рµ³р диэри олорбута. Б³±³ Ньыыкан сэрии
сылларыгар хоргуйан ³лбµтэ. Оччоох Јнд³р³й дойдутугар Мырыла±а
улахан олоІхо´утунан биллэр. Билигин олоІхо´ут Ч³рк³³х ки´итэ
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Решетников Петр Егорович, Оччоох Јнд³р³й ту´унан бу курдук
этэр: «О±о сылдьан кини олоІхолуурун истэр этим. Мырыла±а элбэхтик сылдьар этим, ыаллыы олорор нэ´илиэктэр буоллахпыт дии,
баара-суо±а биэс к³с», — диэн эппит этэ. Оччоо±у таатталар Оччоох
Борокуоппай диэн бэйэлэрин кинигэлэригэр киллэрбиттэр. Андрей
Титович 1960 с. ³лбµтэ.
Брызгаев Василий Николаевич ахтыытыттан

Дьиэ кэргэнинэн олоІхоґут Ивановтар-Бахайаннар
Чэппиэдэй Амматыгар уІуор К³бд³х хайатын анныгар Иванов
Захар-АІаатын Уус диэн бэрт биллэр уус олорбут. Кини кырдьан
тµ³´эйэн баран, 1912 сыл диэки ³лбµтэ дииллэр. Киниттэн Мэхээлэ
Иванов-Бахайан Уус т³рµµр. Бахайаан Уус кыстыга К³бд³х, ойбоннонор кµ³лэ Ба´ыр±ас, сайылыга Бахайан Ба±алаа±а. Бахайан Мэхээлэ
алта уолланар, улахан уола Кµµстээх Лаа´ар, Онтон Дь³гµ³р-Тэкэйэ Уус, онтон Ньукулай-Чолбон Уус, К³ст³кµµн, Демьян, Тµмэппий.
Тэкэйэ Уус, Чолбон Уус — ааттаах тимир уустара. Бу олус дьээбэ
µгэстээх ыаллар эбит. Бииргэ µлэлииллэр, бултууллар, ол гынан сµрдээх
киІнээх, охсу´уук дьон эбиттэр. Санаалара к³нн³±µнэ, атах эти киллэрэн эттээн сэмсэ сииллэр, тотон баран, кырбас этинэн бырахсаллар,
сэриилэ´эллэр, онтон кыы´ырсан алта быраат бары кыара±ас бала±ан
и´игэр охсу´ан силлиргэти´эллэр.А±алара Бахайан Мэхээлэ буойан
к³р³р да итиннэ тиэрэ анньаллар, манна умса к³т³лл³р, дьиэ ис тээбиринэ µлтµ сынньыллар, кµ³дэл-хаадал оІороллор. А±алара о±онньор
ыксаан: «Кµтµрдэр, тохтооІ, олоІхолуоххайыІ», — диэн, о´о±ун
айа±ар олоппоско олоро тµ´ээт, олоІхолоон барар эбит.
Онуоха дьэ уолаттар ба±айылар тохтоон, хааннарын-баастарын
соттон, ким сыІа´а ороІІо, ким бµтµн хаалбыт олоппосторго олоро тµ´эн истэллэр уонна µ´µ³н а±аларын кытта олоІхолоспутунан
бараллар. А±алара олоІхо тылын этэр, µ³´ээ, аллараа дойдулары туойан,
Айыы, абаа´ы бухатыырдарын та´ааран, кэрэ айыы саха кыы´ын
былдьа´ыннарар ырыатын туойар. Абаа´ы бухатыырын ырыатын,
то±ута барбыт сатархай куоластаах Дь³гµ³р-Тэкэйэ Уус туойар. Онно
эппиэттээн уІа ороІІо оллооннуу ууран олорор Ньукулай-Чолбон
Уус кимиилээх дуорааннаах куола´ынан Айыы бухатыырын ыллатан
киирэн барар. Э´элэрэ, 80-чалаах Сахаар-АІаатык Уус о´ох чанчы191
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гар олорон «Ноо!» диэн тэптэрэн к³м³л³´³р. Былдьа´ыктаах бырта
сыата буолбут, µтµ³-мааны саха кыы´а буолан, кыра уол К³ст³кµµн
нарын куола´ынан ыллаан лыІкынатар. Ити курдук, сибилигин
охсуспут дьоммут, итийэн-кутуйан илби´ирэн ыллаан барбыттарын истэн, чугастаа±ы ыаллара, бала±ан и´игэр толору мусталлара.
Тµµн µ³´µгэр диэри истэллэрэ. Э´элэрэ АІаатык Уус: «О±олоор,
тµµн ыраатта, тµксµ³», — диэн µстэ-тµ³ртэ ха´ыытаата±ына, уоскуйан тохтууллара. К³р, ити курдук дьиэ кэргэнинэн олоІхо´ут Бахайаннар билиІІитинэн, музыката суох операны туруорар эбиттэр.
Манна баар: бас, баритон, тенор куоластар. Бу дьон а´ара киІнээх
дьон буоланнар, сэрии буолуон эрэ иннинэ а±а уу´унан эстибиттэр.
Бэйэлэрин ааттатар, солбуйар к³лµ³нэ ыччат хаалбатах.
¥³´э ахтыллыбыт олоІхо´уттар ааттарын ааттыыр буоллахха манныктар: Иванов Михаил Захарович-Бахайан, Иванов Егор
Михайлович-Тэкэйэ Уус, Иванов Николай Михайлович-Чолбон
Уус, Иванов Константин Михайлович
М.Н. Сибиряков
«Мырыла» кинигэтиттэн суруйда

николаев данил Тимофеевич-дайба´ыы дайыыла
(1895—1949)
Николаев Данил Тимофеевич 1895 с. дьадаІы баа´ынай кэргэнигэр т³р³³бµтэ. ДьоІІо биллэр аатынан Дайба´ыылаах Дайыыла диэн. Дайба´ыы Дайыыла орто-µчµгэй олоІхо´утунан биллэрэ.
ОлоІхо´утун та´ынан остуоруйа´ыт, кэпсээнньит бэрдэ. Элбэх
олоІхону билэринэн чугас эргин тэІнээ±э суох дииллэр.
А±атын ту´унан µлэ ветерана Гаврил Данилович Николаев бу
курдук кэпсиир: «А±ам олоІхо´ут уонна элбэх остуоруйалары,
µ´µйээннэри билэр этэ. Дьоро киэ´элэргэ остуоруйа кэпсиирин
с³бµлµµрэ. Ыалларга ыІырыллан олоІхолуура. Мин о±о сылдьан хаста да барсан турабын, сыалаах этинэн, арыгынан кµндµлµµр
этилэр. А±ам олоІхо тылын этэринэн чугас эргин тэІнээ±э суо±а
µ´µ. Ырыатын кыайбат дииллэрэ. Урут СаІа дьылга уонна быыбардарга элбэх буолан олоІхону толороллорун истибитим. Биирдэ Кэлэ±эйгэ олордохпутуна хас да кµн ким хайдах, хайа бухатыыр
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ырыатын ыллыырын бы´аарар этилэр. Э´эм олоІхо´ут Соппуруон Айыы бухатыырын,Илларионов Никифор, Хомподоев Николай атын бухатыырдар ырыаларын ыллыыр этилэр. Онтон Федоров Григорий-Тыллаах Хааса абаа´ы кыы´ын уонна Сорук Боллур
ырыатын ыллыыр этилэр. А±ам тылын этэрэ. Эргэ оскуола дьиэтигэр
оонньоон к³рд³р³лл³р³. А±ам элбэх олоІхону билэр бы´ыылаа±а,
олоІхо истээччилэргэ, ханнык олоІхону истэллэрин этэн биэрэрэ».
Данил Тимофеевич аас-туор олоххо µ³скээн, сэрии ыар сыллара
охсон ыары´ах буолан эрдэ олохтон туораабыта.
И.И. Собакин

Попов Василий Константинович
(1913—1943)
Попов Василий Константинович 1913 с.
Ачча±арга баай ыалга т³р³³бµтэ. Кыра µ³рэхтээх, сытыы-хотуу, кэлбит-барбыт ки´и этэ
дииллэр. Бэрт эдэр саа´ыттан о´уохай та´аарар, олоІхолуур µгэстээх эбит. 1937 с.
«Амма кы´ата» холкуоска киирэн биир активнай µлэ´ит этэ. Кэргэннэммэтэ±э. 1942 с. бэс
ыйын 17 кµнµгэр сэриигэ ыІырыллыбыта.
1943 с. кулун тутар 15 кµнµгэр Ленинградскай уобаласка Эстино дэриэбинэ±э ³лбµтэ,
онно к³мµллµбµтэ. ОлоІхолоро сурукка киирбэтэхтэр.
И.И.Собакин
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Попов Изот Гурьевич-Суота
(1892—1968)
Чэппиэдэй Амматыгар 1892 с. дьадаІы
дьиэ кэргэІІэ т³р³³бµтэ. Изот Гурьевич
µ³рэ±э суох. Советскай былаас буолуо±уттан
бастакы холкуостар тэриллиилэригэр активнай тэрийээччи, кыттааччы, талааннаах
араатар, критик дьо±урдаа±а. 1924—1930 сс.
Хатылы нэ´илиэгин сэбиэтин чилиэнэ. 1931 с.
«Кы´ыл Мырыла» холкуо´у тэрийсибитэ,
председателинэн µлэлээбитэ. 1932 с. Н.С. Соловьев аатынан нэ´илиэк тэриллиитигэр
бастыІ тэрийээччи, активист этэ. Т³´³ да
µлэ µ³´µгэр сырыттар ыллыырын, олоІхолуурун бырахпата±а. 1946 с. Верховнай Сэбиэт быыбарыгар,
Мырыла±а хонтуора±а кэтэ´э таарыйа, быыбардааччыларга киэ´э 8
чаастан сарсыарда 6 ч. быыбар са±аланыар диэри олоІхо´ут Соппуруону, Суотаны, Дайба´ыы Дайыыланы олоІхолотон истибиттэр.
Итиннэ Изот Гурьевич-Суота олоІхолоспут. Онон орто олоІхо´ут
буолуон с³бµн дакаастыыр, то±о диэтэргит, олоІхолоспут дьоно
Мырыла улахан олоІхо´уттара. Изот Гурьевич 1968 с. ³лбµтэ.
И.И. Собакин

Сибиряков Никон Родионович
(1869—1943 )
Никон Родионович 1869 с. Чэппиэдэй Амматыгар, Кэниэдэ т³рдµгэр дьадаІы, булдунан ииттэр ыалга т³р³³бµтэ.
Ньыыкан чугас айма±ыттан Ньууччахай Мэхээлэттэн эмиэ Ньыыкан
(1870—1897) диэн олус сытыы тыллаах-³ст³³х, айдарыылаах ырыа´ыттойуксут µ³скээн ааспыт. 27 саа´ыгар кэргэннэммэккэ сылдьан ³лбµт.
«Кинини на´аа ыллаан, дойду иччитин к³бµтэн ³лл³» дииллэрэ
µ´µ. Ньыыкан до±оро Намыын кэпсииринэн: «Дьиэ±э ыллаата±ына,
хотоІІо эмиэ ылла´ар курдук буолара», — диэн. Муомах Ородьумаан
а±ыс о±оломмутуттан иккитэ уол. Улахан уол Ньуукан олоІхо´ут,
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булчут ааттаа±а, кыра уол Мыйыкаа Ньукулай байанайдаах булчут,
кинилэр сµ³´µнµ соччо ииппэттэр, ол оннугар хара тыа булдунан
ииттэн олорбут дьон дииллэрэ.
Ньыыкан олоІхо´утунан Мырыла±а тарбахха баттанар олоІхо´ут,
сµрдээх с³І (бас) куоластаах ырыа´ыт этэ дииллэр. М.Н. Сибиряков
этэринэн Мырыла±а олоІхо´ут Соппуруон кэнниттэн иккис олоІхо´ут. Кини олоІхолоро сурукка киирбиттэрэ биллибэт.
И.И. Собакин

Сибирякова Прасковья Дмитриевна
(1868—1961)
Прасковья Дмитриевна ханна т³р³³бµтэ
чуолкайа биллибэт. Кинини Ойуун эмээхсинэ диэн ааттыыллар. Кини кэргэнэ Ойуун
Дьэппириэн (Сибиряков Ефрем Михайлович) саа´ын тухары Кэниэдэ т³рдµгэр Кэрэхтээххэ олорбута. Кинини кыра мэнэрик
ойуун дииллэр эбит. Советскай былаас буолтун кэннэ хойут холкуостаа´ын кэмигэр
оччотоо±у Сэбиэт председателэ, комсомол
ыччаттар кµµс ³ттµнэн ³тт³й³н, сµ³´µтµн
холкуоска тутан ылбыттара µ´µ, онтон сылтаан сотору ³лбµт.
Бороскуобуйа эмээхсин 90-н лаппа тахсан баран ³лбµтэ. Кини сорох остуоруйалара, µ´µйээннэрэ кинигэ±э киирбиттэр, сµµстэн тахса остуоруйаны билэрэ дииллэр. Тойугу, олоІхону да билэр эбит.
И.И. Собакин

Собакин Андрей Петрович-Кµттэм Јндірій
(1875—1943)
Кµттэм Јнд³р³й 1875 с. Кэниэдэ т³рдµгэр, ЧараІІа, Арыы кµ³лµн та´ыгар, дьадаІы ыалга т³р³³бµтэ.
Кини бэйэтин удьуорунан Кылгас Куома Собакин, Баа´ынай
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а±атын уу´угар Хаппараал Бµ³тµр иккис уола. Сµрдээх б³д³ІсадаІ хара ки´и этэ дииллэр. Сэрии сылларыгар улахан сут-кураан
дьылларга ³лбµт. Улахан уола Сэмэн µ³рэхтээх, сэрии иннинэ
Мында±аайыга сельпо председателинэн µлэлии олорон сэриигэ
ыІырыллыбыт. «Амма кы´ата» холкуос биир саамай активнай тэрийээччитэ, чилиэнэ. Кини 1942 с. сэриигэ ыІырыллыбыта, ити
дьыл кы´ын ахсынньыга Старай Русса сиригэр Новгородскай уобаласка сэрии хонуутугар охтубута.
Сэмэн — Февронья Устиновна Хоютанова бастакы кэргэнэ. Кµттэм Јнд³р³й Мырыла±а улахан олоІхо´ут бы´ыытынан сыаналанар эбит. ОлоІхолоро сурукка киирбэтэхтэрэ. Ачча±ар нэ´илиэгин
ки´итэ П.С. Шадрин, а±ата сут, кураан дьыл Амма±а киирэн от сии
кыстаабыттар. Онно Кµттэм Јнд³р³й сыл аІаарын устата киэ´э
аайы олоІхолообут, ыллаабыт. Ол была´ын тухары биир да айымньытын иккистээн хатылаабатах. Дьэ,ол курдук элбэх олоІхону билэр эбит. ОлоІхолоро сурукка киирбэтэхтэр. Кини сэрии ыар сылларыгар ыалдьан ³лбµтэ.

ОлоІхоґут Соппуруон
икки Амматтан бастыІ олоІхоґут
(1890—1955)
ОлоІхо´ут Соппуруон эбэтэр Софрон Давыдович Кузьмин
Чэппиэдэй Амматыгар уонна Мында±аайы нэ´илиэктэригэр
олоІхо´уттартан бастыІнара. Кини аата-суола киэІ. Адьас кыра
саа´ыттан олоІхонон µлµ´µйбµт. Бастакы учууталларынан э´этэ
Хойто´ун уонна бииргэ т³р³³бµт убайа Кыаспан Куома буолбуттар.
О±о сылдьан ки´и-сµ³´µ суох сирин талан ыллыыр µгэстэммит, ону
дьонноро бэлиэтии к³рбµттэр уонна эт тиниктээх уІуох биэриэхпит диэн ымсыырданнар олоІхолотон истэр буолбуттар. Соппуруон
олоІхо киириитин, сюжетын, бы´ылааннарын у´ата сатаабат, ол
и´ин олоІхолорун µксµн биир тµµнµнэн бµтэртиир эбит. Информатордар кини куола´а кэрэтин ордук чорботон кэпсииллэр. Болугур, Соловьев нэ´илиэктэригэр ардыгар бурдук татымсыйда±ына,
со±уруу Амма нэ´илиэктэрин кэрийэ сылдьан олоІхолоон бурдугун булунар µгэстээ±э. Сорох сэ´энньиттэр бигэргэтэллэринэн.
Соппуруон 40-ча араас олоІхону билэрэ. Ол эрээри, кини бэйэтэ
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этэринэн, олоІхо оччо элбэх буолбат, былыр барыта 9 эрэ баара
µ´µ. Саамай с³бµлээн ыллыыр олоІхотунан уонна саамай былыргынан «Ылгым ыччат Ытык Солуонньайы» аа±ара. С.Кузьмин толортуу сылдьыбыт эпическэй поэмаларынан сэ´энньиттэр манныктары аа±аллар: «То±ус са´аан тууччах хайы´ардаах Л³глµ Бэргэн»,
«¥рдµк былыты аннынан, намы´ах былыты µрдµнэн к³т³р ³рµкµмэ
хара аттаах Кµн Туйаарыма бухатыыр», «Одуруун халлаан о±ото
о±о Ньургун», «Ата±ынан оонньообут ала кулун аттаах Ала Мµлгµн
бухатыыр», «Адьына´а сиэр атын ар±а´ыттан тайанан µ³скээбит
Айыы Сабырдаан», «Хас эрэ тииІ тириитэ таІастаах Дабдарымына
Куо», «¥с µµт бµтэйи µрдµнэн к³ст³р µрµмэччи маІан аттаах ¥рµІ
Уолан». Барыта 8 олоІхо. «Ылгым ыччат Ытык Солуонньай» диэн
олоІхону биир тµµнµ бы´а ыллаан баран, бµтэрбэккэ эрэ, Хойто´ун
мантан ордук ыллаабат этэ» диэн бы´аарара уонна салгыытын тылынан кэпсээн биэрэрэ µ´µ.
Республика±а киэІник биллибит артыыс, олоІхо´ут Устин Нохсоороптуун С. Кузьмин табаарыстаспыт. Софрону ол сылларга
Саха театрыгар артыы´ынан ыІыра сылдьыбыттарын буолумматах.
Кини Чурапчыга ыІырыллан киирэн, быраа´ынньыктарга хаста
да±аны ыллаан-туойан и´итиннэртээбит. ¥ксµн биир дойдулаахтара мырылалар, мында±аайылар ыІыра сылдьан, хонноро сытыаран
олоІхолотоллоро.
Оччолорго ордук элбэхтик олоІхо´уттар быыбарга тµмсэллэрэ
уонна кытты´аннар ыллыыллара: биир олоІхо´ут тылын этэрэ,
атыттар бухатыырдар ырыаларын µллэстэн толороллоро.
Биирдэ Софроннаах иккиэ буоланнар Мырыла±а биир олоІхону
спектакль курдук ыллаан-оонньоон к³рд³рбµттэр. Эрдэттэн куйах
оІостуммуттар, сэбилэммиттэр уонна тура сылдьан ардыгар хо´оонун этэн ардыгар ырыаларын ыллаан, ардыгар охсу´ан к³рд³рбµттэрин дьоннор бэркэ би´ирээбиттэр.
Кузьмин олоІхотун толороругар сыІаах баттанар, аІаар кулгаа±ын бµ³лэнэр, то±оно±ун ыты´ыгар уурар µгэстээх эбит. Софрон
к³р-кµлµµ сытыы тыллаа±ынан бэйэтин к³лµ³нэ дьонноруттан уратыла´ара. ОлоІхо´ут, ырыа´ыт, юморист бы´ыытынан Амма икки
нэ´илиэктэригэр ордук улаханнык сура±ырбыт.
И.И. Собакин
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А±атын, эґэтин туґунан µлэ ветерана
Николаев Г.Д. ахтыыта
А±ам Николаев Данил Тимофеевич, э´эм ийэм а±ата Кузьмин
Софрон Фомич тустарынан тугу ³йд³³н хаалбыппын кылгас ахтыы
бы´ыытынан суруйабын.
А±ам хаІас илиитэ мин ³йдµµрбµнэн хатан хаалбыт этэ. Саа´ын
тухары субан сµ³´µ к³рµµтµгэр µлэлээбитэ. Сµ³´µнµ билэринэн
чугас эргин тэІнээ±э суох дииллэрэ. А±ам олоІхо´ут уонна элбэх
остуоруйаны билэр этэ. ОлоІхо тылын этэринэн µчµгэй дииллэрэ,
биирдэ да иІнэн к³рб³кк³, киэ´ээни бы´а этэн тахсара. Ол кэмнэргэ ыаллар ыІыран олоІхолотор этилэр. Мин наар а±абын кытары барсарым. Ыалга тиийдэхпитинэ а±ам аттыгар кыра остуолга эт,
арыылаах алаадьы ким хайдах кыахтаа±ынан ас тардар этилэр. Онно
мин а´аан кµннµµр этим. Ордубут а´ы, эти окко суулаан дьиэбитигэр илдьэ барар этибит. ОлоІхолуу тиийбит ыалларбыт т³´³ кыалларынан элбэх а´ы тарда сатыыллара, ас-таІас суох кэмигэр би´иги
ол ордубут аспытын дьоммутугар илдьэн µ³рдэр этибит. Тµµн дьиэбитигэр т³нн³рбµтµгэр а±ам миигин сµгэн илдьээччи.
Ханнык олоІхону толорорун соччо истибэт этим, ³йд³³н да хаалбатахпын, кырам бэрт буолан.
Урут быыбарга, СаІа дьылга олоІхо´уттар мустан кулуупка
олоІхолуур этилэр. Онно µксµгэр «Ньургун Боотуру» толороллоро,
мин а±ам — тылын этээччи, э´эм ОлоІхо´ут Соппуруон — Ньургун
Боотуру, Федоров Григорий Гаврильевич-Тыллаах Хааса — Абаа´ы
кыы´ын уонна Сорук Боллур уолу, Илларионов Никифор Михайлович-Сииппэр, Хомподоев Николай Саввич-Кµндµ Бытык, Попов
Изот Гурьевич-Суота атын бухатыырдар оруолларын толорор этилэр. Истиэххэ µчµгэйэ сµрдээх буолар этэ. А±абын µчµгэйдик тылын
этэр, ырыатын кыайбат дииллэрэ.
А±ам элбэх остуоруйаны билэр, кэпсиир этэ. Ону хойукка диэри мин о±олорго кэпсиир этим, кэнники тракторист буолан баран,
µксµн со±ото±ун µлэлиир буолан кимиэхэ да кэпсээбэккэ, умнан
кэбиспиппин. О±олорбор кыра эрдэхтэринэ а±ыйах остуоруйаны
эбэн-сабан кэпсиир этим.
Ийэм а±ата Кузьмин Софрон Фомич а±абынаа±ар ордук биллэр
улахан олоІхо´ут этэ. Кини э´этэ Хойто´ун биллэр олоІхо´ут.
Софрон бииргэ т³р³³бµт быраата Кыаспан Куома эмиэ э´этиттэн
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µ³рэнэн µчµгэй олоІхо´ут буолбут. Э´эбин Устин Нохсоороп Саха
театрыгар ыІыра сатаабытын буолумматах, сµбэлэ´эн барбыта
буоллар, ба±ар, улахан артыыс буолара хаалла±а. Э´эм к³р³н туран тута сири-дойдуну, оту-ма´ы хо´уйан ыллыырынан эмиэ биллэр эбит. Олох ³лµ³н эрэ иннинэ Дьячковскай Николай Петровичтыын Ньургун Боотур, Уот У´утаакы буоланнар кулуупка оонньоон
к³рд³рбµттэрин ³рг³ диэри с³±³н-махтайан кэпсээн оІостор этилэр. Бухатыыр уонна Абаа´ы уолун таІа´ын Николай Петрович уус
буолан олус µчµгэйдик оІорбут этэ, ону кэтэн баран, оонньообуттара олус µчµгэй, итэ±этиилээх этэ.
Би´иги а±абытыттан 4 о±о хаалбыппыт. Аныгы µйэ буолан
олоІхонон хайабыт да дьарыктамматахпыт, ол да буоллар дьон
кэккэтинэн олорон, э´эбитин, а±абытын ааттатар µчµгэй µлэ´ит
дьон буоллубут. Эдьиийбит Николаева Мария Даниловна Таатта улуу´угар Ч³рк³³хх³ олорор µс кыыс, тµ³рт уол о±олоох, икки
уол эрдэ ³лбµттэрэ, билигин кинилэр элбэх сиэн, хос сиэн эбээтэ,
э´ээтэ буолан этэІІэ олороллор. Мин Гаврил Данилович µс кыыс,
µс уол о±олоохпун. Орто уол Гаврил 3 уол о±олоох, 1 кыыстаах. Улахан уол эрдэ ³лбµтэ, ол да буоллар кинини салгыыр 2 уол о±олоох,
киниттэн биир хос сиэннээхпит, иккиэн µрдµк µ³рэххэ µ³рэнэллэр.
Кыра уол Иван бэйэбитин кытта олорор кыыс уонна уол о±олоох.
Билигин би´иги аймахха о±олорбут µ³рэхтээх, µлэ´ит дьон буолан,
Москванан, Тааттанан, Чурапчынан, Амманан, куоратынан олороллор. Улахан кыыс Саргылана Гаврильевна Дьокуускайга Медцентрга
акушер-гинеколог быраас. Орто кыыс Сардана Гаврильевна, учуутал
µ³рэхтээх, Москва±а олорор, французскай компания±а менеджердиир, кыра кыыс Марфа Гаврильевна, олохтоох дьа´алта±а кылаабынай специалист, иккис µрдµк µ³рэ±эр µ³рэнэр, биир уол о±олоох,
студент.
Ийэбит Николаева Анна Ивановна — Бµлµµ кыы´а, сэрии кэмигэр тулаайах хаалан детдомІа иитиллибитэ. Соловьев оскуолатыгар
25 сыл начальнай кылаас учууталынан µлэлээбитэ. Олохтоох Сэбиэккэ
икки сыл секретардаабыта. Билигин пенсия±а олорор.
Мин бэйэм 45 сыл трактористаабытым. Республика±а, улууска чемпион бурдук µµннэрээччитэ эттим. Бурдук µµннэриитигэр
республика±а «Хрустальнай куолас» ха´аайынабын, «Бочуот Знага»
орден кавалерабын Чурапчы улуу´ун уонна Соловьев нэ´илиэгин
бочуоттаах олохтоо±обун, µлэ ветеранабын.
Балтым Николаева Евдокия Даниловна — кыра эрдэ±иттэн фер199
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ма±а µлэлээбитэ, ыччат сµ³´µ к³р³³ччµ этэ. Ыччат сµ³´µнµ иитиигэ
совхозка «Субуруускай» чемпиона, «¥лэ±э килбиэнин и´ин» мэтээллээх, билигин бочуоттаах сынньалаІІа олорор, µлэ бэтэрээнэ.
Быраатым Николаев Михаил Данилович — тµ³рт кыыс, биир уол
о±олоох, элбэх сиэннээх. О±олоро бары µрдµк µ³рэхтээхтэр, ыаллар.
Улахан кыыс Татьяна — биир кыыс, икки уол, Марта — биир уол,
биир кыыс, Туяра — биир кыыс, биир уол, Нарыйа — µс уол уонна
кыра уол Михаил икки кыыс, биир уол о±олоохтор.
Онон а±абыт о±олорунан, сиэннэринэн киэн туттуон с³п.
Быраатым Михаил Данилович — республика, оройуон, совхоз
чемпион отчута, механизированнай звено салайааччыта этэ. Јр сыл
Соловьев отделениетыгар управляющайынан, пенсия±а тахсыар диэри нэ´илиэк ба´ылыгынан µлэлээбитэ. «А±а дойдуга µтµ³тµн и´ин»
III степеннээх орден мэтээлин кавалера, Чурапчы улуу´ун уонна
Соловьев нэ´илиэгин бочуоттаах олохтоо±о.
Николаев Гаврил Данилович

Улуу ырыаґыт Хойтоґун
IХ µйэ бастакы аІаарын бµтµµтµгэр Чэппиэдэй Амматыгар Хойто´ун диэн ааттаах ырыа´ыт олорон ааспыта. Кини т³р³³бµт сирэ
Баба±а эрээри, наар Чэппиэдэйгэ олорбутунан Соловьев нэ´илиэгин
ки´итинэн ааттанар.
Оччолорго дьон му´унна±ына, о´уохайдыыр µгэс на´аа сайдыбыт эбит. Хойто´ун ы´ыахтарга, урууларга о´уохай тылын та´аарара. Ы´ыахтарга µс кµннээх-тµµн утуйбакка илби´ирэн туран
о´уохайдыыр ыллыыр эбит.
Кы´ынын ыаллары кэрийэ сылдьан олоІхолоото±уна, кырдьа±ас
о±онньоттор харда±а´ы эргитэн биэрэ-биэрэ бала±ан и´ин сырдатасырдата истэллэрэ µ´µ. Сотору-сотору «Ноо!» диэн ха´ыыта´аллар
эбит. Хойто´ун итийэн-кутуйан кыара±ас бала±ан и´игэр олорорун
умнан, илби´ирэн туран олоІхолоото±уна, бала±ана эркинниин,
о´о±ун µ³лэ´иниин лыІкына´ан ылла´ара бала±ан салгыыта хотонтон эмиэ олоІхону тэптэрэрдии «Ноо!» диэн саІа и´иллэрэ µ´µ.
Оччо±уна дьиэлээхтэр «Бу ки´и олус иччилээхтик туойаары гынна» диэннэр бэрт нэ´иилэ тохтотоллоро µ´µ.
Ити курдук, ыллаан-туойан биирдэ Боотуруускай улуу´ун ы´ыах200
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тарын, урууларын кэрийэн, дойдутугар Чэппиэдэйгэ айаннаан и´эн
Туолума µрэ±ин ба´ыгар кэлэн, µгэ´инэн, санаата к³нньµ³рбµччэ
киІинэйэн ыллыы испит. Арай кинини кытта биир ки´и куола´а
тэІІэ ойо±о´угар ылла´ан барбыт. Хойто´ун тута сэрэйбит, кинини
кытта аллараа дойду абаа´ыта ылла´ан эрэрин, уонна хоттордо±уна³лµ³хтээ±ин. Айан да у´ун Туолума т³рдµгэр диэри биэс к³ст³н ордук. Оннук иккиэн тэІІэ туойсан, сири-дойдуну барытын хо´уйан,
хайалара да тохтоон ылбакка айаннаан испиттэр. Абаа´ы ырыа´ыта
к³стµбэккэ, адьас ки´ини таарыйар-таарыйбат, хаІас ³ттµнэн ыллаан ы´ылыннара испит.
Хардары-таары тулуйсан биэс к³´µ билбэккэ кэлбиттэр. ¥рэх т³рд³
Брызгаевтар сайылыктара чуга´аабыт. Хойто´ун ыксаабыт, ³л³р аналым маннык эбит буолла±а дии санаат: «Хоолдьук уІуо±а, куонньай
µµтэ», диэбит, онуоха анарааІІыта: «Туох-туох диэтиІ», — диэн
буккулла тµспµт. Ону ту´анан Хойто´ун: «Мин кыайдым», — диэн
ха´ыытаабыт, абаа´ы ырыа´ыта: «Сорбуун!» — диэт, сµтэн хаалбыт.
Ити курдук, номоххо киирбит Чэппиэдэй улуу ырыа´ыта Хойто´ун
аллараа дойду ырыа´ытын кыайбыт. Хойто´унтан удьуордаан кини
сиэннэрэ киэІник сура±ырбыттара, бииргэ т³р³³бµт бырааттыылар
Кыаспан Куома-Кузьмин Фома Давыдович уонна Кузьмин Софрон
Давыдович олоІхолоо´уІІа э´элэриттэн у´уйуллубуттара.
М.Н.Сибиряков «Мырыла» кинигэтиттэн

Илларионов Никифор Михайлович
(1898—1972)
Илларионов Никифор Михайлович 1898
сыллаахха Чэппиэдэй Амматыгар Аччыгый эбэ
алааска т³р³³бµтэ. Бииргэ т³р³³бµт алтыалар
этэ. Ба´ылай, Аграфена, Феоктист, Борокуоппай, Јл³кс³³нд³р³, Никифор. Холбо´уктаа´ын буолуор диэри сµ³´µ ииттэн, бултаан быр
бааччы бэйэлэрин к³рµнэн олорбуттара.
1911 сыллаахха Дьиэбэгэнэ олохтоо±о
Тµнгµрээдэптэр кыыстарын Уойканы кэргэн
ылан биэс о±олонон 1943 сыллаахха диэри
олорбуттара.
201
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Колхоз тэриллиэ±иттэн убайдарын кытта сµ³´µлэрин-астарын
холбоон колхозка чилиэнинэн киирбиттэрэ. ¥µт-табаарынай ферма
сэбиэдиссэйинэн у´ун кэмІэ µлэлээбитэ. Колхоз председателинэн,
солбуйааччынан, хонуу биригэдьииринэн µлэлээбитэ. Оччолорго
колхозка хортуоппуй, хаппыыста, о±урсу, табах отун олордоллоро. Сэрии сылларыгар та´аарыылаах µлэтин и´ин µлэ±э килбиэнин и´ин Сталин т³б³л³³х мэтээлинэн на±араадаламмыта. Никифор Михайлович нэ´илиэк общественнай оло±уттан туора турбат
этэ, ол курдук нэ´илиэгэр биллэр олоІхо´ут, тойуксут улахан
олоІхо´уттары кытта бухатыырдар арияларын элбэхтик бииргэ ыллаабыта. Активнай коммунист. Јр сылларга бюро чилиэнэ, т³р³³бµт
нэ´илиэгэ сайдарыгар элбэх сыратын биэрбитэ.
Саа´ыт, булчут бэрдэ этэ. Бурхаанай кµ³лµгэр а±атыттан хаалбыт
Тойон туму´угар кырдьыар диэри элбэх ку´у-андыны куо´арбыта
норуокка кэпсээн буола сылдьар. Бастакы кэргэнэ ³лбµтµн кэннэ 1946 с. Кэбээйиттэн к³´µµттэн кэлбит икки о±олоох Бетюнова Јрµµнэни кэргэн ылан µс о±оломмута, онон холбоон уон о±ону
иитэн улаатыннарбыта.
Никифор Михайлович орто олоІхо´ут этэ. Ол талаанын салайар µлэ±э µлэлиир буолан олоІхолуурун сайыннарбакка хаалбыта.
Учаастак хонтуоратыгар, быыбар кэмигэр кулуупка, кэлин Васильев Д.М. кулуупка туруорбут «Ньургун Боотур» олоІхо-спектаклыгар Уот У´утаакы оруолугар ыллаан дьон би´ирэбилин с³±µµтµн
ылбыта. Маны та´ынан ы´ыахтарга куруутун кинини олоІхолотор
буолаллара. Билигин кини оло±ун элбэх сиэннэрэ, хос сиэннэрэ
салгыыллар.
Никифор Михайлович 1972 сыллаахха 84 саа´ыгар ³лбµтэ.
Сиэнэ В.И. Илларионов
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Дьячковскай Николай Петрович
1912—1988
Мин а±ам Дьячковскай Николай Петрович 1912 с. Чурапчы улуу´угар Т³л³й нэ´илиэгин Кыйахабыл диэн алаа´ыгар элбэх
о±олоох дьадаІы дьиэ кэргэІІэ 2-с о±онон
т³р³³бµт. Бииргэ т³р³³бµт убайа Прокопий
Петрович Дьячковскай бастакы хомуурга
ыІырыллан сэриигэ барбыта. Сэрии саамай уотугар сылдьан кыайыы к³т³лл³³х кэлбитэ. А±абын, техника±а сы´ыаннаах туруу
µлэ´ити, трактори´ынан бронь биэрэн Мырыла Амматыгар µлэлэтэ хаалларбыттара.
Тµµннэри-кµнµстэри кыайыы ту´угар аччыктыыры, тоІору, сынньанары билбэккэ кытаанах µлэни к³рсµбµтэ.
Бырааттара, балыстара Чурапчы к³´µµтµгэр бараахтаабыттарын
сура±ын эрэ истибитэ. Манна µлэлии сылдьан мин ийэбин Елена
Николаевнаны 2 о±олоох сэрии огдооботун кэргэн ылбыта. Ийэм
о±олорунаан холбоон 10 о±оттон 4 о±олоро хаалан, харахтарын харатын курдук, харыстаан би´игини улаатыннарбыттара. Би´игини,
о±олорун харыстаан эбитэ дуу, ха´ан да, о±олоро суох буолтун, сэрии, сут уонна атын олох ыарахан кэмнэрин хайдах ааспыттарын
кэпсээбэт этилэрэ. А±ам к³рµІµнэн саха±а суох доруобай т³р³л улахан ки´и этэ. Ки´и бы´ыытынан сэмэй, олус а´ыныгас майгылаах,
кыраттан да µ³рэ сылдьар буолара. Ийэм бастакы кэргэнэ Попов
Прокопий Изотович диэн ки´и хаартыската дьиэбитигэр ыйанан
турара. Кини аймахтарыгар Егасовтарга а±ам мэлдьи к³м³л³´³р³,
сибээ´и быспат этилэрэ. А±ам бииргэ т³р³³бµттэрэ к³´µµттэн
т³нн³н кэлбиттэрин ийэбинээн к³рс³н, дьиэлэниэхтэригэр диэри
олордоннор эдьиийдэрбит, убайдарбыт махталлара улахана, хойукка диэри махтана ахталлара. А±ам аргыый-наллаан сылдьан µлэтин
бµтэрбитэ эрэ баар буолара, к³рд³хх³ бытаан курдук да кыайбытахоппута, толорбута эрэ баар буолааччы. Кини сатаабата±а диэн
суо±а. Тимир, мас уу´а, электрик, сварщик, нэ´илиэк трактористарын, атын да±аны дьон к³рд³´µµлэрин толорон элбэхтик абыраабыта буолуо. ОІорбута-туппута барыта тупса±ай, уурбут-туппут курдук
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буолара. Туттар тэрилин барытын бэйэтэ оІосторо, ууруллар анал
миэстэлээхтэрэ. Ылан тутуннаххына хайаан да оннугар ууруохтааххын, уурбатаххына м³±µллэ±ин, кыы´ырбыт хара±ынан к³рд³±µнэ
с³п буола±ын. Би´иги о±олор а±абытыттан толлорбут, ирдэбиллээх, эппитин хайаан да толортороро, µрдµнэн-аннынан толорору,
ы´ылла±ас буолууну олох с³бµлээбэт этэ. Бэйэтэ оІорбут хаамыскатынан, хабылыгынан киэ´э аайы бииргэ оонньуурбут, СаІа дьыл
аайы араас маскараадтары кэтэрдэн бириис б³±³ ылан µ³рэрбит.
А±ам сылдьан эрэ бэйэтэ ис и´иттэн ыллыы-туойа сылдьара. Урут
зонанан кµрэхтэ´ии ырыа-тойук, тµмсµµ концерт б³±³ буолаллара.
Онно бэйэтин кыа±ынан кыттара. Урууларга быраа´ынньыктарга
хайаан да кинини тойуктаталлара. Уус-уран тылынан тута хо´уйан
туойара. Куола´а маІнай симик курдук эрээри, у´атан кэІэтэн
барда±ына улаатан, а´ыллан, дуора´ыйан, тыына у´аан и´эрэ. Мин
а±ам туойарын сэІээрэн истэрим: тыла чуолкайа, баайа, тойугун
ис хо´ооно харахпар барыта к³ст³р курдуга. ОлоІхоттон бы´а тардыылары с³п-с³п ыллаан и´итиннэрэрэ. Ордук «Ньургун Боотур»
олоІхоттон сµрµн герой тойугун. Сорук Боллур, Кыыс Кыскыйдаан, Айыы Умсуур уда±ан ырыаларын куола´ын уларытан, с³п
тµбэ´иннэрэн ардыгар ха´ыыран, ардыгар на±ыл ба±айытык тардан
толороро. Дьон олус умсугуйан ырыа и´игэр киирэн истэллэрэ бириэмэни умнарга дылы буолаллара.
Васильев Дмитрий Митрофанович кулууп сэбиэдиссэйинэн µлэлиир кэмнэригэр «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоІхону туруорбута. Онно мин а±ам — бухатыыр, Илларионов Никифор Михайлович
Уот У´утаакы оруолун оонньоон, дьон-сэргэ хай±абылын, би´ирэбилин ылбыттара. Ол ту´унан кинилэр хойукка диэри ахтан-санаан
кэпсииллэрэ. Ийэм кэпсииринэн, олоІхо±о кыттыбыт к³стµµмнэрин,
туттубут тэриллэрин барытын а±ам тикпит, оІорбут µ´µ. Васильев
Д.М. тµ´эрбит хаартыската хойукка диэри баар этэ. Сэбиэскэй былаас кэмнэригэр олоІхо улаханнык аахайыллыбат курдук буолбута.
А±ам: «ОлоІхо ха´ан эрэ хайаан да кµ³дьµйµ³, µйэтэ уу´уо», — диирэ. ОлоІхо сайдарыгар бµк эрэллээ±э.
1968 сыллаахха мин 7 кылаа´ы бµтэрбит сайыммар, а±ам арай
олох оІостон туран ойуун таІа´ын тикпитэ. Оччолорго улахан таІас-сап суох кэмэ буолан бурдук куулунан ыстаанын, ырбаахытын,
кыа´аанын тикпитэ, тимир лии´инэн кырыйан хоботун чуораанын,
араас кыыллары оІорон иилбитэ. О´ох курунньугар олифа кутан
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хара кырааска оІорон барытын тупсарбыта. Ыйы бы´а чапчыйан
оІорон бµтэрбитэ. ДµІµрµн ³сс³ эрдэ кµ´µн ынах тириитинэн
бµрµйэн ис ³ттµгэр хоболоон, чуорааннаан, былаайахтаан оІорбута.
Барыта ситэн бµппµтµн кэннэ биир кµ´µІІµ киэ´э оттуллубут
о´ох иннигэр туох баар таІа´ын кэтэн, дµІµрµн тутан киирэн,
охсо-охсо ис и´иттэн ыллаан барбыта. Би´иги о±олор бастаан к³нн³рµ ырыа курдук истэн олорбуппут. Онтон а±абын олох билбэт
буолуохпутугар диэри уларыйан, кутуран, м³хс³н, ыстаІалаан, иси´иттэн ч³лл³рµйэн туойан барбата дуо? Мин этим на´аа таппыта,
куттанным а±ай, ийэм сэрэйдэ бы´ыылаах а±абар: «Тохтоо эрэ, туох
айылаах буоллуІ, о±олору куттаама», — диэн ха´ыытаата. Тохтоото
уонна тахсан барда. Киэ´ээ а´ылыгы уку-суку а´аан баран утуйдубут. Мин тµµнµ бы´а олох утуйбатым, харахпын симтим да биир
о±онньор киирэн атахпыттан тардар. Сарсыарда туран ийэбэр кэпсээбиппэр, а±абын м³хпµтэ, о´оххо ас куппута уонна ойуун таІа´ын
бу дьиэттэн суох оІорор гына дьа´айбыта. Ойуун таІа´ын кулуупка биэрбиттэрэ. А±ам туох эрэ айыл±аттан бэриллибит талааннаах
этэ: дьону эмтиирэ-хаанныыра, иннэлиирэ. Оччолорго барыта бобуу
буолан наар кистээн туттара. Хойукка диэри хаанныыр муо´а, иннэлэрэ баар этилэр.
Бииргэ т³р³³бµт убайым Коля миигиттэн 8 сыл а±а буолан, эрдэ
дьиэтиттэн барбыта, балтым Катя, быраатым Васек кыралара, онон
миигин а±ам илдьэ сылдьан уол о±о курдук µлэлэтэрэ. Сайын оттуурбут, саас мас мастыырбыт, кµ´µн муус ыларбыт, бултуурбут. Мотоцикл ыытарга µ³рэппитэ. Миэхэ 32-лээх саалаах этим. Кыра хоспутугар хатанан олорон, саа ботуруонун иитэрбит, кини б³стµ³ннµµр,
мин мээрэйинэн буораах, доробуонньук кутарым, быыстыыбын.
Киэ´э аайы хойукка диэри 100-нэн устууканы оІорорбут. Мин
на´аа астынан оІорсорум, ийэм олох с³бµлээбэт этэ.
А±ам т³р³³бµт дойдутун, бииргэ т³р³³бµттэрин на´аа ахтара, аймахтарын к³рс³, билсэ барарыгар ³рµµ миигин баты´ыннара сылдьара. 1965 с. сайын миигин илдьэ т³р³³бµт дойдутугар Т³л³йг³ бара
сылдьыбыттаах. Барарбытыгар Чурапчыттан сатыы барбыппыт. Суолу бы´а о±о эрдэ±инээ±и саа´ын, эдэр сылдьан Бодойбо±о та´а±ас
таспытын, Намынан, Тулагынан хамначчыттаабытын, аймахтарын
Аммосовтары, Захаровтары, Малышевтары кэпсээбитэ. Т³л³йг³
тиийбиппитигэр 2-3 эрэ дьиэ, быра±ыллыбыт кµрµ³-ха´аа баар этэ...
Малышевтар диэн ыалга чэйдээбиппит. А±ам алаа´ыгар Кыйаха205
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былга тахса сылдьбыппыт, онно ампаар эрэ баара. Булуу´ун ³І³й³н
к³рбµтэ, тахсан хаамыталаабыта, саІата суох турбута, ытамньыйбыта бы´ыылаа±а, хара±ын уутун соттубута. Эмиэ сатыы т³ннµбµппµт.
Бу сырыыга туох да саІата-иІэтэ суох хаампыппыт. Билигин Т³л³й
нэ´илиэгэ ки´и билбэт гына улаатта, кэІээтэ, сайынна. А±ам баара буоллар µ³рµ³ да этэ. Т³л³й нэ´илиэгэ хаттаан тэриллибитин
20 сылыгар ыІырыллан тиийэ сылдьыбытым. А±ам дойдутун сирин
алаадьынан а´атан баран, а±абар ботугураан дойдутун ту´унан кэпсээбитим уонна астынан µ³рэн а±ай кэлбитим.
А±абын кытта наар алтыспыт буолан на´аа убаастыыбын. Киниттэн элбэххэ µ³рэммитим, олохпор барыта ту´алаах буолбута. А±ам куруук олоххо туох да кыайтарбат, кыаллыбат суох диэн
тыллаа±а, икки атахтаах барыны барытын сатыахтаах диирэ. Оннук
³йд³бµллээх буолан, ханнык да µлэттэн толлубакка барытын ылсан и´эрим, кэлин салайар µлэ±э кµµспµн-санаабын барытын ууран
µлэлээн кэллим. Убайым Николай Николаевич а±атын курдук барыны-бары сатыыра, у´анара, тигэрэ, астыыра, баяІІа µчµгэйдик
оонньуура, ыллыыра. Балтым Екатерина Николаевна а±абыттан
кыра саа´ыттан ырыа±а-тойукка у´уллан, кэлэр к³лµ³нэ ыччаты
кэрэ эйгэтигэр иитэн-µ³рэтэн кэллэ. Сити´иилээх µлэтин и´ин
Саха Республикатын культуратын туйгуна буолла. Быраатым Василий Николаевич сценаттан тµспэт ырыа´ыт, эмиэ тугу барытын сатыыра у´анара µлэ´ит бэрдэ этэ.
Хас биирдии ки´и оло±ор а±а диэн улахан оруоллаах эбит. Т³´³
да орто дойдуттан барбыта ырааттар, а±ам миигин араІаччылыыр,
харыстыыр курдук саныыбын. А±абынан киэн туттабын, о±олорбор,
сиэннэрбэр ³рµµ кэпсиибин.
Мария Николаевна Заровняева-Дьячковская,
улахан кыы´а, µлэ ветерана,
СР муниципальнай сулууспатын туйгуна
12.12.2014 с., Хатырык, нам улуу´а
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Попов Дмитрий Григорьевич
(1898—...)
Попов Дмитрий Григорьевич 1898 сыллаахха 4-с Хатылы нэ´илиэгэр дьадаІы ыалга т³р³³бµтэ. А±ата Киринньэ Боппуок нэ´илиэк байанайдаах булчута этэ µксµн булдунан ииттэн олорбуттара, олохторо Кэниэдэ
т³рдµгэр этэ. Бултаах сиргэ µ³скээбит буолан Миитэрэй булт абылаІар о±о эрдэ±иттэн
сыстыбыта булчут буола улааппыта, кэлин
былаас уларыйыытыгар, колхозтар тэриллиилэригэр 1932 с. «Автономия 10 сыла» колхозка чилиэнинэн киирбитэ, колхоз бµппэт
µгµс араас µлэлэригэр µлэлээбитэ. О±о саа´а
кырдьа±ас олоІхо´уттары истэн ааспыта, устунан бэйэтэ олоІхолуур
дьо±ура а´ыллан о±о эрдэ±иттэн олоІхолуур, туойар идэлэммитэ. Сэриигэ илиитинэн инбэлиит буолан барбата±а. 1942—1943 сс.
колхозка кыладыапсыгынан, 1944—1945 сс. сылгы´ыттаабыта, кэлин бултаабыта тайах этинэн элбэх ыалы а´аппыта. Пенсия±а тахсыар диэри Субуруусскай аатынан колхозка, кэлин совхозка араас
µлэлэргэ сити´иилээхтик µлэлээбитэ.
Субуруусскай аатынан совхоз бастыІ производственнига буолан
Бочуот кинигэтигэр киирбитэ.
Дмитрий Григорьевич быраа´ынньыктарга, араас тµмсµµлэргэ
олоІхолуур этэ. Кулуупка Васильев Д.М. «Ньургун Боотур» олоІхоспектаклы туруорарыгар ОлоІхо´ут Соппуруону, Никифор Илларионовы-Сииппэри, Григорий Федоровы-Хаасаны кытта олоІхо±о
бэйэтин оруолун ылласпытын ту´унан, кэрэ кэпсээн буолан билигин да ахтыллар. Билигин кини оло±ун уолаттара, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ салгыыллар.
И.И.Собакин
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Федоров Григорий Гаврильевич
(1912—...)
Григорий Гаврильевич 1912 с. Боотуруусскай улуу´ун IV Хатылы нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. Колхознай тутуу активнай кыттыылаа±а, эдэриттэн комсомол, партия чилиэнэ. Советскай былаас ыытар политикатын
халбаІнаабат толорооччута бэриниилээх
коммунист этэ.
1932—1933 сс. Соловьев начальнай оскуолатыгар µ³рэммитэ. 1937—1938 сс. Амма сельпотун солбуйар председателинан µлэлээбитэ. Онтон — сылгы´ытынан, налоговай агенынан.
1943—1944 сс. сэрии, хоргуйуу, сут сылларга сельсовет председателинэн µлэлээбитэ. Сибээскэ к³´µ³р диэри колхоз араас µлэлэригэр
µлэлээбитэ.
Мырыла±а сибээс отделениета а´ыллыан иннинэ почтаны Мында±аайыттан атынан та´аллара. Григорий Гаврильевич олус эппиэтинэстээхтик µлэлээн, почта кэмигэр кэлэр буолара. ОлоІхолуур
этэ, ол гынан оччотоо±у дьон сиэринэн µлэттэн соло булбат буолан,
ыллыыр-туойар талаанын сайыннарбакка хаалбыта. Колхоз хонтуоратыгар, кэлин кулуупка улахан олоІхо´уттары кытары олоІхолоспута. О±олоро, сиэннэрэ Мырыланан, Чурапчынан, куоратынан
олороллор.
И.И. Собакин

ХАдААР нэ¤ИЛИэГИн ОЛО¢ХО¤УТТАРА

Тэкэллэ Уола
ОлоІхо´ут, ырыа´ыт Тэкэллэ Уола-Платонов Иннокентий Дмитриевич 1894 с. былыргы Боотуруускай улуу´ун Хадаар нэ´илиэгэр
т³р³³бµтэ. Кинилэр олохторо Тэкэллэ Хомустаа±а диэн Таатта алаа´а. Дьат Туоратын илин ³ттµгэр силли´э баар. Јт³хт³рµн
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онно, бала±аннарын сэмнэ±э билигин да±аны тураллар. А±ата Тэкэллэ Миитэрэй (Платонов Дмитрий Иннокентьевич) биллиилээх
ырыа´ыт, олоІхо´ут. Аатырбыт И.Г. Теплоухов олоІхолуур идэ±э
Тэкэллэ Былатыанаптан у´уйуллубутун ту´унан В.Ф.Ермолаев
сурукка-бичиккэ киллэрбит. ОлоІхо´ут Тэкэллэлэр т³рµттэринуустарын ту´унан си´илии сэ´эн-номох суох. УІуо±унан сµдµ улахан о±онньор саа´ыран аарымтыйан, хара±ынан м³лт³³н Хомустаах
алаа´ыгар олорон, оччолорго уута толору, хому´а хойуу эрдэ±инэ:
«О±олоор, анды о±ото тµ³рт харах буолбут дуо?» — диэн ыйытар
буолара µ´µ. Тэкэллэ икки уоллаа±ыттан Элэгэнтэй быраата Хабычча диэн тугунан да биллибэтэх ки´и баар эбит. Кини а±атын курдук
с³І саІалаа±ыттан эбитэ буолуо, о±олор, дьахталлар саллаллара µ´µ.
Ыаллара Титииктээххэ — Ботойдор, Туора±а — Моччоот, ДириІ
Сы´ыы чараІар-Кумаар Сэмэн, Никоновтар, Тарасовтар, Софроновтар, Нээстэрэптэртэн Кынаспыай, Мэхээлискэ уола аах, Атахыйдар, о.д.а. Сири Холло±оско сайылыктаналлар. Тэкэллэлэр Сы´ыы
Ытаабыкка Никонов СэмэІкэни кытары дьукаахта´аллар. Тэкэллэ
Уола Элэгэнтэй (Платонов Иннокентий Дмитриевич) олоІхо´ут,
ырыа´ыт. Ыллыырга-туойарга бастаан а±атыттан µ³рэммит.
А±атыттан уратыта диэн ырыата эйээркэй этэ дииллэр. Онтон эдэр
саа´ыгар биир дойдулаа±а аатырбыт Сыгынык олоІхо´уттан, кини
хомо±ой этиилээх хоннохтоох хо´оонугар, ыпсарыылаах ылба±ай
ырыатыгар, куйу´уйа кутуллар дор±оонноох, хому´уннаах тыллаах
тойугар кутун-сµрµн иитиэхтээн, у´уйуллан улааппыт. Сыгынык
к³мµс уІуо±а Тымтыбыт алааска к³мµллµбµт.
Тэкэллэ уола маассабай холбо´уктаа´ыІІа «III Интернационал» колхозка киирбит. Колхоз бырабылыанньатын кэнсэлээрийэтэ
Сэргэй Арыылаа±ар, нэ´илиэк киинин курдук, лааппыланан, аа±ар
бала±аннанан сылдьыбыт. Онно эрдэ тэриллибит кооперативка Мытыйыкы уола Прохор Сивцев атыы´ытынан олорбут. Оччолорго былаас ³ттµттэн «ОлоІхо±о охсор илиибин утары уунабын» диэн суостаахтык этэр-тыынар кэмнэригэр ойууннар, олоІхо´уттар у±араан,
урукку µгэстэринэн кэрийбэт, хонон-³р³³н идэлэрин к³рд³рб³т,
кими да у´уйбат буолан бµтэн барбыттара. Ол µрдµнэн Тэкэллэ
Уола ыаллыы о±олоро «Мµччµрµйбэт Мµлдьµ Б³±³» олоІхону бары
толороллоро, ыллыыллара µ´µ. Тэкэллэ уола «Кулун Куллустуур»,
«Ньургун Боотур», «Мµччµрµйбэт Мµлдьµ Б³±³», о.д.а. олоІхолору
толорор буолуон с³п эбит. Онтон «Ойо±остоохтон охтубатах улахан209
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тан улахан оІоруулаах, охсуган хара аттаах О±о Туйгун Бухатыыр»
олоІхотун саха µ³рэхтээ±э Я.З. Стручков суруйан ылбыт. Ону кини
«Тыла этиитигэр, олус уус, мин маннык олоІхону тыл уу´унан
уонна сюжетынан олус µчµгэй олоІхо диибин» диэбит. Стручков
кимэ-туга, кинини кытта кимнээх µлэлээбиттэрэ биллибэт курдук.
Тэкэллэ Уола оччолорго 46 саастаах ки´и. ОІой ЧараІа диэн сиргэ
кыстаан олорбуттар. Онно СэмэІкэ Никонов туппут дьо±ус, µчµгэй
ба±айы бала±аныттан чугас тыа быы´ыгар баар дьµ³дьэ±э кураан,
кµ³ллэр дьаратыйбыт дьылларыгар ойбонноноллор эбит. Итинтэн
чугас Буол тыатын чараІар саас аайы охсор куртуйахтарга кэргэнинээн мутукчанан дурда оІостоннор ытан кэлэллэрин, олус иллээхтэрин ыаллара кэпсээн оІостубуттар. Билигин ол ОІой, Буол
чараІнара баа´ына сирэ буолан тураллар.
Хадаарга былыр то±ус к³лµ³нэ±э тиийэ уустар уутуйан µ³скээн ааспыттар. Тэкэллэ уола Элэгэнтэй ³сс³ тимир уу´а идэлээх. Кычча±ар
харахтаах уонна олус кыладыйан кы´анан-мµ´энэн у´анарын и´ин
Кыччаа´ай Уус диэнинэн биллибит. 30-тус сыллардаахха кини «III
Интернационал» колхозка ы´ыы-хомуур, от µлэтигэр ту´аныллар
техникалары, араас туттар тэриллэри у´анан оІороро, оччотоо±уга
олус кµндµ тимир аты (велосипеды) ³р³мµ³ннµµрэ µ´µ. Баар
кырдьа±астар этэллэринэн аатын ааттатар уола суо±а, икки кыыс
о±олоохторо. Бары к³´µµттэн эргиллибэтэхтэр.
К³´³рµµгэ Кэбээйигэ тиийбитин кэннэ сылгыны уоран сиэбит
диэн хаайыыга ыыппыттар, ол айыыта онон, илдьибиттэрэ эрэ биллэр, сµппµт. Улахан кыы´а эбэтин аатынан Боккуойа диэн. Кинини Таатта µрэх алтан ойуу-дьар±аа сы´ыылаах Ботой сайылыгын
о±олоро таптаан «Мунду´ут» диэн хос ааттыыллар эбит. Кэбээйигэ
кэргэн тахсан онно хаалбыт. О±олордоо±о буолуо да±аны билсибэттэр. Кини Токут Маайа диэн со±отох мааны балтылаа±а эмиэ кэргэннэнэн Дьокуускайга кэлэн олохсуйардыы саІардыы ыал буолан
и´эн, суорума суолламмыт. Онтон ыла кэм-кэрдии аа´ан, кµн-дьыл
устан, элбэх хаар ууллан урукку дьон умнуллан Тэкэллэ Платоновтар ааттара-сурахтара да и´иллибэт буолан барбыт. Олох диэн оннук
уустук. Аймахтара Иннокентий Гурьевич Теплоухов (1879—1963)
сэІээриллибэтэ±э буоллар симэлийиэ да эбитэ буолуо.
Тэкэллэ уола норуоттан бэйэтиттэн тахсыбыт талаана «О±о Туйгун бухатыыр» диэн суос-со±отох сурукка киирбит кэриэс-хомуруос
олоІхотугар итэ±этиилээхтик к³стµбµтэ. Айымньытын уус-уран
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тылынан саа´ылаан дьоІІо итэ±этиилээхтик тиэрдэр та´ымІа
та´аарбыт. ОлоІхо бииртэн биир µ³скээн тахсан и´эр мµччµргэннээх
сырыыларын, бы´ылааннарын истэн олорооччулар илэ к³р³р гына
хо´уйан тыл дэгэтин ту´анар уратылаах эбит.
Сэрии бµппµтµн, к³´³рµллµµттэн кэлбиттэрин кэннэ отчуттар,
атынан от о±устарааччылар Петр Иванович Николаев (Бааппах),
Петр Николаевич Титов Хомустаахха Тэкэллэ µ³´ээнэн ыллаан
аа´арын истэллэрэ µ´µ. Айыл±а µ³йµллµбэтэх-ахтыллыбатах араас
кистэлэІэ элбэх. Чиэски сиргэ µµрµллэн, хаайыы ки´итэ буолбут
олоІхо´ут хому´уннаах тылынан иэйэн-куойан ыллаабытын сирдойду иччилэрэ и´итиннэрэллэрэ эбитэ буолуо.
Тэкэллэ уола олох уларыйар уустук, элбэх м³ккµ³рдээх кэмигэр
олорон ааспыт. Айар саа´ын µгэнигэр хоту к³´³рµллµµгэ µµрµллэн,
хаайыыга утаарыллан тапталлаах алаа´ыгар, дьонугар-сэргэтигэр
эргиллибэтэх. Кини сырдык кэриэ´ин тилиннэрэргэ архыып докумуонугар уонна кырдьа±астар ахтыыларыгар оло±уран суруйуум
итинник.
Петр Васильевич Божедонов,
историк учуутал, Хадаар
Са²а олох. — 2007. — Бала±ан ыйын 15 к.

ХотоІІо тіріібµт СыІынык
Ханнык да±аны атын олоІхо´уттардаа±ар СыІынык ту´унан информациялар саамай элбэхтэр. Ол гынан баран информатордар кини
араспаанньатын, аатын, а±атын аатын чуолкайдык билбэттэр эбит.
Холобур, араспаанньатын Дьячковскай, Софронов, Говоров, оттон
аатын Тµмэппий, Ньукулай, хабырылла диэн араастаан ааттыыллар.
ДьоІІо-норуокка аІаардастыы СыІынык диэн легендарнай аата
тар±аммыт. Г.Д. Ефимов филиал архыыбыттан билсибит, суруккабичиккэ Говоров Иннокентий Яковлевич диэн суруллубут.
И.Я.Говоров 1870 с. Хадаар нэ´илиэгэр быстар дьадаІы кэргэІІэ
т³р³³бµт. А±ата кини т³рµ³ тµ³рт ый иннинэ ³лбµт. Огдообо хаалбыт
ийэтэ хамначчыт. О±отун саах кµрдьэ сылдьан хотоІІо т³р³ппµт.
Кыайан иитиэ, к³рµ³-харайыа суох буолан, э´ээкэй о±отун бэйэтин нэ´илиэгэр а±ыйах иитимньилээх Софронов Фома±а иитиэххэ
биэрбит. О±о 12 саа´ын туолуута аны ииппит а±ата ³л³р, онтон иип211
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пит ийэтэ икки хара±ынан к³рб³т буолан, кµн ту´ата суох сылдьан
уола 17 саастаа±ар ³лбµт. А±ыйах сµ³´µлээхтэрин баайдар ылаттаан
бараннар бэйэлэрин таах ыыталаабыттар. СыІынык 17 саа´ыттан
баайдарга хамначчытынан сылдьыбыт, ордук у´уннук Байбал
Протодьяконовка «Эдэр сааспар кµµстээх к³л³´µммµн баайдарга
то±оммун, µлэни кыайбат буоламмын, олох олорбокко, дьиэ булуммакка сааспын бараатым» диэн автобиографиятыгар суруйтарбыт.
Оттон олоІхотун ту´унан бу курдук кэпсээбит: «Мин саха уус-уран
литературатын, олоІхотун, остуоруйатын бэрт кыра сааспыттан кэрэхсээн таптыы истибитим. Ол да инниттэн 12 сааспыттан ки´ини
µтµктэн олоІхолуу оонньуур буолтум. 20 сааспыттан ыла µчµгэйдик,
дьон би´ириир гына олоІхолуур буолбутум. Ол кµнтэн бу кµІІэ
диэри 50 сыл устатыгар утуйбут тµµнµм ахсааннаах буолуо».
СыІынык тас к³стµµтµнэн-бодотунан сµдµ ки´и эбит: µрдµк
уІуохтаах, улахан т³б³л³³х, ломпоруун сµµстээх, икки чанчыгынан
к³рбµт харахтаах. Куола´а улахан. Дьону кытта µксµн µгэ-хо´оон
тылынан кэпсэтэр. Кэпсээниттэн сылыктаатахха, СыІынык ордук
тахсыылаахтык ХIХ µйэ ти´эх сылларыгар уонна ХХ µйэ 10-с,30-с
сылларыгар олоІхолотолуу сылдьыбыт.
Кини олоІхо´ут бы´ыытынан сура±а оройуон нэ´илиэктэригэр
киэІник тар±аммат. Ону та´ынан СыІынык Илин ХаІалас, Амма
нэ´илиэктэрин кэрийтэлиирэ. Биирдэ Илин ХаІалас нэ´илиэктэригэр сылдьан СыІынык хонук ыалын булбакка эрэйдэммит. Хас
да баай ыаллартан холдьо±уллубут. Кэмниэ-кэнэ±эс биир дьадаІы
ыалы таба тайаммыт. Ыаллара хоно´олорун туох идэлээх ки´игиний
диэн ыйыппыттарыгар олоІхо´уппун, ырыа´ыппын диэн билиммит.
Онуоха ыаллара о±онньору ол киэ´э «Ыллаан и´итиннэриэххин,
т³´³-хачча буолуо этэй?» диэн к³рд³спµттэр. Сыгынык тµµнµ бы´а
ыллаабыт. Хайдах хонук сирин кыайан булбакка хас да ыалы кэрийбитин, та´ынаа±ы баай ыаллара кинини кытта букатын да±аны кэпсэтэ барбатахтарын тустарынан си´илии ойуулаан туойан ыллаабыт.
Сарсыныгар та´ынаа±ы баай ыаллара хоно´о ки´и олоІхотун истэннэр, ыІыран, к³рд³´³н та´аараннар, хас да кµн устата хонноромаанылыы сытыараннар, олоІхолотон-ыллатан дуо´уйа истибиттэр.
Дойдулууругар к³бµччµ манньа-тутуу биэрэн ыыппыттар.
СыІынык ³р³г³йд³³н олоІхолуур сылларыгар биирдэ Болугурга
киирэн Мында±аайы со±уруу ³ттµнээ±и Моло±оойу µрэ±ин т³рдµгэр
олохтоох Куоспан Куу´ума±а икки Амма (Амма икки нэ´илиэгин)
212

ЧурапЧы оло¢хо¤уттара

аатырбыт олоІхо´ута кырдьа±ас Хойто´уннуун к³рсµ´эн кµрэхтэспиттэр. Онно «Логлу Бэргэн» олоІхотун µс тµµн устата ыллаабыт.
аІаардас олоІхо сирин-дойдутун ту´унан ойуулаа´ыныгар биир
киэ´элээх тµµнэ бµппµт. Ити кэнниттэн Хойто´ун эмиэ µс тµµн устата биир олоІхотун толорбут. Иккиэн да±аны б³д³І олоІхо´уттар
тµбэси´эннэр эгил-тэгил эрийсибиттэр, элбэх истээччилэрин улаханнык сэІээрдибиттэр. Иккиэн тыллара-³ст³р³ хомо±ойунан, куоластара дор±оонноо±унан, олоІхолорун сюжеттара бы´ылааннара
баайынан дьону-сэргэни с³хт³рбµттэр. Истээччилэр кими бастыІ
олоІхо´ут бы´ыытынан бы´ааралларын бэркэ ыарыр±аппыттар. Онтон тµмµгэр дьиэлээх ха´аайын Куоспан Куу´ума, бэйэтэ эмиэ бэртээхэй олоІхо´ут, кµрэхтэ´ии кыайыылаа±ын бы´аардын диэн буолбут. Онуоха Куоспан Куу´ума бу курдук бы´аарбыт: «СыІынык сонун
олоІхону и´итиннэрдэ уонна эдэр буолан куола´а да±аны арыыйда
чуор, онон кыайыылаа±ынан кини буолара с³п» диэн. Итиннэ бары
с³бµлэспиттэр. Кырдьык оччолорго «Логлу Бэргэн» икки Амма±а сонун эпическэй поэма буолан и´иллибит. Логлу Бэргэн дойдутугар,
дьиэтигэр-уотугар эргиллэн кэлэн баран, бастакы тµµнµгэр µс ойо±уттан ханныгын кытта хоонньо´орун кыайан бы´аарбакка, о´о±ун иннигэр мунааран олорорунан олоІхо тµмµктэнэр эбит.
СыІынык µрдµк искусствотыттан у´уйуллубуттар элбэх эбиттэр. Былыргыта кини поэтическай сабыдыалын республика аатырбыт олоІхо´ута И.Г. Тимофеев Теплоухов, Тэкэллэ уола И.Д. Платонов билбиттэр. Хопто±о±о киэІник сура±ырбыт Сидорова Јл³³н³
олоІхолуурга СыІыныктан у´уйуллубут. Суруйааччылар союзтарын
чилиэнигэр тиийэ µµммµт норуот ырыа´ыта Амма оройуонун Сул±аччы нэ´илиэгин олохтоо±о Екатерина Егоровна Иванова олоІхолуур,
ыллыыр искусствотын СыІыныктан µ³рэммитин билинэр. Кини
«Сылгы уола Дыырай Бэргэн», «Айыы сиэнэ Алантаайы-Кулантаайы» диэн олоІхолору СыІыныктан истэн толортуур буолбут.
Бэйэтин бириэмэтигэр СыІынык µрдµк искусствота атын µгµс
олоІхо´уттар, ырыа´ыттар µµнэллэригэр µтµ³кэннээх оскуола эбит.
¥гµс информатордар ахтыыларынан, СыІынык ыар тыллаа±а³ст³³±³. Сорох ыаллар, тыла ыараханыттан ча±ыйар буоланнар, кинини бэйэлэригэр олоІхолотоллоруттан тардыналлара. Олус а´ыллан, кыдьыгыра-кыдьыгыра илби´ирэн туран ыллаабыт ыала кэнники да±аны оччо µчµгэйдик олорбот эбиттэр. Ханнык да бэйэлээх
баай ыаллар кини киирдэ±инэ утары к³р³н туран, м³±³н-сэмэлээн
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саІарбат эбиттэр. Ол курдук, кини ыар-нµ´эр, µгэ-хо´оон тылыттан дьулайаллара. ОлоІхолоон этэн-туойан барда±ына, хаІас диэки
долбуур и´иттэрэ тэІІэ лыІкына´аллара, ки´и этин саа´а дырылыыра µ´µ.
СыІынык тыла-³´³ нµ´эринэн, уус-уран поэтическайынан онноо±ор ойууннары ча±ытара. Эдэригэр ойууннары µтµктэн туойар
µгэстэнэ сылдьыбыт. Кинилэргэ кутуруксут буолан ылласта±ына,
хоролуу тылларын, тойуктарын а´ара этитэлээн кэби´эр эбит. Ыалга хоно´олуу кэллэ±инэ, ойууннар тэскилээн атын ыалга хонорго
кµ´эллэллэрэ. Биирдэ Бµлµµтээ±и Алы´ардаах уда±ан уонна Одьулууннаа±ы Бµ³тµччээн ойуун иирсээннэрин хорохоото буолбут.
Ордук µгµстµк уонна араас варианнаан СыІыныгы кытта Т³л³й
нэ´илиэгин аатырбыт ойууна Хабырыыс Захаров абаа´ы бии´ин
тустарынан т³´³нµ билэллэригэр кµрэхтэспиттэрэ номоххо сылдьар.
Хабырыыс ойуун кинини µс сылы бы´а такайан ыІыртаран, Т³л³й
нэ´илиэгэр а±алтарбыт. СыІынык аллараа дойдулар 36 абаа´ы биис
уустарын биир-биир ааттары ааттаталаан си´илии туойан барбыт.
Онуоха Хабырыыс ойуун СыІынык тойугун у´уннук тулуйан истибэтэх, этэ саласпыт. СыІынык олус элбэх абаа´ы биистэрин билэриттэн, тыла-³´³ ыараханыттан ча±ыйбыт. Кини СыІыныгы тохтотон «Эн миигиннээ±эр лаппа элбэх абаа´ы ааттарын билэр эбиккин» диэн хотторбутун билиммит.
Алгыс тыллаа±ынан СыІынык эмиэ киэІник сура±ырбыт.
М.С. Иванов-Багдарыын Сµлбэ Чурапчы оройуонунаа±ы «СаІа олох»
ха´ыакка суруйарынан, былыр СыІыныгы кµ³л уутун к³´³р³лл³рµгэр алгыс тыл этиппиттэр. Хадаарга Быакыны уутун ыытаары оччо
хара´ыга суох ки´и бы´ыытынан кµ³лгэ диэри хоруу ти´эх буорун
алдьатааччынан уонна алгысчытынан олохтоох баайдар СыІыныгы
кµ´эйбиттэр. Кини онно: «Мин атах-бытах ки´и буоламмын, баайдар
баттыгастаах дьа´алларынан эн к³хсµІ хаанын ыытан эрэбин, онон
буруйа суохпун», — диэбит. Кµ³л уута к³спµтµн кэннэ ууну ыыттарбыт
баайдар олохторо улаханнык м³лт³³бµт, эстэргэ-быстарга барбыттар.
СыІынык бэртээхэй мас уу´ун бы´ыытынан эмиэ биллибит.
Араас кээмэйдээх хамсалары, хамыйахтары, эІинэ бэйэлээх мас
и´иттэри оІортоон чугас эргин ыалларыгар арыыга, бурдукка
атаста´ар эбит. Хас биирдии оІо´угар анал уус-уран ааттары биэртэлиир µгэстээ±э.
Былыргы олоххо µгµс ча±ылхай талааннаах саха дьадаІылара
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киэІник сэІээриллибэккэ, µрдµктµк сыаналаммакка, кырдьар саастарыгар умна´ытыйа дьадайан, СыІынык курдук хомолтолоох дьыл±аланаллара, бэл ³лбµт да сыллара оччо чуолкайа суох буолааччы.
В.Ф. Ермолаев
Чурапчы оло²хо´уттара. — Бичик, 1994.

СыІынык эргиирэ
Мин 1922 с. сэтинньи 10 кµнµгэр Хадаарга Александра уонна Павел Софроновтар кэргэннэригэр алтыс о±онон т³р³³бµтµм.
Уонча саа´ым эбитэ дуу, СыІынык ³л³³рµ сытара. Ону дьонум
сарсыардааІІы µлэ±э тахсыах иннинэ СыІыныгы а´аатын диэннэр, ас сылытан оронун аттыгар уураллар. Хобордооххо кыра-кыра
гына кырбаммыт эт бу´аран. Ону мин тиийэммин сиэн хамыр±атан
кээ´эбин. Ону о±онньор сытан эрэн µ³рэр, туох диирин субу диэн
³йд³³б³ппµн. Арай дьонум хотонтон киирэн бараннар миигин
та´ыйан сыбыр±аталлар. Ону СыІынык: «О±о барахсан а´аабыта
µчµгэй, хата ки´и-сµ³´µ т³рд³ буолуо, эндиэлээмэІ», — диэн к³мµскэ´эрин ³йдµµбµн, онтон атын суохха дылы. СыІынык т³´³ ³р
сыппытын эмиэ ³йд³³б³ппµн. Кини µчµгэй саа´ыт эбитэ µ´µ. Бырдьакаанап Байбал кулуба±а саас аайы саа´ыт буолара. Уор±а Тайаа
к³лµйэтигэр сытан кустуура-хаастыыра эбитэ µ´µ. Ону мин дьонум
диэннэр Куома Соппуруонаптаах, а±ам Байбал СыІыныгы Тымтыбыкка к³мпµттэр, эргиирэ баарын к³р³рµм.
Бииргэ т³р³³бµт µс уол, тµ³рт кыыс этибит да±аны улахан убайым
аармыйа±а баран ³лбµтэ, дойдутугар эргиллибэтэ±э. Дойдуларыгар
хаалбыттар ыалдьан ³лµтэлээбиттэрэ. Ийэлээх а±ам сэрии бастакы
сылыгар ³л³нн³р со±отох хаалбытым. Сэрии кэнниттэн дойдубар
эргиллэрбэр а±ам уІуо±ун кытта СыІынык киэнин холбуу кураан
сайын ³рт уота сиэн туох да суох оІорбут этэ. Дьэ, оннук диэтэ±иІ,
былыргыны былыт сабара.
Софронов Петр Павлович кэпсээниттэн
киллэрдэ П.В. Божедонов
¥рµ² Кµ³л, 2009 с., от ыйын 10 к.
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СыІынык ырыата
Иитиэх алаа´ыгар то±ус ыал Лукиннар олорбуттара. СыІынык
80-90 саастаах олоІхо´ут бу дьоІІо хоно сытан ылаабытын-туойбутун кэнниттэн олохторо огдолуйбута µ´µ. Кинилэр Тоотохоон
Билиилээ±э, Иитиэх алаа´а эргин элбэх ³т³хт³³хт³р³. Би´иги ыалларбыт этилэрэ. СыІынык олус улахан куоластаа±а, ыллаата±ына
долбуурга турар и´ит дыыгыныы турар буолара µ´µ.
Е.В. Харитонов

Сыгынык
Е.Е. Иванова (1891—1964) родилась 8 декабря в Сулгаччинском
наслеге Амгинского улуса Якутской области в семье крестьянинабедняка. С ранних лет она познала горькую долю батрачки. Она выросла в долине р. Амга, заселенной жителями нескольких наслегов.
В свободное от работы время, весной и летом молодежь собиралась
на берегу Амги и устраивала игры с песнями и танцами. Особенно
были распространены массовые круговые хороводные танцы с песнями, возникающими на том же круге. В них нередко принимали
участие и известные певцы. Эти игрища молодежи были первой ее
школой в усвоении народных песен.
Из того, что они пели в те годы, особенно запомнилась Е. Ивановой старинная круговая народная песня «Кружась мутовкой»
(Кµ³рчэхтээн т³гµрµйэн) впоследствии вошедшая в репертуар певицы. Вскоре пришло и увлечение олонхо.
Самым замечательным из прослушанных ею в этот период олонхосутов был старик, которого певица запомнила по его прозвищу
«Сыгынык». Переходя от соседа к соседу, он каждый вечер пел
песни и исполнял олонхо. Приезд его был радостью для всех, но
особенно для молодежи, которая вместе с Сыгыныком кочевала
из юрты в юрту, слушая его по многу вечеров подряд. По словам
Е. Ивановой, Сыгынык исполнял олонхо артистически. В репертуаре его были такие популярные в народе олонхо, как: «Бэриэт Бэргэн», «Кыыс Ньургун», «Сылгы уола Дыырай», «Аландаайы Бэргэн».
Так с Сыгыныком Е. Иванова открыла для себя олонхо, полюбив
этот жанр древнего творчества якутов. По ее словам, она слушала
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олонхосута много десятков раз. Два олонхо, усвоенных у Сыгыныка, в дальнейшем вошли в репертуар Е. Ивановой: «Сылгы уолаДыырай» и «Айыы уола Аландаайы Бэргэн». Как это часто бывало
с якутскими детьми, она усвоила сказание, тут же пела его ближайшему окружению, среди родственников. Они и были первыми ее
ценителями. Для самой же певицы это стало началом, творческой
школой, давшей ей известную практику. «Особой учебы в исполнении олонхо, — говорила Е.Иванова, — я не проходила. Я научилась
петь олонхо благодаря многократному исполнению у своих стариков и таким же многократным прослушиванием старого Сыгыныка.
Хотелось бы обратить внимание на этот характерный для подавляющего большинства якутских певцов и олонхосутов способ обучения
исполнению песни олонхо.
И.В. Пухов
От фольклора к литературе. — Якутск, 1980. — С. 96—98.

СыІынык дьиІнээх араспаанньата, аата
Биир дойдулаа±а, Хадаар нэ´илиэгин µ³рэхтээх сахата Семен
Владимирович Харитонов СыІынык «Одунча Боотур» олоІхотун
бэйэтин тылыттан сурукка тиспитэ. Тыл литература институтун архыыбыгар хараллан сытар. СыІынык бэйэтин тылыттан тэтэрээт
лии´инэн 300-тэн тахса сирэйгэ тµ´эрэригэр кини толору аатынсуолун Говоров Иннокентий Яковлевич диэн суруйтарбыт. Сотору
кэминэн кинигэ буолан аа±ааччыларга олоІхону сэІээрээччилэргэ,
аан дойдуга саха омук биир кы´ыл к³мµстээ±эр кµндµ бэлэ±э буолан
утары уунуллуохтаа±ын этэн µ³рпµттэрэ.
Божедонов П.В.,
РСФСР µ³рэ±ириитин туйгуна,
«Гражданскай килбиэн» бэлиэ ха´аайына,
Хадаар нэ´илиэгин ытык ки´итэ,
µлэ ветерана
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Уот иччитин оонньообут Ырыа Хооґой
Ырыа Хоо´ой-Осипов Афанасий Петрович (1860—1919) ту´унан
и´итиннэриилэр а±ыйахтар, ол эрээри характернай ис хо´оонноохтор.
Т³р³³бµт, ³лбµт сыллара к³рд³р³лл³рµнэн, ыраахтаа±ылаах Россия
са±анаа±ы быданнаа±ы ырыа´ыт, ол да и´ин сура±а-садьыга кэмчи,
µксµгэр умнуллубут.
Кини ийэтин т³рдµгэр ойууннар, ырыа´ыттар баалларын утумнаабыта сэрэйиллэр. Дьонноро сэттэ ини-бии эбиттэр. Хадаар
нэ´илиэгэр Уус Алаа´ыгар улааппыт. Јсс³ букатын о±о сылдьан
бэйэтин кэмигэр ааттаах олоІхо´ут да, ойуун да Махчай диэн
ки´иттэн ырыа-тойук искусствотыгар у´уйуллубут.
О±о эрдэ±инэ баай уолаттара кырбааннар аІаар ата±ын µйэтинсаа´ын тухары до±олоІ буолар гына эчэппиттэр. Ол тµµн Махчай
ойуун утуйа сытан µлµгµнэйбит «Биэ тµµтэ (ханнык эрэ алааска)
бытарыйда!». Ол ааттаммыт алааска о±отун кырбаабыт уолаттар баай
а±аларын биир бастыІ байта´ын биэтэ ³л³ сытарын булбуттар. Махчай ойуун, ол аата, иитэр о±отун кырбаабыттарын иэстэстэ±э µ´µ.
Ата±ынан м³лт³х буолан, Ырыа Хоо´ой чугас нэ´илиэктэринэн,
ордук Хадаары, Хайахсыты кэрийэ сылдьан олоІхолотолообут.
Чакырга эрэ буолбакка, ити со±уруу нэ´илиэктэргэ биир бастыІнарынан сура±ырбыт. Куола´а дириІ, дор±оонноох, ыллаан-туойан
барда±ына туох барыта тула ньиргийэ олорор кэриэтэ буолара µ´µ.
Бухатыырдар ырыаларын барытын кэриэтин тус-ту´унан матыыпталаан толортуур, ыллыы олордо±уна о±олор ытыстарынан к³хсµн
да±айдахтарына биир кэм дып-дырылас буолар эбит. Ырыа Хоо´ой
Хайахсыкка Платонов Дмитрий Иннокентьевич-Тэкэллэ диэн µтµ³кэннээх олоІхо´уттуун к³рсµ´эн «Сылгы Уола Дыырай бухатыыры» кытты´ан толорбуттар.
Јсс³ советскай былаас иннинэ бы´ыылаах, Дьокуускайга араас
улуустартан аатырбыт олоІхо´уттары ыІыртаан киллэрэн «Дьулуруйар Ньургун Боотуру» спектакль оІорон ыллаппыттар. Онно
Боотуруускай улуу´уттан Ырыа Хоо´ойу Уот Иччитин оруолун толорторбуттар. Онон кини Чурапчы оройуонуттан биир бастакынан
Дьокуускай сценатыгар ыллаабыт олоІхо´ут буолуон с³п.
ОлоІхолуур кэмигэр Ырыа Хоо´ой о´о±у кµµскэ оттоллоруттан,
чµмэчи уота элэІниириттэн улаханнык мэ´эйдэтэр эбит.
Чакыртан т³рµттээх, 1985 с. 71 саастаах, 43 сыл учууталлаабыт,
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Саха сирин олоІхо´уттарын, тустарынан 1941 сыллаахтан матырыйаал хомуйса сылдьыбыт П.Г. Тарасов бигэргэтэринэн, Ырыа Хоо´ой 40-ча, И.Г.Теплоухов-Тимофеев — 30-ча, Тэкэллэ кинилэртэн
арыый да а±ыйах олоІхону билэллэрэ µ´µ. Ырыа Хоо´ойтон µ³рэхтээхтэр олоІхо, ырыа, кэпсээн, суруйан ылбыттара биллибэт.
В.Ф. Ермолаев
Чурапчы оло²хо´уттара. — Дьокуускай : Бичик, 1994.

Ырыа Хооґой
Осипов Афанасий Петрович-Ырыа Хоо´ой Боотуруускай улуус
Хадаарыгар 1860 сыллаахха т³р³³бµт. А±ата Петр Фомич Осипов 1836 с.
т³рµ³х ки´и, ийэтэ Марфа Яковлевна Чакыртан т³рµттээх эбит.
Осиповтар олохторо Уус Алаа´а былыргы аата Улахан Куо±аайы.
Кинилэр Охоноо´ой (Ырыа Хоо´ой), Егор, Трофим диэн кыра
уолаттардаахтара. Хоо´ой ту´унан кэпсээччи кэмчи.
В.Ф. Ермолаев «Уот иччитин оонньообут Ырыа Хоо´ой» суруйуутугар син балачча сырдаппыт. «Ырыа Хоо´ой ааттаах олоІхо´ут
да, ойуун да Махчай диэн ки´иттэн ырыа-тойук искусствотыгар
у´уйуллубут». Ити ахтыллар Махчай ойуун — Уус Мохчой диэн
ааттанар ки´и Куо±аайы алааска олорбута чахчы, сµрэхтэммит аата
Григорьев Митрофан Николаевич 1854 с. т³рµ³х, саастыы кэриэтэ
дьон эбиттэр. Ырыа Хоо´ойу сэбиэскэй былаас иннинэ куоракка
ыІыраннар «Дьулуруйар Ньургун Боотур» спектаклы туруоралларыгар Уот Иччитин оруолун толорторбуттарын В.Ф. Ермолаев Чурапчы оройуонуттан биир бастакынан Дьокуускай сценатыгар ыллаабыт олоІхо´утунан аа±ар, тµ³рт уонча олоІхону билэрэ µ´µ. Ырыа
Хоо´ойу биир уоллаа±а дииллэрин 1895 уонна 1917 сыллаах биэрэпистэргэ тэІнээн к³рдµм да Афанасьевич а±а ааттаах Осипов суох.
Давыдов И.И. 1-гы рукопи´а 101 стр.

ОлоІхону ірі туппут Болодьумар кинээс уолаттара
В.Ф. Ермолаев 19-с µйэ — иккис, 20 µйэ бастакы аІаарыгар
Чурапчы сиригэр-уотугар 167 олоІхо´ут олоро сылдьыбытын, кинилэр 71 араас ааттаах олоІхону толорорун чуолкайдаабыта бил219
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лэр. Улууспутугар «кулгаахпытын минньитэр» ти´эх олоІхо´уппут
Константин Лукич Федоров (К³ск³й³ К³ст³кµµн, Мырыла ки´итэ)
эбит буолла±ына Хадаар нэ´илиэгиттэн Семен Владимирович, Петр
Владимирович Харитоновтар олоІхолору µйэтиспит µтµ³лээх дьоннорунан буолаллар.
А±алара Владимир Семенович Харитонов Хопто±о нэ´илиэгин
кулубатын суруйааччы Иван Егорович Федосеев Доосо кинигэтигэр
ахтан турардаах. Јбµгэ алаа´а Сµ³дэр алаа´а, Быкы, АраІастаах эргин олохтоох Хадаар биир бас-к³с ки´итэ Болодьумар кинээс 1934 с.
³лбµт. Кини уола Семен Владимиролвич суут µлэ´итэ, прокурор
µ³рэхтээ±э эбитэ µ´µ. Кини киэІник биллибит улуу олоІхо´ут
(Говоров Иннокентий Яковлевич (1870—1932) тыыннаа±ын батта´а
«Одунча Боотур» олоІхотун бэйэтин тылыттан сурукка тµ´эрэн
ылан архыыпка уурдарбыт. Бииргэ т³р³³бµтэ Петр Владимирович
Харитонов 1917 с. от ыйын 14 кµнµгэр Чурапчы оройуонун Хадаар
нэ´илиэгэр т³р³³бµт. Кини бэйэтин айымньыларын суруйбут «Субулла сµµрэр сур соно±о´ум» диэн кинигэтигэр: «14-15 сааспыттан
ийэбин кытта бииргэ µлэлээн аспын-таІаспын булунарбар тиийбитим», — диэн суруйар. Кырдьык оччотоо±уга баай, сэниэ ыаллары,
«Кулаактар, кинилэр хос моонньохторо» диэн кылаас бы´ыытынан
э´эр политика а´ыытын-ньулуунун «кинээс уолунан» ааттаммыт
Петр Владимирович хото билбитэ кэпсэммэккэ, искэ тутуллан сылхонук тумарыгынан сабыллан хаалла±а. Кини тойугар хо´уйбут
Сул±аччы оскуолатыгар 4 кылаа´ы бµтэрэн баран, салгыы µ³рэх
µтµ³тµттэн ту´амматах. Нэ´илиэгин сэбиэтигэр суруксуттаабыт,
ликбезкэ улахан дьону µ³рэтиигэ кыттыбыт. Кылгас кэмІэ «саха
Островскайыгар» суруйааччы Эрилик ЭристииІІэ сы´ыарыллан
суруксутунан сылдьыбыт.
Петр Владимирович 1939—1941 сылларга Хадаар сельпотун бэрэссэдээтэлинэн талыллыа±ыттан эргиэн эйгэтиттэн арахсыбакка
µлэлээбит. «Эргиэн туйгуна» бэлиэнэн на±араадаламмыт. Пенсия±а
тахсан да баран общественнай µлэттэн туора турбакка Дьокуускайга
тэриллибит «Тойук» ансамбльга кыттар, бу ансамблы тэрийсибит
дьоннортон биирдэстэринэн буолар.
Петр Владимирович т³р³³бµт норуотун фольклорун пропагандалаа´ыІІа бэрт ³рт³н кыттан кэлбит, уус-уран самодеятельность
ветерана. Бэйэтэ туойар, айан ыллыыр уонна биллиилээх олоІхо´уттар олоІхолорун толортоон бар дьонун би´ирэбилин ылбыт.
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Кини «Дьулуруйар Ньургун Боотур», Кµннµк Уурастыырап «Тойон
Дьа±арыма» олоІхолоруттан б³д³І лоскуйдары толортообут. Михаил Соров «¥³лэн Нµрµйэ», Сергей Васильев «¥³лэн Хардааччы»
уонна «Айыы Дьура±астай» олоІхолорун радиокомитекка ыллаан
туойан биэрбит. Эмиэ ол курдук Бэдьээлэ «Дьырыбына Дьырылыатта», ТоІ Суорун «Кыыс Дэбилийэ» олоІхолорун уо.д.а. республика
радиотынан и´итиннэрбит. Кини т³р³³бµт Хадаарын нэ´илиэгин
о±олоругар ту´аайан кэриэс тыл оннугар манныгы суруйбута: «Мин,
бэйэм олоІхо´ут идэни ба´ылаан и´эн, атын µлэ±э-хамнаска барбытым. Онон быра±ан кэбиспитим, син олоІхо´ут буолуох этим,
ону сайыннарбакка хаалбытым. Ол да буоллар кэнники улахан улуу
олоІхо´уттар олоІхолорун олоІхолоон радиотекка туттарбытым.
Нам Бэдьээлэ Ядрихинскай, ТоІ Суорун-Бурнашев олоІхолорун
толорон туттарбытым, эфиргэ та´аартардым. Билигин республика радиофондатыгар элбэх олоІхо сытар. С.С. Васильев, Эрилик
Эристиин олоІхолорун туттарбытым. Онтон Эрилик Эристиин
100 саа´ыгар биэрбиттэрэ. Бу олоІхолор хастыы эмэ чаас толоруллаллар. Дьэ, кырдьык, Эрилик Эристиин дьиІнээх олоІхо´ут
этэ, та´ырдьаттан дьиэ±э абаа´ы уола буолан киирэрин с³бµлµµрэ.
Кини диэтэх ки´и дьµ´µнэ-бодото, ырыата-тойуга эІсиллэн, суо´асуодала да сµр буолара.Онтон суруйааччылартан Кµннµк Уурастыырап олоІхону дириІник билээччи этилэрэ. О±олорго, э´иэхэ
этиэм этэ, урут олорон ааспыт кырдьа±астартан µ³рэниэ диэн урут
µлэлээн ааспыт µлэ´иттэри µйэтитиэ этигит. ¥чµгэй бэйэлээх дьоннор т³р³³н-µ³скээн аастылар. Чэ, итинник о±олоор, э´иги µтµ³
дьон буола иитиллэн тахсаргытыгар улахан ба±алаахпын. Э±эрдэни
кытта, µтµ³нµ ба±ара хааллым. Э´э±ит П.В. Харитонов».
Петр Владимирович Харитонов (Кинээс уола) СыІынык, Тэкэллэ Миитэрэй, Тэкэллэ уола Элэгэнтэй, Элэгэнтэй Гурьевич
Теплоухов-Тимофеев, Кµннµк Уурастыырап, Эрилик Эристиин
курдук олоІхо´уттары, олоІхону билээччилэрдиин к³рсµбµт, сорохторун кытары ыкса алтыспыт, олоІхолуулларын эт кулгаа±ынан
истэн ийэ кутугар иІэриммит, салгын кутугар саа´ылаабыт ки´и.
Кини кэнчээри ыччакка олоІхону толоруу искусствотын ба´ылаан идэтийиэн ба±алаахтарга олус ту´алаах нэ´илиэстибэни хаалларбыт. ОлоІхону толоруу ту´унан маннык диир: «ОлоІхону сорохтор ырыатын-тойугун кыайа тутан сиэдэрэйдээн, атыттар олоІхо
сэ´энин кэІэтэн, тылын-³´µн байытан ки´ини курдары тардар гына
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толорор µгэстээхтэр. Истээччилэр ону кэтээн к³р³-истэ сэргэ±элээн
сыаналыы олорор буолаллара». Петр Владимирович (Кинээс уола)
а±а к³лµ³нэ ки´итэ суруйтарбыт олоІхолорун госрадио архыыбыттан булан саІардыахха баара.
Убайа Семен Владимирович Харитонов СыІынык «Одунча Боотур» олоІхотун оскуола тэтэрээтин кээмэйинэн 300-тэн тахса сирэйгэ суруйан ылбыта НА филиалын архыыбыгар хараллан сытар.
Семен Владимирович Таатта оройуонугар суут µлэ´итэ, кэлин Дьокуускайга киирэн олорбут, Семен Семенович диэн уоллаах. Кинилэргэ ¥лэ Геройа, сылгы´ыт уола Степанов Михаил 70-нус сылларга дьиэлэнэн µ³рэммит. Онно о±онньор кыралаан олоІхолуура
уонна Алы´ардаахха хапкаанныыра µ´µ.
Биллэрин курдук, СыІынык, И.Г. Теплоухов-Тимофеев, Д.И. Платонов, И.Д. Платонов, Е.Е. Иванова, о.д.а. улахан олоІхо´уттар
иитиллэн тахсыыларыгар, олоІхо ³рг³ст³³х ³йµн-санаатын сайыннаралларыгар сабыдыаллаабыт, «к³мµллµбµт буора хойукка диэри
ыллыыр курдук дьырылыы сыппыт» сµдµ ки´и буоларын биллиилээх фольклорист Г.У. Эргис, В.Ф. Ермолаев, И.С. Окоемов, о.д.а.
бэлиэтээн эппиттэрэ. Семен Владимирович Харитонов суруйан
хаалларбыт СыІынык суос-со±отох кэриэс-хомуруос олоІхотун
Чурапчыга ОлоІхо ы´ыа±ын к³рс³ кµн сирин к³рд³р³н, культура,
искусство, тыл µ³рэхтээхтэрэ чинчийэн ыытыллар оонньуулар ис
хо´ооннорун байытыыга ту´аныахтара, онно Семен Владимирович
аатын ааттыахтара диэн эрэниэхпин ба±арабын.
Туох барыта кэнчээри ыччакка бэриллэн сал±анан и´эр эрэ
буолла±ына µгэс диэн ааттанан удьуор тыыныгар иІэриллэн сал±анар.
Ол и´ин республика радиофондатыгар µп к³р³н, саІа технологиянан сэбилээн, туох хараллан сытарын саа´ылаан ааспыт µйэ тыыннаах ырыата-хо´ооно, сэ´энэ-сэппэнэ алдьана, сµтэ иликтэринэ
быы´ыыр кы´ал±а тирээн турар. Улахан убайдарбыт: «Ньургун Боотур», «Тойон Дьа±арыма», «Кулун Куллустуур» курдук олоІхолортон
6—8 µйэлэрдээ±и Орхон тµµрдэрин онтон «Мµлдьµ Б³±³тт³н» ³сс³
со±уруу Сибиир истиэптэрин дуорааннара и´иллэллэр диэн этиилэрэ Кинээс уола Петр Вдадимирович Харитонов нэ´илиэстибэтигэр
эмиэ сы´ыаннаахтар.
Петр Васильевич Божедонов
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Ныынаабый
Григорьев Николай Семенович диэн о±о баара. Кини дьонноро Мэлдьэхси ыпсыытыгар олороннор холкуостаа´ын са±ана Уор±а
эргин к³спµт курдуктар. Ныынаабый ДириІ оскуолатыгар µ³рэнэ
сылдьан олоІхолуура эбитэ µ´µ. Онтон куоракка киирэн баран, дойдутугар эргиллибэтэх. ОлоІхо´ут идэтин хайаабыта биллибэт. Харитонов Егор Васильевич (Саччай) биирдэ куоракка автобус кэтэ´э
турда±ына саха ки´итэ кэлэн кэпсэтэн Хадаары сураспыт. Григорьев
диэммин диэн саІа ирэн-хорон эрдэ±инэ автобу´а кэлэн барсан
хаалбыт. Егор Васильевич бу Ныынаабый буоларын билэн аадыры´ын ылаары милиция±а икки т³гµллээн тиийбитин сатаан булан
биэрбэтэхтэр. Ныынаабый Хадаартан т³рµттээх олоІхо´уттартан
бµтэ´ик са±алаан и´эр улахан олоІхо´ут тахсыах чинчилээх ки´и
эбитэ µ´µ. Ныынаабый Чурапчы бµтэ´ик олоІхо´ута К³ск³й³ К³ст³кµµн кэнниттэн ДириІ оскуолатыгар µ³рэнэ сылдьан олоІхолуура
эбитэ буолуо. ОлоІхолуур µгэс умнуллан ааспыт µйэ 50-нус сылларыгар хадаардар П.А. Ойуунускай «Ньургун Боотур» олоІхотун, хайахсыттар «Кы´ыл ойууну» туруоруулара улахан суолталаах событие
этэ. Дьон-сэргэ би´ирэбилин, махталын ылбыттарын кырдьа±астар
билигин да ³йдµµллэр.
Хадаар нэ´илиэгин олохтоохторо 1951 сылтан са±алаан бэлэмнэнэн 1952 с. саас кулун тутар ыйга оруолларынан µллэстэн «Ньургун
Боотуру» туруорбуттара. Сэргэй Арыылаа±ар «III Интернационал»
холкуос сэрии иннинэ тутан и´эн хаалларбыт хонтуора дьиэ к³Ід³й³
баарын кулууп гынарга к³´³р³н а±алан кµ´µн тымныыга ыллара
сы´ан киллэрбиттэрэ. Сэрии ветерана, учуутал Михайлов Федор
Романович ¥рµІ Кµ³л кулуубугар сэбиэдиссэйбит этэ. Оруоллары
µллэрэн, бэйэтэ режиссердаан, сэп-сэбиргэл куйах б³±³нµ оІорон,
тыа´ын-уу´ун, уотун-кµ³´µн бэлэмнииргэ аллар ата´а кэлин
РСФСР µтµ³лээх рационализатора буолбут Сергеев Валерий Николаевич (Байыа) к³м³л³спµтэ. 18 биэрэстэлээх Уор±аттан, тибииниха´ыыны аахсыбакка ыраах кыстык фермалартан сыар±алаах атынан
кэлэннэр тµµннэри сылдьан чµмэчи уотунан бэлэмнэнэн бараллара.
Дьон µксэ сахалыы ыллыыра-туойара, талааннаах элбэ±э.
Божедонов П.В.
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ЧАКЫР Нэ¤ИлИэГИН ОлО¢ХО¤УТТАРА

эрилик эристиин оло±ºо
Яковлев Семен Степанович 1892 с. тохсунньу 24 кµнµгэр Чурапчы
улуу´ун Чакыр нэ´илиэгэр сэниэ ыалга т³р³³бµтэ. Таайа Г.Д. Старостин
уонна нэ´илиэк µ³рэхтээх ки´итэ Ф.М. Егоров кэлэ-бара сылдьан,
сурукка-бичиккэ µ³рэтэннэр аа±єар-суруйар буолбута. Кинигэ суо±єа бэрт
буолан, ³лбµт дьон уІуохтарын таа´ыгар суруллубут суругу элбэхтик
аа±єар эбит. Бииргэ иитиллибит И.Я. Яковлева±єа тымтык туттаран, туоска
чо±єунан буукуба суруйан, киэ´э хойукка диэри олорон дьарыктанар
идэлэммит. Уончатын диэки ханнык ба±єарар суругу иІнибэккэ аа±єар
буолбут. 18 саастаа±єар кэргэннэммит. 1916 с. ає±ата ³л³н, ха´аайыстыбатын
бэйэтэ дьа´анан, 24 саастаа±єар биир кµрµ³ сирдээх, отучча сµ³´µлээх
ыал буолбут. 1917 с. сµµрбэ биэстээ±єэр продовольственнай комитет
председателинэн µлэлэтэ сылдьыбыттар. 1919 с. ревком чилиэнинэн,
народнай суут председателин солбуйааччынан анаммыт. 1921 с.
Гражданскай сэрии кэмигэр кы´ыл армия кэккэтигэр ба±а ³ттµнэн
киирэн Харыйалаах уонна Т³хтµр кыргы´ыыларыгар кыттыбыт.
Коробейниковы µлтµрµтµµ кэнниттэн Дьокуускайга саха национальнай
этэрээтигэр киирбит. 1922 с. сайын милиция этэрээтин начальнигынан
ананан, оччотоо±єуга Чурапчыга баар кы´ыл гарнизоІІа этэрээтин
ає±албыт. Мантан ³с-саас кµ³дьµйэн µрµІнэр Чакырга эмискэ саба
тµ´эн Эрилиги ту-тан ыларга соруммуттара табыллыбакка 80 саастаах
э´этин кµрдьµк-кэ сыгынньахтыы со´он та´ааран уІара-уІара ойо±єо´о
тостуор диэри сыспыттар. Ийэтин Чурапчыга тутан киллэрэн 1922
сыллаахха ма´ынан т³б³±³ сырбаталаан «Чурапчы холотуускатыгар»
³л³рбµттэрэ. Бандьыыттар быраатын Кыра Хабырыы´ы, икки кµтµ³тµн,
тµ³рт уруутун ³л³рбµттэрэ. О±єолоро уонна кэргэнэ куоракка баар
буолан тыыннаах орпуттара. Суос-со±єотох кыы´ын, саІардыы олорор
буолбут Валяны, биир ына±єы толук ылан тыыннаах хаалларбыттара.
1922 с. Эрилик Эристиин Дьокуускай типографиятыгар наборщигынан
µлэ±єэ киирбитэ. 1925 Чурапчыга ЯООГПУ боломуочунайынан ананан
тахсыбыта. 1926 с. нэ´илиэгэр сэбиэтинэн µлэлээбитэ. 1929 с. оройуон
ситэриилээх комитетын председателинэн, 1929—1930 сс. µ³рэх салаатын
сэбиэдиссэйинэн µлэлээбитэ. 1932 с. оройуоннаа±єы типография±єа
корректорынан, редактор эбээ´инэ´ин толорооччунан, райснаб
инспекторынан µлэлиир. 1934—1935 сс. айар µлэ командировкатынан
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КазахстаІІа, Ленинградка, Москва±єа сылдьыталаан биир сыл буолан
кэлбитэ. 1938 с. аны хара±єынан к³рб³т буолбута. Кини Дмитриян диэн
уола 16 саа´ыгар ³лбµтэ. 1932 с. улахан уола Вячеслав соє±уруу µ³рэнэ
сылдьан муІурдаа±єа ыалдьан, Аполлон диэн уола балтараа саастаа±єар
³лбµттэрэ. 1933 с. бастакы кэргэниттэн арахсан, фельдшер Анисия
Дмитриевналыын холбоспуттара. Тамара диэн кыы´ы ииппиттэрэ.
1942 с. Эрилик Эристиин бала±єан ыйын 6 кµнµгэр ³лбµтэ.

эрилик эристиин олоІхо±ºо абылатыыта
Эрилик Эристиин саха литературатыгар баара эрэ уонтан тахса
сыл µлэлээбитэ. Ол эрээри, ха´ан да ³лб³³дµйбэт, у´ун µйэлээх
айымньылары норуотугар айан хаалларбыта.
Эрилик Эристиин саха норуотугар 1936 с. «Революция уолаттара», 1937 с. «Аймал±єан», 1939 с. «Кэриэс туолуута» сэ´эннэри, 1941 с.
«Маарыкчаан ыччаттара» саха литературатыгар бастакы романы,
суруйталаан хаалларбыт суруйааччы. Пьесалары, кэпсээннэри суруйууга эмиэ тахсыылаахтык µлэлээбитэ. Ол эрээри бµгµн мин
кини олоІхо±єо сы´ыанын сырдатыыга холонуом. ОлоІхо суруйан
бэчээттэппит суруйааччылар бы´ыыларынан Платон Ойуунускай,
Кµннµк Уурастыырап, Сергей Васильев олоІхолоро биллибиттэрэ.
Хомойуох и´ин эмиэ ити кэмІэ (1939—1940) хас да олоІхону
айбыт Яковлев Семен Степанович-Эрилик Эристиин кинилэр
ахсааннарыгар киирбэккэ хаалбыта. Кини архыыбыгар тµ³рт
олоІхо баар. Олортон «Талыы-талба бухатыыр» (1939), «Хаалбатсµппэт хара´ыктаах хааннаах Хараллаан Мохсо±єол» (1940 ) хо´оон
строкаларынан араарыллыбакка кэпсээн курдук суруллубуттар.
Оттон «Айыы Дь³´µ³л» (1939), «Буура Дохсун» (1939) олоІхолоро
республика±єа олоІхо конкурсугар киллэриллэ сылдьан бараннар
ааптарга т³нн³рµллµбµттэр. Иккиэн улахаттар бастакыта, уонтан
тахса ты´ыынча, икки´э 18 ты´ыынчаны эрэ кыайбат строкалаах.
АІаардас итинтэн да к³рд³хх³, Эрилик Эристиин олоІхонон олус
дьаны´ан, с³бµлээн туран дьарыктаммыт эбит. Ол курдук, Эрилик
Эристиини кытта ³р кэмІэ бодоруспут, бииргэ µлэлээбит Макаров
Егор Алексеевич ахтыытынан, кини дьиэ±э-уокка с³п буола-буола,
то±єоостоох тµгэннэргэ олоІхолуур идэлээх эбит. Эрилик Эристиин
олоІхолуон иннинэ киирии кэриэтэ кµлµµ-оонньуу курдук маннык
са±єалыыра: «Дьээ-эрэ, до±єоор! Бу аллара, арба±єа´ын бµрµммµтµнэн
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µ³скээбит Арсан Дуолай уу´ун бии´игэр тиийэ, то±єус аартыгы дь³л³
µµттээн, таІнары этэн эрэлитэн киириэх эрэ, бу µс хартыгастаах
µрдµк дьµрµс халлаан µрµт кырыытыгар тиийэ то±єус аартыгы ³р³ этэн
дьулурутан та´аарыах эрэ...» Оттон бµтэригэр эмиэ тµмµктµµр курдук:
«Чэ, кэбис, тµµн µ³´µн са±єана ыллаан ыыра-хайа бара олордохпутуй?
Ыкса ыалбыт сибиэккиэхтэрэ», — диэн бµтэрэр эбит.
Эрилик Эристиин бэйэтэ билинэринэн олоІхо тылын, алыс
сиэллээбэккэ-кутуруктаабакка, судургутук этэрин с³бµлµµрэ. Кµннµк Уурастыырап миигиннээ±єэр ордук ситэрэн этэр, киэргэтэр диэн
билинэрэ µ´µ.
Эрилик Эристиин олоІхо´ут идэтэ кини айымньыларыгар ³т³
биллэр. Ол кини тыла-³´³ баайыгар, уус-уран маастарыстыбатыгар
да к³ст³р. Филологическай наука доктора Слепцов П.А. чинчийиитинэн, Эрилик Эристиин саха литературнай тыла сайдыытыгар ураты
кылааты киллэрбит суруйааччынан буолар. Маннык сыанабыл
ки´и аайы бэриллибэт, чахчы саха тылын бары дэгэтин, эгэлгэтин,
уратытын дэгиттэрдик ба´ылаабыт эрэ ки´и оІорор дьыалата. Ол
т³рд³ — саха тылынан уус-уран айымньытын дириІник µ³рэтии,
билии, ытыктаа´ын. Эрилик Эристиин «Хата, к³р ба±єайы» диэн
кэпсээнин геройдара, туох да мунаа±єа суох, былыргы ырыа´ыттары
хайгыыллар, с³±³лл³р. Оттон «Кэриэс туолуута» сэ´энигэр Уулаах
Уйбаан т³´³ да тас к³рµІэ б³рµкµтµн и´ин «олоІхолоон бардає±ына,
оо, маннык кэрэ кэпсээннээх, маннык уус-уран тыллаах ки´и ³л³н
хаалыах бэйэтэ буолла±єа диэн ки´и а´ыйар ки´итэ». Уулаах Уйбаан сэ´эІІэ икки т³гµл олоІхолуура ойууланар — µрµІнэргэ тµбэ´эн баран, µрµІ тыынын ³рµ´µйтэрээри уонна колхоз тэриллэр
мунньа±єар. Онно иккиэннэригэр Уулаах бэрт былыргыттан билэр
олоІхом диэн «Буура Дохсунтан» бы´ыта тардан олоІхолуур. Ити
олоІхону Эрилик Эристиин бэйэтэ µгµстµк олоІхолообут олоІхото
буолуон с³п диэн суруйаллар. Онтон «Айыы Дь³´µ³л» уонтан
тахса ты´ыынча строкалаах олоІхоттон бы´а тардыыны «Чолбон»
сурунаалга 1992 сыллаа±єы 1,2 нµ³мэрдэригэр бэчээттээбиттэрэ.

«Буура Дохсун» олоІхото
Чакыр нэ´илиэгин бастыІ олоІхо´ута Кононов Илья Платонови´ы-Ырыа Ылдьааны (1875—1939) олорон ааспыт ки´ини кытта
Эрилик Эристиин до±єордо´он, ³рµµ олоІхолотон истэр µгэстээх эбит.
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Ордук элбэхтик «Буура Дохсуну» толорторбут. Бу олоІхону Эрилик
Эристиин бэйэтин тылыттан Саввин диэн ки´иэхэ этэн суруйтарбыт
тиэки´э 1939 сыллаахха филиал архыыбыгар туттарыллыбыт.
Тиэкис 469 тэтэрээт лии´игэр 18 ты´ыынча хо´оон строкатынан
суруллубут. Онон «Буура Дохсун» б³д³І олоІхолор кэккэлэригэр
киирсэр. Эрилик Эристиин начальнай оскуола±єа тэрийэн Ырыа
Ылдьааны ыІыран «Буура Дохсуну» олоІхолоппутун ту´унан Чакыр
нэ´илиэгин олохтоо±єо Михаил Капитонович Кириллин µ³рэнээччи
сылдьан истибитин кэпсиир эбит.
Суруйааччы «Буура Дохсун» олоІхону 1941 с. кинигэ издательствотыгар ыыта сылдьыбыт. Онно уус-уран литература отделын редактора А.К. Тимофеев «Кµннµк Уурастыырап «Нуо±єалдьын кугас аттаах Тойон Дьа±єарыма» диэн олоІхотун быйыл бэчээттиибит, онон
икки улахан олоІхону биир сыл бэчээттиир кыахпыт суох, атыттар
та´аарыллыах айылаах кинигэлэригэр охсуулаах буолуоє±а» диэн ол
сыл кулун тутар 27 кµнµгэр эппиэттээбит. Уонна эбии бы´аарбыт:
«Бу эн бэйэІ айбыт «Буура Дохсун» диэн олоІхо±єун Госиздат
кини маннык-маннык итэ±єэстэрдээх диэн эппэт, арай былааммыт
татымын эрэ бы´ыытынан та´аарар кыахпыт суох, ол и´ин бэйэ±єэр
т³тт³рµ ыытарбытыгар тиийэбит» диэбит. Дьоннор ахтыыларынан,
Эрилик Эристиин олоІхотун букатын к³рб³т буолан баран, араас
дьоІІо этэн биэрэн суруйтарбыт. Ону кэлин биир ки´и латынныы
алфавитынан устан биир кэлим тиэкис оІорбута Саха сиринээ±єи
научнай киин архыыбыгар баарын ылан филологическай наука
доктора Николай Николаевич Тобуруокап уонна суруйааччы Иван
Егорович Федосеев-Доосо бэчээккэ бэлэмнээбиттэр. «Онон араасараас дьоннор суруйбут буоланнар, µгµс сирэ булкуурдар бааллар.
Холобур, олоІхо дьонун аата. «Нуорає±алдьын-Нуорєалдьын» диэн
атын атыннык сурулла сылдьаллар. Эбэтэр Адьы Будьу Алып
Туйгун бухатыыр аата соро±єор к³нн³рµ Алып Туйгун эрэ дэнэр.
Ону барытын биир варианынан ыыттыбыт. Оттон «к³сс³р-к³рс³р»,
«отто-орто», «чапчылыйар-чыпчылыйар» курдук суруйуулары соччо к³нн³р³ барбатыбыт. Сорох эрэ сиргэ аттынаа±єы строкалар
дорє±оонноругар дьµ³рэлэ´эр гына уларыталаатыбыт, эбэтэр бэрт
дэІІэ алыс билиІІи тылга с³п тµбэспэти эрэ уопсай туттуллар
тылынан солбуйдубут диэбиттэр. Холобура «Мµгэ диэни мэІэ диэн
тылынан». Онон олоІхо тыла-³´³ Эрилик Эристиин хайдах этэн
суруйтарбытынан тахсарыгар кы´ана сатаатыбыт», — диэн Николай
Тобуруокап, Доосо кинигэ±єэ хос бы´аарыы оІорбуттар.
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ОлоІхо±єо µс саха ³бµгэлэрэ буолаары, тµ³рт саха т³рµттэрэ
буолаары АйыІа Сиэр Тойон, Айыы Нуора±єалдьын эмээхсин
³й³л³´³н олорбуттар эбит. АйыІа Сиэр Тойон, ¥рµІ Аар Тойон
убайын µрдµк солотун былдьа´ан µс сылы бы´а сµгµннээбэтэ±єин и´ин
халлаан µс дь³´µ³л бухатыырдарынан туттаран, умса кэлгиттэрэн,
аатын ыыта таарыйа ат кутуругар холботон, кэргэннэри-ча±єардары,
ки´илэри-сµ³´µлэри орто дойдуга утаарыллыбыт ки´и эбит. ¥с
оє±ону т³р³ппµттэрэ µ³рэ-дьµ³рэ µ³скээбиттэр. Улахан уоллара
Кµ³нэ маІєан аттаах Кµн Эрбийэ диэн эбит. Сытар ына±єы туруорбат
сытыары-сымна±єас ки´и. Иккис уоллара Буурєа буулуур аттаах Буура
Дохсун диэн, харса буурай хааннаах, ыйылла±єас сэбэрэлээх, ыар
дьиппэ дьµ´µннээх эбит. Аны туран µс былас со´уохтаах ¥³кэйдээн
Куо кыыстара к³т³л муІунан к³мµстээх, ат муІунан алтаннаах, киис
тириитигэр кистэммит, саарба тириитигэр саспыт, к³р³рдµµн к³рсµ³,
саІарардыын на±єыл µтµ³ дьахтар µ³скээбит эбит. «Буура Дохсун»
олоІхо советскай былаас кэмигэр айыллыбыт буолан, хайдах эрэ ол
кэм тыынынан илгийэр. ОлоІхо сµрµн геройа Буура Дохсун ийэлээх
а±єатын курдук ¥³´ээ, Аллараа дойду олохтоохторугар атахтарыгар
µІэн-сµктэн куруук кутталга олоруон ба±єарбат. Ол дойдулар
µрдµк ³´µ³лээхтэрин кытта кµ³н к³рсµ´эр кµµстээх санаалаах
улаатар. Уолларын ити майгытын билэн баран, т³р³ппµттэрэ
буойа-хаайа сатыыллар. Онуоха уоллара кинилэр сµбэлэрин
ылыммат, «батталга олоруом кэриэтэ дьиэбиттэн барабын» диэн
бы´аарынан т³р³ппµттэрин кытта бырастыыла´ан букатыннаахтык
арахсан барар. Бу кэмІэ аллараа дойду олохтоо±єо Ј´³х Дµксµµлэ
Буура Дохсун балтын ¥³кэйдээн Куону кµµс ³ттµнэн, бэйэтэ эрэ
ба±єарарынан кэргэн ылаары кµтµ³ттµµ кэлэр. Убайдара Кµн Эрбийэ
утарыла´ан к³р³р да Ј´³х Дµксµµлэ ытыс та´ыйар ыас хараІа
оІорон баран, µс хос µрµттээх µрµІ к³мµс чуулаантан ¥³кэйдээн
Куону уоран илдьэ барар. Кµн Эрбийэ балтын быы´ыыр айаІІа
турунар. Ити курдук, т³р³ппµттэрэ µс оє±олорун мµччµ тутан ытыысоІуу хаалаллар. Буура Дохсун КыІырыыр Кындыа Хотун ийэлээх,
ЧыІырыыр ЧыІыс Тойон а±єалаах кылааннаах-³рг³ст³³х Кыыс
Ньургун бухатыыры ыйаа±єын хоту кэргэн кэпсэтэ айанныыр. Ата
Кыыс Ньургун тэлгэ´этигэр тиийбэккэ аккаастанар уонна хомпоруун
хотой буолан тиийэригэр Буура Дохсуну сµбэлиир. Ата сэрэйбитин
курдук харса суох бардам санаалаах Кыыс Ньургуннуун охсу´аллар.
Айыы Уруйдаан уда±єан иккиэннэрин ¥рµІ Айыы Тойон дьµµлµгэр
та´аартыыр. Кыыс Ньургун «АІардастыы ата±єастаммыппын а´ынан
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араардан абырааІ» диэн к³рд³´³р. ¥рµІ Айыы Тойон µрµІ к³мµс
торуоската ³±µллµ³р диэри Буура Дохсуну µс т³гµл оройго сырбатар.
Онуоха Буура Дохсун: «А±єам сає±аттан ата±єастаабыт абакка±єытын!» —
диэн µрдµк сололоох тойоІІо ньылаІныы барбакка утары мордьойор. Урут маннык тойону утары к³р³р ки´ини билбэтэх буоланнар
µ³´ээ дойду тойотторо улаханнык уордайаллар.
Онуоха Айыы Уруйдаан уда±єан: «АйыІа Сиэр бухатыыры кµµскµтµнэн кы´айан к³ск³ ыыппыккыт, кыракый алааска кыстык
бала±єан тэринэн, ыал буолан ырыдыйан, иккиэйэх бы´ах угун са±єа уолаттары µ³скэппититтэн, бургунас ынах аІаар муо´ун булгу
охсор кэриэтэ биирдэрин туттаран та´ааран, дьµµллµµ олороргутун
саарыы олоробун. Харса хатай санаалаах дьахтарга оІоруутун хоту
кэлэн сэмэ±єэ-суІха±єа тигистэ±єэ, тµІнэстигэс дьµµлгµтµн т³л³рµтэн,
аналларын хоту арахсыбат гына абылатан аан дойдуларыгар атаараргыт
буоллар, астыныах этим» диир. Улуу тойоттор олорбохтоон баран
уда±єан тылыгар с³бµлэнэн ахсым дьону арахсыбат гына абылаан аан
дойдуларыгар атаарар гына айаллар. Айыы Уруйдаан уда±єан ал±єаан аан
дойдуларыгар утаарар. Ол курдук, Кыыс Ньургун Буура Дохсуннуун
чэлгиэннээх тэлгэ´элэригэр тиийиилэригэр аймах-ча±єар дьонноро
ала´а та´ыгар то´уйаллар. Кыыс Ньургун т³р³ппµттэриттэн уруу
тэрийэллэригэр к³рд³´³р. Ийэлээх а±єа алгыстарын ылан кµтµ³ттээх
кыыс а´ыы-сии олордохторуна, Кµ³нэ МаІан ат кэлэн аллараа дойду
бухатыыра Ј´³х Дµксµµлэ кµµс ³ттµнэн кµтµ³ттээн ¥³кэйдээн Куону
уоран-талаан барбытын, Кµн Эрбийэ ир суолун ирдээн тиийбитигэр,
иккиэ буолан к³м³л³³нн³р ³´³х хаанын то±єон ³л³р³н эрэллэрин
этэр. Буура Дохсун убайын быы´ыы аттанар. Буура Дохсун аллараа
дойдуга тµ´эн ¥³кэйдээн Куону атын тиэрдэн биэрэригэр к³рд³´³н
кµрэтэр. Бэйэтэ Кµн Эрбийэни быы´ыыр охсу´ууга киирсэн тэІэ
суох кыргы´ыыга тµбэ´эн, Кыыс Ньургуну к³м³±³ ыІырар. Онуоха
кэргэнэ о±єолоноору сытар буолан убайа ТµІнэри Холорук к³м³±³
тиийэр. Аллараа дойду атамааннарын кыайаллар. Буура Дохсун
Кыыс Солуонньайы к³рс³н ойох ылыах буолан манньатын ³´³х
Дµксµµлэ хаайбыт дьонун босхолууругар, ³лб³т мэІэ уутун булан
биэрэригэр этэр. Кыыс Солуонньай эргэ барар µ³рµµтµттэн убайын
³лб³т мэІэ уутун Буура ДохсуІІа туттаран кэби´эр, абын тириитин
устан аал уотугар симэр. Буура Дохсун абаа´ы кыы´ын ³л³р³р, ³лб³т
мэІэ уутуттан и´эн туругун тупсарар. Онтон ³лбµт дьону тириэрэр,
убайыгар Кµн Эрбийэ±єэ эмиэ ³лб³т мэІэ уутун и´эрдэр. Аллараа
дойду атамааннарын имири э´эн аны ¥³´ээ дойдуга айанныыр. ¥рµІ
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Аар Тойону к³мµскээн Тойон До±єу´уол бухатыыр охсу´ан кыайтарар.
Буура Дохсун кинини ³л³рб³кк³ дьиэтигэр ыытан кэби´эр. Айыы
Уруйдаан уда±єаны к³м³±³ ыІырбыттарын аккаастанар. Ити курдук,
¥рµІ Айыы тойону с³´µргэстэтэр. Бардамнаан хаайталаабыт дьоннорун босхолуур уонна ала´а дьиэлэригэр утаарар.
Онон Аллараа дойду ааттаахтарын кыайан, ¥³´ээ дойду µтµ³лэрин
µрдµк ааттарын бохтотон дойдутугар эргиллиитигэр уола улахан
ки´и буолбут. Сы´ыыга сылдьар сылгыны ³л³р³н µссэммитэ уолун
сылгыта буолан кыы´ырсан тураллар. А±єата т³р³ппµт уола буоларын
билбэккэ кырбаан чуут ³л³р³ сы´ар. Кэргэнэ Кыыс Ньургун кэлбитигэр биирдэ билэн ³лб³т мэІэ уутун и´эрдэн тилиннэрэр, ала´а
дьиэлэригэр кэлэллэр.
ТµІнэри Холорук абаа´ы уолун кыайан эргиллэр, дьµ´µн
кубулуйбутун т³л³рµтµнэн бухатыыр киэнэ бэрдэ буола тµ´эр.
Айыы о±єото Адьы-Будьу Алып-Туйгун диэн сµрэхтииллэр ¥³кэйдээн Куолуун ыал буолаллар. Убайдара Саха Саарын Тойон, Сабыйа Баай Хотун кыыстарын Одуна Ньургустайы кэргэн ыла
тиийбитэ аллараа дойду атамаана Таллан бэкийэ илдьэ барбытын
и´итиннэрэллэр. Кµн Эрбийэ ³ст³³±µн ир суолун ирдээн тиийэн
³л³р³р. Одуна Ньургустайдыын ыал буолаллар. Дьэ ити курдук
АйыІа Сиэр ыччаттара бар±єа баайы байан, дохсун тоту тотон, т³рµµр
о±єону т³л³´µтэн, иитэр сµ³´µнµ элбэтэн, урааІхай саханы уу´атан
кэбиспиттэрэ удьуор умсуйан олоІхо гынан оонньоон олорбуттара
эбитэ µ´µ диэн тылларынан тµмµктэнэр. Онон олоІхо сµрµн геройа
Буура Дохсун батталы утары охсу´ан µтµ³ оло±єу олохтуура ойууланар.
Дьэ ити курдук, Эрилик Эристиин саха норуотун биир дьо´ун
олоІхотун сурукка-бичиккэ киллэрэн, «Буура Дохсун» олоІхо туспа
кинигэ буолан 1993 сыллаахха кµн сирин к³рбµтэ.
Тарасова нарыйа,
Хайахсыт орто оскуолатын
VII кылаа´ын µ³рэнээччитэ

эрилик эристиин-Семен Степанович Яковлев
Эрилик Эристиини кытта ³р кэмІэ бодоруспут, бииргэ µлэлээбит
Макаров Егор Алексеевич ахтыытынан, кини дьиэ±э-уокка с³п
буола-буола то±оостоох кэмнэргэ, тµгэннэргэ олоІхолуур идэлээх
эбит. Эрилик э´эбит олоІхолуон иннинэ, кµлµµ-оонньуу курдук,
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маннык са±алыыра µ´µ: «Дьэ эрэ до±оор! Бу аллара арба±а´ын бµрµммµтµнэн µ³скээбит Арсан Дуолай уу´ун бии´игэр тиийэ, то±ус
аартыгы дь³л³ µµттээн, таІнары этэн эрэлитэн киириэх эрэ, бу µс
хартыгастаах µрдµк дьµрµс халлаан µрµт кырыытыгар тиийэ то±ус
аартыгы ³р³ этэн дьулурутан та´аарыах эрэ...» Оттон бµтэригэр,
эмиэ тµмµктµµр курдук: «Чэ, кэбис, тµµн µ³´µн са±ана ыллаан
ыыра-хайа бара олордохпунуй? Ыкса ыалбыт сибиэккиэхтэрэ», —
диэн эмиэ биир к³рµ та´аарара µ´µ. Эрилик Эристиин олоІхо´ут
идэтэ кини айымньыларыгар ³т³ биллэр. ОлоІхо тылын алыс сиэллээбэккэ-кутуруктаабакка, судургутук этэрин с³бµлµµрэ µ´µ. Эрилик Эристиин, хомойуох и´ин, биир да олоІхото бэчээккэ барбакка
хаалбыт. «Буура Дохсун» олоІхотун сурукка та´аарыытын 1939 сыллаахха ахсынньы 30 кµнµгэр бµтэрбит. Онтон Дьокуускайга ыыта
сылдьыбыт бы´ыылаах, 1941 сыл, кулун тутар 24 кµнµгэр издательствоттан т³нн³рµллµбµт диэн бэлиэтээ´иннээх. «Буура Дохсун» кэлин бэчээккэ 1993 сыллаахха тахсыбыта.
Эрилик Эристиин архыыбыгар 4 олоІхо баар. Олортон «Талыы-Талба
бухатыыр», «Хаалбат-сµппэт хара´ыктаах хааннаах Харалаах Мохсо±ол»
хо´оон строкаларынан араарыллыбакка, кэпсээн курдук суруллубуттар.
Оттон «Айыы Дь³´µ³л», «Буура Дохсун» олоІхо конкурсугар киллэриллэ сылдьан бараннар ааптарга т³нн³рµллµбµттэр. Иккиэн да улахаттар, бастакыта — уонтан тахса ты´ыынча, икки´э 18 ты´ыынчаны эрэ
кыайбат строкалаах. аІаардас итинтэн да к³рд³хх³, Эрилик Эристиин
олоІхонон олус дьаны´ан, с³бµлээн туран дьарыктаммыт эбит. Ону кинини тыыннаа±ар к³рбµт, истибит да дьон бигэргэтэллэр.
Хопто уола Мэхээлискэ
Эрилик Эристиин «Кэриэс туолуута» диэн документальнай сэ´энигэр, олоІхо´ут бы´ыытынан киллэриллибит Хопто уола
Мэхээлискэ-Филиппов Михаил Александрович II, Уулаах УйбаанЯковлев Иван Петрович, иккиэн дьиІнээхтик олоІхолуу сылдьыбыт дьоннор буолалларын кырдьа±астар туо´улууллар. Бу сэ´эІІэ
суруллубутуттан и´итиннэрдэххэ, маннык: «Былыр-былыргыттан
бу Бакыр (Чакыр) нэ´илиэгин курдук ырыа´ыт, олоІхо´ут уутуйан
µ³скээбит сирэ суох. Мин кыра уол эрдэхпинэ, Ороспо уола Ырыа
Дьаарай, Абаа´ы Ньукулай уола Саракааска Ньукулааскы, Муос уола
олоІхо´ут Околу, Атааннаах уола Ырыа Чоргуй диэн дьон µ³скµµ
сылдьыбыттара», — диэн Хопто уола Мэхээлискэ кэпсээбит.
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Ырыа Ылдьаа-Кононов Илья Платонович
Сэ´энньиттэр кэпсииллэринэн, Чакыр нэ´илиэгэр саамай бастыІ олоІхо´утунан, 1875—1939 сс. олорон ааспыт Ырыа Ылдьаа
эбит. Ырыа Ылдьаа Хонду уонна Таатта µрэхтэр икки ардыларынаа±ы
Тара±ай алааска µ³скээбит. Мотуруона диэн к³рб³т буолбут кэргэннээ±э, о±ото суох ки´и эбит. Элбэх сылларга ардыгар дьукаах, ардыгар ыкса ыалынан олорбут Васильев Дмитрий Афанасьевич, Кузьмин Григорий Гаврильевич уонна Кириллин Михаил Капитонович, о.д.а. кэпсииллэринэн Ырыа Ылдьаа у´улуччу умсугутуулаах
лыІкынас куоластаа±а, уус-уран тыллаа±а, импровизатор-тойуксут.
Кини тугу к³рбµтµн тута хо´уйан, у´ун-киэІ ырыа оІорон толороро. Кини чугастаа±ы нэ´илиэктэринэн, Тааттанан, Амманан кэрийэн ыллаталаабыт. Ырыа Ылдьааттан µ³рэхтээхтэр биир да±аны
олоІхону суруйан ылбатахтар. Онон хас уонна ханнык олоІхолору
билэрэ, с³бµлээн толортуу сылдьыбыта биллибэт. Норуот ырыаларыттан «Сиппиир ырыата», «Амма ырыата» диэн кини толортуур
ырыаларын Андрей Андреевич Саввин суруйан ылбыта уурулла сыталлар. Сиэмэ бурдукта´а диэн µксµн Амма нэ´илиэктэригэр баран
кэлэрэ. Солоо´ун сонуогун хорутарыгар сухатын тутан и´эн кµнµ
бы´а ыллыыра. Дьокуускайга киирэн киэ´эттэн киэ´э ыалларга
ыІырыллан олоІхолуура, сал±ан нэ´иилэ ый курдук сылдьан баран,
ата±ынан кµрээн тахсара. Нэ´илиэктэри кэрийэригэр миинэр, олус
с³бµлµµр µтµ³ аттаах эбит. Гражданскай сэрии сылларыгар Нуотара
µрэххэ кµрээн и´эр бандьыыттар киниттэн атын к³рд³³бµттэригэр
биэрбэтэх, онуоха бандьыыттар кини атын та´ырдьанан туура тутан
илдьэ барбыттар. Ырыа Ылдьаа атын т³нн³р³³рµ Нуотара±а бандьыыттары эккирэтэн тиийбитигэр анарааІІылар аны бэйэтин
тутан ыланнар саанан харабыллаан, икки сыл кэриІэ илдьэ сылдьыбыттар. Киэ´э аайы кэриэтэ олоІхолотон, ыллатан истэннэр
саатаммыттар. Кэмниэ-кэнэ±эс Ырыа Ылдьаа мµччµ туттаран атын
илдьэ дойдутугар кµрээн кэлбит.
Чакырыгар тахсыбытыгар Ырыа Ылдьааны суруйааччы Эрилик
Эристиин хаста да±аны хонноро сытыаран олоІхолоппут, ордук элбэхтик «Буура Дохсуну» толорторбут. Бииргэ т³р³³бµт быраата Манньыат Ба´ылай диэн µтµ³ олоІхо´ут µµнэн истэ±инэ, убайа Ырыа
Ылдьаа бобон кэбиспит: «Ырыаны-тойугу батыстаххына, мин курдук быстар дьадаІы уонна о±ото-уруута суох буолуоІ», — диэбит.
Онтон ыла Манньыат Ба´ылай олоІхолуур дьарыгын тохтоппут.
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Кини икки уоллаа±а, µс кыыстаа±а. Ырыа Ылдьаа сайын куоракка
арыы атыылыы ыІыыр атынан тµµнµн айанныыр эбит. Ол айаннаан и´эн МэІэ ХаІалас элбэх ыаллаах сайылыгын аа´ан и´эн
сарсыарда эрдэ туран ынах хомуйа, ыы сылдьар дьахталлар истэллэрин курдук, лыІкынас, чуор куола´ынан ол дойду отун-ма´ын,
дьонун-сэргэтин хо´уйан ыллаата±ына, дьахталлар ыраахха диэри
баты´ан истэллэрэ µ´µ. А.Е. Кулаковскай «Кэччэгэй Баайын» Ылдьааттан истэн суруйбута диэн Тарасов Пантелеймон Георгиевич
кэпсээбитэ. Боотуруускай улуус Хадаар нэ´илиэгин сиринэн Манчаары Ба´ылай ар±аа аа´ан истэ±инэ, Намык диэн олохтоох б³±³
о±онньор киниттэн харчылаах саппыйатын туура тутан хаалбытын
ту´унан номо±у кэпсиирин Дмитрий Петрович Лазарев кэпсээбитэ.
Ырыа Ылдьаа ти´эх охтуутугар ыалдьан сытта±ына, айма±а Устин
Нохсоров Дьокуускайтан тахсан к³рсµбµт. Онуоха Ылдьаа Нохсорову: «Ыллаан и´итиннэр», — диэн к³рд³спµтµн, ки´итэ толорбут.
Ырыатын истэн баран: «Кырдьык да±аны аатырыаххын аатырбыт
эбиккин», — диэн хай±аабыт.
«Сиппиир ырыата» диэнэ «Саха фольклора» кинигэ±э киирбитэ. 1937 сыллаахха Толоон Чакыр начальнай оскуолатын Эрилик
Эристиин к³рд³´µµтµнэн, СаІа дьыл быраа´ынньыгар «Халтар
хайы´ар аттаах, ойо±ос батыйалаах О±о Чоочустай» диэн олоІхону
олоІхолообута.
Говоров Иннокентий Николаевич — аІаардас ки´и (Тырас)
ыал аайы со±уруу нэ´илиэктэринэн ыІырыллан, утуйар таІа´ын
сµгэ сылдьан, олоІхолуура. Олус чуор куола´ынан, оруолларынан
а´ыллан ыллыыра-туойара. «Дьаадыралаах туйахтаах, дьанысханнаах сырыылаах Хаан Дьаргыстай» олоІхону таптаан толороро. Сэрии кэмигэр олохтон барбыта.
Флегонтов Гаврил Прокопьевич (Ыа±а´ыйа ойуун) — кини тойуксут,
олоІхо´ут. «Уол о±о барахсан» диэни тойуктуур этэ. «Буор хайа аттаан
М³ссµµк б³±³» олоІхолоох. Кини «Ойуун тойугун» ис-и´иттэн тойуктуура. Ойууннаан сэбирдэх табаа±ы к³тµтэрэ µ´µ. Эрилик ЭристиинС.С. Яковлев 1935—1936 сс. бу улахан олоІхо´уттары дьиэтигэр ыІыран
хонноро сытан олоІхолотор, айымньытыгар ту´анара µ´µ.
Ахтыыны суруйда М.И. 1
Ширяева
Афанасьев Н.К. кэпсээниттэн
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Хайа±ас сирин талааннаа±а
Потапов Василий Иванович (1893—1974) Кытаанах нэ´илиэгин
оло²хо´уттарыттан басты²нара этэ. Дьон кинини Маайа Ба´ылайа
диэн аатынан билэллэрэ. Бу оло²хо´ут ийэтэ Маайа Боро±он улуу´ун
ки´итэ Табына Сµ³дэр диэн оло²хо´ут, к³мµс уу´уттан т³рµттээ±э.
Маайа Ба´ылайын ту´унан быстахтык кэпсээбит дьон элбэхтэр.
Ордук си´илии кини ту´унан улахан кыы´а Е.В. Николаева, уола
Н.В. Потапов кэпсээбиттэрэ. Би´иги а±абытынан аймахтыыбыт.
Биир сыл кинилэрдиин дьукаах олоро сылдьыбыппыт. Мин оччолорго оскуола±а киирэ илик саа´ым этэ.
Кытаанах нэ´илиэгин илин у´угар, Таатта оройуонун ыпсыытыгар, Хайа±ас сирэ диэн баар. Маайа Ба´ылайдаа±а аах манна Мааны
диэн алааска кыстыктаахтара, Арыылаахха сайылыктаахтара. Манна
31-32 ха´аайыстыбалаах «Кы´ыл иитиэх» диэн кыра холкуос тэриллибитэ. ¥³рэ±э да суох буоллар, Маайа Ба´ылайа уонча сыл бэрэссэдээтэллээбитэ. Холкуоспут 1942 с. Булу²²а к³´³рµллµ³±µттэн
ч³лµгэр тµ´эриллибэтэ±э. Маайа Ба´ылайа кµнµ´µн холкуоска
µлэлиирэ, киэ´этин кини дьиэтигэр мустан дьон µксµн хаартылыыллара. Ити быы´ыгар кини сотору-сотору оло²холуура. Мааны
алааска Тааттаттан аатырбыт оло²хо´ут Табаахырап кэлэн ыллыыра. Кини чугас, сэттэ биэрэстэлээх сиргэ олороро. Бу оло²хо´уттан
Маайа Ба´ылайа хас да са²а оло²хону истэн толорор буолбута.
Маалгын диэн эмиэ Таатта оло²хо´утуттан бухатыырдар арияларын, куола´ын, матыыбын уларытан толорорго µ³рэммитэ Бэйэтин айма±а Уор±а Уола-Куу´ума Потапов оччолорго 70-ча саастаах.
К³рб³т да буоллар ханна ба±арар сирдьитэ суох сылдьар µгэстээх
кырдьа±ас оло²хо´ут µгµстµк кэлэрэ. Биирдэ Маайа Ба´ылайа,
Куу´ума уонна Табаахырап биир оло²хону кытты´ан ыллаабыттара. Синньигэс, нарын-намчы, кылы´ахтаах куоластаах дьиэлээх
ха´аайын — дьахтар ариятын, суон кµµстээх куоластаах Табаахырап — абаа´ы уолун монолуогун, айыы бухатыырын ариятын
Куу´ума толортообуттара.
Уор±а Уола Куу´ума с³бµгэр биллэр б³д³² оло²хо´ут эбит. Убайа
Куу´уманы о±ус сыар±атыгар тиэйэ сылдьан Амма нэ´илиэктэринэн
оло²холоторо µ´µ. Ити курдук, сыл тахсар бурдуктарын булуналлар
эбит. Биллэн турар, Куу´ума айма±а Маайа Ба´ылайа талаана сайдарыгар к³м³л³спµтэ эрэбил. Маайа Ба´ылайа ордук с³бµлээн «Кыыс
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Кырадыман», «Му² саарга му²урун булларбатах Бухсааллай уда±ан»
уонна «¥с бырааттыылар Ты²ырахтаах Дыбырдаантан т³р³³бµт Дыбырдааннар» диэн оло²холору ыллыыра. Оло²холорун суруйаары
киниэхэ И.И. Барашков µс т³гµл кэлэ сылдьыбыт. ¥´µс сырыытыгар Маайа Ба´ылайын дьэ таба туппут. Оло²хону суруйтарарга
ыйтан ордук бириэмэ наада буоларын истэн баран, «Кэбис, µлэхамнас хаалыы´ы» диэн оло²хо´ут буолумматах. Кэнники, 1938 с.,
Д.М. Говоров «Бµдµрµйбэт Мµлдьµ Б³±³» диэн оло²хотун кинигэтин к³р³н баран, дьэ кэмсиммит.
Маайа Ба´ылайа оло²холорун хайдах ба±арар уларыта тутар уонна
тутатына айан ыллыыр уратылаа±а биллэр. Биирдэ Мааны алаас куула ыаллара алта уолаттардаах Захаровтар кинини оло²холоо диэн
µµйэ-хаайа туппуттар. Онуоха Маайа Ба´ылайа алта уолаттары ааттарын уларыталаан, оло²хо бухатыырдарынан уобарастаан туойан
ыллаабыт.
Маайа Ба´ылайа сэрии кэмигэр хоту Булу²²а холкуо´ун дьонун кытта к³´³рµµгэ баран, тµ³рт сыл олорбут. Онно да±аны оло²холуурун тохтоппотох. Аны олохтоох эбэ²килэри µ³рдээри эбэ²ки
бухатыыра кыайыылаах тахсарын ту´унан толортуур µгэстэммит.
Сталины аатын уларытан айыы бухатыырынан к³рд³р³н, Гитлери
абаа´ы уола о²орон эмиэ оло²холуур эбит. Кыайыы да кэнниттэн
ити тойук поэматын ыллыыра эбитэ µ´µ. Манна олордо±уна ырыаны, оло²хону би´ириир милиция µлэ´итэ П.Е. Апросимов Маайа
Ба´ылайыттан хас да ырыалары суруйталаабыт. Ол ырыалар салгыы
хайдах дьыл±аламмыттара биллибэт. «А±ам барыны барытын ырыа
гынан толорор µгэстээ±э. Кини элбэх ырыаны билэр бы´ыылаа±а», — диэн кыы´а Евдокия Васильевна кэпсиир. Ба´ылай ыалга киирдэр эрэ сонун, бэргэ´этин к³х³±³ ыйаат: «Бэйи чэйдиэххэ
диэри ыллыы тµ´µ³ххэ», — диэн этэр µгэстээ±э µ´µ. Тµ³йэ±э аймахтарыгар барда±ына, онно олохтоох оло²хо´укка Холоруктаахха Ф.Е. Старости²²а сылдьан кытты´ан ыллыыр эбит. Кинилэри
кытта Ырыа £кµлµµнэ-А.Т. Захарова Кытаанахтан кэлэн ылла´арын
с³бµлµµрэ µ´µ.
Маайа Ба´ылайа µтµ³ ырыа´ыт бы´ыытынан дьо²²о-сэргэ±э
кэрэхсэппитэ. Ордук дьахталлар тустарынан ыллыырын с³бµлµµр
эбит. Ырыалара «Кыым²а», «Са²а олоххо» бэчээттэммиттэр. Биир
ырыата Дьокуускай радиотынан бэриллибитин истибиппит диэн
дьон кэпсииллэр. Маайа Ба´ылайа икки кыыс, биир уол о±олоро
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элбэх ыччаттаннылар. Кинилэр э´элэрэ оло²хо умсул±аннаах поэзиятынан, кэрэ ырыаларынан дьонун-сэргэтин µгµстµк µ³рдµбµтµн
курдук дьону µ³рдэ сылдьар дьо´ун дьон буоллуннар.
Василий Федорович Ермолаев

И.Д. Оконешников-Мундууска Уолун
«Тамаллаайы Бэргэн» оло²хото
1939—1940 сс. Дьокуускай куоракка оло²хо´уттар кµрэхтэ´иилэригэр кыттан мииниллэр атынан на±араадаламмыт. Биир дойдулаахтарыгар хастыы да тµµн оло²холуура, µчµгэй чуор куоластаа±ын
и´ин «Кыл кµ³мэй» диэн ааттыыллар эбит. 1940 с. оло²хо´уттар
биографияларыгар И.Д. Оконешников µс оло²холоох диэн суруйбуттар:
1. «Ки²киниир киэ² халлаан тµ³рт кµлэр кулугутуттан т³л³ тирэнэн тµспµт т³б³т тура±ас аттаах, талыы бы´ыылаах, таламас ааттаах Тамаллаайы Мэргэн».
2. «Орой-буурай оонньуур охсуган-тэбигэн, умнас улан аттаах,
о²о´уулаах О±о Ньургун, кини балта дьахтар охсу´уулаах бухатыыр,
кыы´ырымтыа хааннаах, кырыылаах муруннаах, кыырыктаах астаах, кына±ар у²уохтаах Кыыс Ньургун».
3. «Сµµ´µгэр то±ус туорай кэккэ хос ту´ахталаах, то´о±о тура±ас
аттаах Тойон До±у´уол бухатыыр».
Оло²хо´ут маннык диэн эбии эппит: «Ити µс оло²хону дьаны´ан
оло²холуур буолабын, онтон атыттар баалларын да и´ин аанньа ахтан оло²хо о²остубаппын». И.Д. Оконешников-Мундууска уолун
«Тамаллаайы Бэргэн» оло²хото Саха сиринээ±и Научнай Киин архыыбыгар харалла сытар. А±а дойду улуу сэриитин иннинэ оло²хо
своднай тиэки´ин та²ар сыаллаах кµрэхтэ´ии биллэрбиттэр. Бу
оло²хо ити кµрэхтэ´иигэ диэн ананан суруллубут эбит. Ол ту´унан
оло²хону 1941 с. бэс ыйын 30 кµнµгэр Чурапчы оройуонун Мугудай нэ´илиэгэр сурукка тиспит Мэлдьэхси начаалынай оскуолатын
учуутала А.Д. Местников маннык диэбит: «Бу «Тамаллаайы Бэргэн»
диэн оло²хону бэрт тиэтэлинэн олорон, оло²хо´ут тылыттан тугу
эппитинэн суруйдубут. Итиэннэ бµтэрээт, бу ыыттыбыт. Срога кэллэ диэн. Онон бэрт элбэх грамматическай да ³ттµнэн а´ыыпкалардаах, ону та´ынан тыллара саа´ыланыыта суох ³рµттэрдээх. Ыраас
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сирэйгэ к³нн³р³н баран, иккистээн кумаа±ыга устар былааннаах
этибит. Би´и к³рд³´µµбµт буолар µлэбит тµмµгµн биллэрэргитигэр.
Адреспыт: Чурапчы оройуонун Мэлдьэхси нэ´илиэгин начальнай
оскуолата Местников А.Д. Оло²хо´ут: Оконешников И.Д. 1941 с.».
Василий Федотович Ермолаев «Чурапчы оло²хо´уттара» кинигэтигэр бу оло²хону бастаан о±ото суруйан испитэ табыллыбакка,
А.Д. Местников диэн учуутал суруйан ылбыт диэн ахтыллыбыт.
(Ермолаев, 1994). Онон «Тамаллаайы Бэргэн» оло²хону суруйууну И.Д. Оконешников о±ото са±алаан испит, онтон А.Д. Местников сал±аан толору суруйбут эбит. Улахан лиис биир сирэйигэр
харандаа´ынан солбу´а сылдьан сµрдээх кичэллик суруйбуттар. Рукописка к³нн³рµµ, тылы сотуу, эбии суох. Строкалар нµ³мэрдэрэ
турбатах этэ, ону эмиэ бэйэбит нµ³мэрдээн биэрдибит. Бэчээккэ
бэлэмнииргэ оло²хо хо´оонун са²аттан наардаатыбыт. Дьэ ити курдук ис хо´оонноох «Тамаллаайы Бэргэн» оло²хо кинигэтэ 2012 с.
кµн сирин к³рд³. Бэчээккэ бэлэмнээбитэ ф.н.к., РНА СС ГЧ
уоААХНПИ саха фольклорун секторын алын научнай µлэ´итэ Айталина Ахметовна Дмитриева.

МУГУДАЙ ОлО¢ХО¤УТТАрА

Борокуоппай Майы´ыайапБырдьа Бытык (Оконешников)
Диэн псевдонимынан сурукка киирбит оло²хо´ут буолар. Киниттэн элбэх айымньы сурукка µйэтийбит. Сэ´эн Боло араас µ´µйээннэри, номохтору, саха сиэрин-туомун, араас µгэ´и суруйан ылбыта кинигэлэригэр бааллар. Т³р³ппµт кыы´а А.П. Оконешникова
кэпсииринэн: «Ойуунускай би´иэхэ сылдьара. «Ньургун Боотур»
оло²хотун сурунан ылбыта», — диэн. Онон улуу айымньы биир варианын Бырдьа Бытык биэрбит буолуон с³п эбит. Ойуунускай бэйэтэ «Отут суол оло²хоттон о²о´уллубут оло²хо» диэбитин билэбит.
Ааспыт µйэ 70-ус сылларыгар тахсыбыт «Саха поэзиятын антологията» диэн кинигэ±э Прокопий Моисеевич хас да айымньыта уусуран айымньы бы´ыытынан киллэриллибитэ. 1935 с. Сэ´эн Боло
Чурапчы Мугудайын 70 саастаах ки´итэ П.М. Оконешниковтан «Кэрэх туруоруу» диэн кэпсээнин суруйан, ситэрэн-хоторон биэрбит.
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Онтон аа±ыа±ы²: «Онуоха дьµ´µннээх сµ³´µнµ тутталлар. Туттар
сµ³´µлэрэ саха киэнэ сылгы-ынах буолар. Дьµ´µнµн аахтахха маннык: куочай кугас, тараах кµрдьµгэс, мас кµлµгµн курдук буор хара,
уу долгунун курдук кµ³х чуо±ур, халча±ай ма±аас ынах сµ³´µлэри:
далан ара²ас, кыталык элэмэс, бар-дьа±ыл, ча²кырыыт сиэллээхкутуруктаах, чаккырыас харахтаах кыыс кэрэ сылгы сµ³´µлэри туттуллуохтаах. Били сµ³´µ ³л³н, этин тириититтэн арааран, бэт тиэтэлинэн дьиэ±э та´аллар. Тµ³рт туйа±ын кытта тириитин и²иирдэри,
т³б³тµн муостары араарбакка, тыыннаах сµ³´µ курдук к³стµµлээх
гына, кэрэх о²орон ачаахтаах маска, куочайын, балык ма´ын мииннэри ыйыыллар. Куочай эбэтэр балык мас диэн тумустаах, кыыл
(балык т³б³л³³х) кэннэ, кутуруга ачаахтаах ма´ынан са´аан у´ун
гына о²ороллор. Балык мас тумса хайа диэки барыы т³рдµгэр туттуллар да, ол диэки хайы´ыахтаах, µксэ куочай тумса со±уруу µ³´э
диэки буолар», — диэн Багдарыын Сµлбэ «Сири-халлааны кыйа
анааран» диэн кинигэтигэр суруйбут.
Майы´ыайдар ы´ыах ы´ар эбиттэр. Эти² Эппит ампаарыгар улахан хоппо±о угуллан турбут ы´ыах и´итин 1953 с. сайын председатель Сивцев И.И. тиэйтэрэн Маралаайыга киллэрбитэ. Ол и´иттэр
тобохторо билигин да±аны биирдиилээн ыалга к³ст³лл³р».

Ырыа Хоруодьа
Бахы Баалыга олохтоох Оконешниковтарга, Ырыа Хоруодьа диэн
кырыыстаах, тиийимтиэ тыллаах ырыа´ыт ки´и µ³скээн ааспыта
µ´µ. Бу ки´и ту´унан номох элбэх. Дьону ал±аан µтµ³рдэр, кыраан
³л³р³р да эбит. «Кыыс мончуук баайыыта», «Байанай тардыыта»,
«Байанай т³ннµµтµн ырыата» диэн тус-туспа сиэрдээх-туомнаах
ырыалардаа±а µ´µ. Хоруодьа биирдэ куораттаан и´эн Дьабыыл диэки ыалга тохтообут. Онуоха та´араа ыаллара дьахтар, ыраас, сырдык сэбэрэлээх буолла±ым о²остон, хара ки´и ту´унан µгэргээн,
са²аран-и²эрэн киирэн барбыт. Хоруодьа са²ата суох истэн олорон баран, дьахтар кэрэтин, ма²анын, бы´ыытын-та´аатын хо´уйан
ыллаан сыыйан барбыт. Дьахтар со´уйан та´ырдьа ыстаммыт. Сотору кэминэн ³йµн булбат гына харааччы иирэн хаалбыт. Айан ки´итэ
аа´а турбут. Т³нн³н истэ±инэ дьахтар хайыы-µйэ±э ³л³н, тумуска
к³мµллэн то´уйбута µ´µ.
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Т³л³й Дьэччимэтигэр олохтоох Хаччылаах баай сааскы андыга
табыллан бултаабатах. Кэккэлэ´э дурдалаах дьон сµрдээ±ин бултаабыттар. Хаччылаах Чурапчыттан аа´ан и´эр Ырыа Хоруодьаны
хонноро сытан, Байанай тартарыытын ыллыырыгар к³рд³спµт. Баай
ки´и тылын бы´а гыммакка, Хоруодьа саа уо´ун ³²³й³н олорон,
Байанай алгы´ын ал±аабыт. Сарсыарда туран салгыы айаннаабыт.
Хаччылаахтар сыар±алаах о±у´унан тиэйэр элбэх андыны ³л³рбµттэр.
Бу ту´унан сурах Бахы Баалыга тиийбит. Ырыа Хоруодьа анаанминээн таарыйбыт, баай аанньа ахтан сµгµн-са±ын кэпсэппэтэх.
¥лэ´ит дьахтарынан биир атыыр андыны уонна кыра туораах бурдугу биэрэригэр соруйбут. Ырыа´ыт са²ата суох ылан баран, аа´а
турбут. А±ыйах хонон баран, Чурапчыттан кэлэн и´эн, кµ³лµ куулатынан тумуска тахсан, кµ³лµ ³²³й³н олорон, Байанай т³ннµµтэ
ырыатын ыллаабыт. Уонна аа´а турбут. Сайын анды т³ннµµтµн
са±ана, Хаччылаах ыраах µ³рэнэ сылдьар уола сынньана кэлбит. Андылары к³р³н тыынан киирэн ытыалаабыт. Сатыы андыны эккирэтэ
сылдьан, тыыта тµ²нэстэн, ууга былдьаммыт. Дьэччимэ±э, дьиэлэр
µрдµлэринээ±и ки´и у²уохтаах тумуска, 3 кырыылаах со´о кырааскалаах остуолба тµ³рт уонча сыллаа±ыта бµтµн турбута. ¥³´э ³ттµнэн
култа±ардаах, ол µрдµнэн балачча киэ² курдат µµттээх. Остуолба±а
нууччалыы тылынан дь³л³ бы´ыы сурук баара. Онно «1904 с. Дьячковскай андыны эккирэтэ сылдьан ууга былдьаммыта» диэн суруллубут
этэ. Бу остуолба билигин сууллан µлтµ тэпсиллибит.
Биирдэ Бµ³чээнигэ Толстоуховтарга хоно сытта±ына, бурдуктаах
атыы´ыттар кэлбиттэр. Хас да сыар±а±а толору тиэммиттэр эбит. Хоруодьаны к³р³³т, ыллаа диэн хаайбыттар. Ки´илэрэ хардатын бурдук к³рд³³бµт. Ону дьоно аккаастаабыттар. Та²нан тахсан, аттарын
сµ³рэн айа²²а хо²ноору гыммыттара, аттара сэргэттэн туох и´ин
барбаттар µ´µ. Араастаан сордоно сатаабыттар. Аттар сµгµн буолбакка дэлби м³хс³н, бурдуктарын ы´ан кэбиспиттэр. Атыы´ыттар
ыксаан Хоруодьа±а хары´ыйбыт бурдуктарыттан биэрбиттэригэр
биирдэ сылгылар суолга киирэн айаннарын сал±аабыттар. Хоруодьа ити хоно сытан, дьиэ±э баар икки кыра о±ону чинчилээбит.
Биир уол сырдык хааннаах, толору эттээх-сииннээх, к³рµ²э µчµгэй
ба±айы эбитэ µ´µ. Ол о±ону туох да диэбэтэх. Иккис уол кыра, хара,
бµрэ дьµ´µннээх эбит. Онуоха Хоруодьа «Миэхэ диэри бµрэ-хара
ки´и буолсу, ол эрээри бу уолтан µтµ³ ки´и тахсыа±а. Мин ааппынан Хоруодьа диэн хос ааттаары², о±обор сааспын биэрэбин»
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диэбит. Ол Л³г³нт³й Толстоухов-Хоруодьа Л³г³нт³й диэн ааттанан,
Бµ³чээнигэ у´уннук олорбута, биир уола сэрииттэн эргиллибэтэ±э,
иккис уола эдэригэр ³лбµтэ, кыра уола Иван Иннокентьевич Толстоухов 9 о±олоох Мугудайга олорор.

Ырыа Миитэ
(1864—1944)
Дмитрий Максимович Пермяков (1864—1944) былыргылартан
иккис к³лµ³нэ оло²хо´утунан буолар. Кини оло±ун кэпсээнин уола
П.Д. Пермяков 1980 с. о²орбута. «Эдэр саа´ыгар Дьокуускайынан,
Намынан, Бодойбо тай±атынан тэлэ´ийэн сылдьыбыт. Тай±аттан
дойдутугар оло²хо´ут буолан эргиллибит. Ы´ыахтарга, урууларга ы²ырыллан оло²холуура µ´µ. Ырыа Миитэ б³д³², дуорааннаах
куоластаа±а чорботуллан бэлиэтэнэр. От тиэйэ сылдьан ыллаата±ына,
куола´а хас да алаас н³²µ³ дуора´ыйара µ´µ. О±у´ун мииннэ да,
ыллаабытынан барар эбит. Бала±ан и´игэр оло²холоото±уна, и´итхомуос барыта до±у´уолла´ар курдук, лы²кына´а тµ´эр эбит.
У´уннук ыллаабакка-туойбакка сырытта±ына, муунту буолан, ыалдьар курдук туруктанара µ´µ. Онон сотору-сотору оло²холоон, кудугун сµ³кээн, тыынын та´ааран кэ²ээн, сэргэхсийэн кэлэр эбит».
Ордук с³бµлээн «Дьулуруйар Ньургун Боотуру», «Икки ахсааны
билбэт Ба´ымньы баатыр уонна кини быраата Эрбэхтэй Бэргэни»,
«Тойон Дьа±арыманы» толортуур эбит. Оло²хотун геройдарынан
тус-туспа куола´ын уларытан ыллыыра. Аатырбыт артыыс П.М. Решетников Сорук Боллур ырыатын µµт-µкчµ кини курдук матыыптаан толорбутун, муодаргыы истибитим. Бука сэрэйдэххэ оло²холор
сорох геройдарын ырыаларын народнай матыыптара биирди²илэрэ
буолуо.
Дмитрий Максимович оло²хону атыттары кытта кытты´ан толорорун с³бµлµµрэ. Ордук биир дойдулаа±а Балыгыастыын, Терютина
Пелагея Михайловналыын, кытты´ан толороро. Оло²холуулларын
та´ынан, норуот ырыаларын хардарыта ылла´аллара.
Ырыа Миитэ чаастатык Боро±он улуу´ун нэ´илиэктэригэр
оло²холоон кэлэрэ. Боро±он улуу´угар «Бµдµрµйбэт Мµлдьµ Б³±³»
ааптара Д.М. Говоровтыын-Ырыа Миитэрэйдиин табаарыстаспыта.
К³рµстэллэр эрэ иккиэн тµµнµ бы´а, хардарыта оло²холорун то240
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лороллоро. Говоров би´иги биир дойдулаахпытын «¥чµгэй б³д³²
куоластааххын» диэн хайгыыра µ´µ.
Ырыа Миитэрэй 80 саа´ын аа´ан баран ³лбµт. Мугудайга табаарыстарын Василий Лукич уонна Семен Оконешниковтары оло²холуурга µ³рэппит. Ити эдэр дьон кµнµ´µн учууталларын кытта мас
маста´аллара, бурдук тарды´аллара уонна тµµнµ бы´а µ³рэттэрэн,
хардарыта ылла´а сылдьыбыттар. Ити курдук кинилэр оло²хо´ут
буола у´уйуллубуттар.
Ырыа Миитэ норуот ырыаларын элбэ±и билэрэ. Холобур «Б³х
чабыча±а», «Тойон кыыл». Дьахталлар тустарынан туойарын с³бµлµµр µгэстээ±э. «Тойон кыыл» диэн ырыата кыра чараас кинигэ бы´ыытынан бэчээттэммит. Ити 1927—1928 сс. эбитэ буолуо.
Ыраахтаа±ы былаа´ын са±ана Мугудай баайдара дьада²ылары к³л³´µннµµллэрин µгэргээн ырыа о²орбут, онон ³ск³-сааска киирэ
сылдьыбыт. Дьокуускайга сылдьан £лµ³нэ ³рµскэ к³мµ³л муу´а
устуутун к³р³н туран туойбутугар тула дьон б³±³ мустубут.
Ырыа Миитэ былыргы оло²хо´уттартан Ырыа Хоруодьа кэнниттэн µµммµт иккис к³лµ³нэ±э киирсиэн с³п. Кини т³р³³бµт алаа´а
Липпэли. Онно олорон У´ун Сы´ыыттан баай Мэхээттэ кыы´ын
Мотуруонаны кэргэн ылбыт. Кийиит хотунунаан с³пс³сп³т³хт³р,
баай кыы´а баттата олоруон ба±арбатах. Ар±аа дьонугар кэргэнин
илдьэ к³´³н хаалбыт. Тµ³рт кийииттээх хотуна ³´³³н, кэнниттэн
сэргэтин хостотон ылан, сарбыйтаран баран, т³тт³рµ олорторбут. Ол
сэргэлэр билигин да±аны Липпэлигэ кэккэлэ´эн тураллар. Биирдэстэрэ ала-чуо намы´ах.
Колхозтар тэриллиилэрин са±ана Дмитрий Максимович Мотуруоналыын саа´ырбыт дьон эбиттэр. Элбэх о±оттон тµ³рт уол ордон,
этэ²²э улаатан, ыал-дьон буолан барбыттар. Улахан уоллара Петр
Дмитриевич Пермяков «Дьэ²кэрэ» колхо´у тэрийсэн председателлии сылдьыбыта. Иккис уоллара Гаврил Нам²а к³´³н олохсуйбута.
О±онньордоох эмээхсин кинини баты´ан, икки аччыгыйдарынаан,
Нам²а киирбиттэрэ. Сэрии са±ана кырдьа±астар ³лбµттэрэ.
Петр Дмитриевич кэпсээнинэн «Ньургун Боотур» оло²хотун Уус
Алдантан Миитэрэй Куобарап к³рд³³н ылбыт. «Миигин уончалаах
уолу, дэлби аатта´ан, тылыгар киллэрэн иитэ ылыах буолбут. Бэйэтэ
о±ото суох ки´и эбитэ µ´µ. Ону мин кыккыраччы батынан кэбиспитим. «Эн аат ааттатар о±олордооххун, миэхэ тугум да суох, оло²хо±ун
миэхэ а±ал, Ойуунускайга биэриэм» диэбитигэр а±ам с³бµлэспитэ.
241
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Онон мин а±абар хаалбытым» диэн П.Д. Пермяков бэйэтэ кэпсээн
а´арбыта.

Ырыа Ымыычаан
(1880—1971)
Баппат а±атын уу´угар Топпойолор диэн аймах дьон олорбуттар. Кинилэртэн билигин 91 саастаах, µлэ, тыыл ветерана, у´ун
сылларга колхоз, нэ´илиэк Сэбиэтин председателэ П.И. Пермяков бу курдук кэпсээбиттээх: «£бµгэлэрим Топпойолор кэпсээ²²э
киирэр дьа´ала, сµрэ±э суох ыаллар эбиттэрэ µ´µ. «Топпойолорго
дылы, ыалдьыттарын тµµтэх бурдугу астаан а´аппыттар µ´µ» диэн
уос номо±о µ³скээбит. Э´эм Мэхээлэ ханна µ³рэммитин билбэппин
эрээри, нууччалыы бы´аарсар ки´и эбитэ µ´µ. К³мµстээх тай±а±а
сµ³´µ µµрсэн тахсан баран, хаалан, балачча ³р сылдьан кэлбитэ µ´µ.
Балыгыас киниттэн т³р³³бµт. Онон кини мин эдьиийим».
Балыгыас ыраас, сырдык сэбэрэлээх, к³н³ у²уохтаах, сырдык
баттахтаах кыыс дьахтар буола улааппыт. О±о эрдэ±иттэн муннун
анныгар ки²инэйэн ыллыыр идэлээх эбитэ µ´µ. Оту-ма´ы кытта
кэпсэтэр, µксµн со±ото±ун сылдьар кыысчаан эбит. 14 саа´ын туолуута, Кэнчиэрэ олохтоо±о Павел Григорьевич Терюти²²э дьоно
кэргэн биэрбиттэр. Онон т³р³³бµт Улахан Хаа²хара алаа´ыттан
чугас £л³²н³³хх³ кыстыктанан, Тэкээригэ сайылыктанан олорбуттара. Айыл±а биэрбит сµдµ талаана кыратыттан биллибит. Булугас
³йд³³х, оттомноох кыыс буолан, истибитин тута хабан ылан, бэйэтэ, ким да к³м³т³ суох, ырыа-тойук, оло²хо о²орон ыллыыр эбит.
Соро±ор дьахталлар мэнэрийэллэрин µтµктэн, ха´ан эмэ ыары´ахха
кэлэн эмтээн баран, уда±ан дьахтардыы, ойууннаан к³рµµлэнэн,
чугастаа±ы ыалларын о±олорун с³хт³р³р эбит. Улаатан ситэн, т³л³´µйэн истэ±ин аайы, тыла-³´³ байан, сайдан, куола´а тупсан, улахан ырыа´ыт, оло²хо´ут бэрдэ буолан тахсыбыт. Былыргы хара²а
µйэ±э µ³скээбит буолан µ³рэх диэ²²э сыстыбатах. Ол оннугар
ырыата-тойуга талааннаах буолан, дьон ортотугар сыыйа биллэн
барбыт. Уус-уран хомо±ой тылынан, кэрэ-чуор куола´ынан абылаабыт. Норуот ырыаларыттан ордук би´ирээн «Мачайар Ба´ылайы»,
«Быттык-быттык Маарыйаны» толорор эбит.
«Саха фольклора» хомуурунньукка (Дьокуускай, 1970 с.) «Быттык242
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быттык Маарыйабын» ырыата киирбитэ. «Саха поэзиятын антологията» хомуурунньукка «Тураах Маарка», «Чабычах ырыата», «Остуол ырыата», «Кыыс ырыата», «Икки µйэ дьахтара» диэн айымньылара киирбиттэрэ.
Ырыа Ымыычаан оло²хо´ут бы´ыытынан советскай былаас кэмнэригэр сурукка киирбитэ. Орджоникидзе оройуонун I Малдьа±ар
нэ´илиэгин «Б³кч³к³н» колхоз чилиэнэ Е. Лукин 1940 с. Новгородов алфавитынан суруйан ылбыт «Сэттэ кµннµк сиртэн сэбиэркэтэ
охсуллар эндиэ ара±ас аттаах Н³рµ³н Мµлгµ», 1946 с. сурукка киирбит «Уолусхан улаан аттаах У´ук Туйгун бухатыыр», 1952 с. сурукка
киирбит «Кыыс Ньургун» оло²холоро, «Тэтим Тэгээх», «Умна´ыт
баа´ынай», «¥с уоллаах µрµ² ыраахтаа±ы» остуоруйалара, «Болтой
Балтараах», «Будьуруу²ка», «Т³р³к³й», «Сыла² т³рд³» µ´µйээннэрэ,
«Моотуона», «Кэрэ олох кэскиллэниэ, ки´и аймах дьоллонуо»,
«Депутат ту´унан», «Сталин ту´унан», «Сибээс ту´унан», «Аэроплан ту´унан», «Кыайыы ту´унан», «Кэлимсэ µ³рэххэ киириэ±и²»,
«¥µнµµ хомуура» ырыалара Гуманитарнай чинчийии институтун архыыбыгар сыталлар.
Оччотоо±у кэмнэргэ улууска барар быыбардар, тµмсµµлэр,
ы´ыахтар, му²ха, сайылыкка тахсыы малаа´ына µксэ Балыгыас
оло²хотунан, алгы´ынан до±у´уоллатара µ´µ. Эр дьону кытта тэ²²э, атах тэпсэн олорон толорсор у´ун тыыннаах эбит. Ол курдук,
Д.М. Пермякову-Ырыа Миитэни кытта ордук тапсан, оруолларынан арахсан, оло²холууллара µ´µ. Отутус сыллардаахха Дьокуускайга оло²хо´уттары мунньан ыллатар кэмнэригэр, П.А. Ойуунускай
кини оло²хотун олус би´ирээн истибит уонна сурукка киллэрбит диэн олохтоохтор ³йдµµллэр. 60-ча саастаа±ар Мында±аайыга
ы²ырыллан киирэн, оло²хо´уттар кµрэхтэ´иилэригэр кыттыбыт.
Ити Р.И. Константинов Социалистическай ¥лэ Геройун µрдµк
аатын ылбыт µ³рµµтµн бэлиэтээ´ин тµгэнигэр 1948 с. буолуон с³п.
Балыгыас нэ´илиэгин дьонугар ырыа´ыт, оло²хо´ут эрэ буолбакка, µтµ³кэн сµбэ´ит, ото´ут, имэрийэр, ботугуруур эмчит уонна о±о
к³т³±³³ччµ эбит. Урукку хара²а кэм²э, дьахтар о±олонобун диэн суорума суолланара элбэх буолара. Убайа Уйбаантан т³р³³бµт П.И. Пермяков кэпсииринэн, Балыгыас к³т³±³³ччµлµµрµн тухары, биир да
дьахтар, о±о эмсэ±элээбэккэ, этэ²²э буолаллара µ´µ. Онтон ыты´а
эмтээ±ин, билигин Марха±а олорор А.А. Оконешникова билбит
ки´и. Кини курта±ынан ыалдьан, эмтэн аккаастанан тахсыбытын,
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Балыгыас хас эмэ хонукка илиитин арыылыы-арыылыы имэрийэн,
µтµ³рдµбµтµн кµн бµгµнµгэр диэри махтанар.
Сэрии сылларыгар Е.М. Варламов дьиэ кэргэнин 8 о±ото ахсыан,
и´эн хаалар буолбуттар. С³мµйэнэн баттаатахха бµтэйдии сµµлэ
и´эн хаалбыт сирэйдэрин, илиилэрин тириитэ тыына тахсыбыт мээчик курдук хомуллан хаалар эбит. Балыгыас эмээхсин Евсейдээххэ к³рд³´µµлэрин ылынан, сахалыы эмтээбит, кумаа±ыга силлиисиллии ботугуруур уонна испит сирдэригэр сы´ыарар эбит. О±олор
сотору кэминэн µтµ³рэн хаалбыттар.
Пелагея Михайловна т³б³ ыарыытын ылан кэби´эрэ. Туо´унан ии
тигэн баран, ыары´ах т³б³тµн мээрэйин ылар уонна сотору-сотору
эмтэнээччитин т³б³тµн кээмэйдиир эбит. Уларыйыы та±ыста±ына
ыты´ын уокка сылыта-сылыта арыылаан баран, имэрийэн, эмтэнээччи хаанын тар±атан, т³б³тµн сиигин ыпсаран ыарыытын ылан
кэби´эрэ µ´µ.
П.М. Терютина т³´³ да±аны ы²ырыыга сылдьар оло²хо´ут, эмчит,
о±о к³т³±³³ччµ буоллар, иллэ² кэмигэр биир ураты идэлээх этэ. Ол —
туос и´ити тигии. Араас улахан, кыра, курдаах, кура суох, иилээх, иитэ
суох, талахтаах, тала±а суох и´ит эгэлгэтин тигэрэ. Ол и´иттэртэн билигин аймахтарыгар-сиэннэригэр биирдиилээн эмэ ордон сылдьаллар.
Ону сыныйан к³рд³хх³ сиигэ-уо´а олох уратыта к³ст³ сылдьар. Таптыыр идэтин хара ³лµ³р диэри бырахпата±а. Саас от-мас тыллыыта,
туос хастыы ³йµ³лэнэн-тайааланан, ыа±айатын то±онохтонон тыа±а
баран хаалара. Хас да хонон баран, эмээхсин туос б³±³нµ т³ргµµлэнэн,
чэпчэкитик дугунан тиийэн кэлэрэ. «Ити мин ийэ айыл±аттан кµµскµдэх ылынабын» диэн бы´аарара эбитэ µ´µ.
Т.Е. Захарова
Мугудай. — Дьокуускай, 2012.

О±отуттан о±онньоругар тиийэ би´ирэммит Балагыас
Дьон-норуот ортотугар оло²холоо´ун искусствотынан эр дьоннор идэтийэллэрин эрэ курдук санаа олохсуйбут. Кырдьыга, оло²хо´уттарынан наар кэриэтэ эр дьон буолаллара. Ол эрээри, дьахталлартан да±аны биирдиилээн да буоллар, µтµ³кэннээх ырыа´ыттар
µµнэ сылдьыбыттара. Оннук биир ча±ылхай холобурунан Мугудай244
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га т³р³³бµт-µ³скээбит Терютина Пелагея Михайловна-Балагыас
(1880—1965) буолуон с³п. Кини норуокка киэ²ник сура±ырбыт
псевдонима — Балагыас. Ону сэргэ ардыгар, ордук дойдутугар,
Ырыа Ымыычаан дэнэрэ.
Балагыас ту´унан с³бµгэр элбэх информаннар кэпсээбиттэр.
А±ата Топпойо быстар дьада²ытын ту´унан, Мугудайга урут маннык тыл номо±о олохсуйбут: «Топпойолорго дылы, ыалдьыттарын
тµµтэх бурдугу астаан а´аппыттар µ´µ», — диэн. Олох дойдулара —
Чычча². Онно Хобороос £л³²н³³±³р ³т³хт³³хт³р³.
Эдэригэр с³бµгэр µрдµк у²уохтаах, к³н³, кэрэ сэбэрэлээх эбит.
Истээччилэрин номо±он уус-уран тылынан, чуор куола´ынан абылаабыт. Норуот ырыаларыттан ордук би´ирээн «Мачайар Ба´ылайы», «Быттык-быттык Маарыйаны», «Лагларыйа Даарыйаны» толороро. Хас да народнай ырыалара бэчээккэ тахсыбыттара. Холобур, «Саха фольклора» хомуурунньукка (1970 с.) «Быттык-быттык
Маарыйата» киллэриллибит. Сорохтор кэпсииллэринэн, Балагыас
норуот ырыаларын толоруулара пластинка±а у´уллубут. Оччолорго ордук быыбардар, о.д.а. тµмсµµлэр µксµгэр кини оло²хотунан
до±у´уолланар эбиттэр. Онон бэрт µгµстµк улахан тµмсµµлэргэ,
ы²ырыыларга сылдьара. Ала±ар оскуолатын µ³рµµлээхтик а´ыыга
ы²ырыллан тиийэн оло²холообут. Чурапчытаа±ы педучилище преподавателлэрэ ыллатан истибиттэр. Дьокуускайга оло²холоппуттар
уонна онно толорор талаанын улаханнык хай±аабыттар. Ити курдук
оройуон нэ´илиэктэрин µгµстэригэр сылдьыталаан, оло²хо тойугун
толоруу искусствотын киэ²ник пропагандалаабыт.
Балагыас ха´ыа да буолан биир оло²хону толорууларга кыттарын
с³бµлµµрэ. Дойдутугар, Мугудайга, Ырыа Миитээлиин (Д.М. Пермяков) µгµстµк бииргэ толорор µгэстэнэ сылдьыбыттара. Онно биирдэрэ оло²хону са±алыыра, оттон кини салгыыра. Хаста да±аны солбу´аллара, у´ун тµµнµ бы´а ыллаан-туойан тахсаллара. Чурапчытаа±ы
педучилище±а Сыла²тан сылдьар аатырбыт Ч³л³´µ-Н.М. Дьяконовы
к³рс³н, кытты´ан оло²холообуттар.
Мында±аайыттан С.Ф. Абрамов кэпсииринэн, бада±а, 1954—1955 сс.
икки кµн устата уонча оло²хо´ут холбо´он дуу, кµрэхтэ´эн дуу ыллаабыттар. Кинилэр бэйэлэрин билэр оло²холоруттан бы´ыта тардан толортообуттар. Балагыас оччолорго 80-ча саа´ыгар чуга´аабыт
эмээхсин, онно сити´иилээхтик кыттыбыт.
Балагыастан 60-ча саастаа±ар Ар±аа Ха²алас ки´итэ Е.Е. Лу245
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кин «Сэттэ кµннµк сиртэн сибиэркэтэ охсуллар эндиэ ара±ас аттаах Н³рµ³н Мµлгµ» диэн оло²хону 170 лиискэ 10500 хо´оон
строкалаан суруйан ылбыт. £сс³ киниттэн 1947 с. Г.С. Борисов
207 лиискэ «Уолусхан улаан аттаах У´ун Туйгун бухатыыр» диэни
суруйбут. Бу икки оло²хо филиал архыыбыгар туттарыллыбытын
Г.Д. Ефимов к³р³н бигэргэтэр. Балагыас «Н³рµ³н Мµлгµ» оло²хото
1980 с. Н.В. Емельянов «Сюжеты якутских олонхо» диэн кинигэтигэр киирбит.
Ырыа Ымыычаан кырдьар саа´ыгар тиистэрэ тµ´эннэр, ырыатынтойугун, тылын араарар уустугурбут. Ол и´ин Дьокуускайга киирэн
тиис о²орторон эмиэ чуордук оло²холуур, ыллыыр-туойар буолбут.
Биир дойдулаа±а Н.А. Оконешников ахтарынан, эмээхсин сайылыгын о±олорун мунньан олорон, киэ´э аайы остуоруйалыыр, таабырыннары таайтарар э²ин эбит. Сонунтан-сонун, умсугутуулаах
кэпсээнэ о±олор куттарын-сµрдэрин туппут. Араа´а, олус элбэх
остуоруйаны, сэ´эни, таабырыны билэрэ сурукка-бичиккэ киирбэккэ хааллахтара. Ити остуоруйалыырын быы´ыгар тулалаан турар айыл±атын, дойдутун с³бµлµµ с³±³ к³рбµт туох эмэ харамайын
хо´уйан ыллаан-туойан барара.
Пелагея Михайловна о±олорго фольклорнай айымньылары били´иннэрэрин тас ³ттµнэн иллэ² эрэ буоллар араас киэлилээх, эгэлгэ
кэрэ киэргэллэрдээх бэртээхэй туос и´иттэри тигитэлээн, сайылык
дьахталларыгар тµ²этэрэ. Эмиэ да ото´улаан ылара, эмиэ да о±о
к³т³±³р³.
К³р³рбµт курдук П.М. Терютина дэгиттэр идэлээ±э. Кини
ча±ылхай холобура бигэргэтэринэн, урут дьахталлар да±аны эр дьоннордуун тэ²²э оло²хо искусствотын ба´ылыыллара, µгµс ³рµттээх
талааннаахтара. Ол эрээри, былыргы кэмнэргэ дьиэ кэргэн кумалаанын кэриэтэ бала´ыанньалаахтара, ³йд³р³-санаалара, бириэмэлэрэ
о±олорун, дьиэлэрин-уоттарын, сµ³´µлэрин-астарын к³рµµгэ-истиигэ барара, дьо±урдара сайдарыгар кыах, усулуобуйа суо±а.
Балагыастан удьуордаах о±о-уруу элбэх. Кини кэнчээри, ыччаттарыттан эбэлэрин курдук дьо²²о-норуокка ту´алаах ча±ылхай талааннаахтар µµнµ³хтэрэ диэн эрэл улахан.
В.Ф. Ермолаев
Чурапчы оло²хо´уттара. — Дьокуускай : Бичик, 1994.
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Семен Андреевич Новгородов
(1892—1924)
Фольклорга улахан суолтаны биэрэрэ
С.А. Новгородов т³р³³бµтэ 100 сыла туолуутугар
С.А. Новгородов т³р³³бµт норуотун уус-уран тылынан айымньыларын хомуйуунан анаан дьарыктаммата±а. Ол гынан баран µгµс
тµбµктээх µлэтин быы´ыгар ардыгар бириэмэ ордорунан фольклорнай айымньылары хомуйара. Норуот уус-уран айымньыларын
ту´унан суруйуулары ³сс³ реальнай училище±а µ³рэнэр кэмигэр
са±алаабыт эбит.
Семен Андреевич фольклору хомуйууга, араа´а, А.Е. Кулаковскай
кэнниттэн иккис эбитэ буолуо. £ск³тµн А.Е. Кулаковскай Саха сирин кэрийэ сылдьан, Новгородов быдан иннинэ норуот историческай сэ´эннэрин, ³с хо´ооннорун суруйбут буолла±ына, Семен Андреевич Саха сирин киэ²ник кэрийбэтэ±э, чугас нэ´илиэктэринэн
сылдьыбыта.
Училище±а µ³рэнэ сылдьан сайын каникулугар т³р³³бµт Болто²отугар тахсара. От µлэтигэр а±атын хамначчыттарын кытта тэбистэ²²э сылдьара. Киэ´этин кырдьа±астары кытта сэ´эргэ´эрэ, былыргы сахалар т³рµттэрин-уустарын, та²нар та²астарын, туттар
сэптэрин, ону тэ²э б³±³ст³р тустарынан ыйытала´ара. Семен училище µрдµкµ курсугар µ³рэнэ сылдьан, 1909—1910 сс. норуот айымньыларын утумнаахтык суруйан ылар буолбута.
1912—1913 сс. «Саха са²ата» диэн сахалыы тылынан бастакы
сурунаал тахса сылдьыбыта. Семен Андреевич ити сурунаалга «Сайын», «Таатта ырыата», «Сут ырыата» диэн норуот айымньыларын
бэчээттэппитэ.
«Сут ырыатыгар» 1910 с. буолбут уот-кураан ынырык сута хо´уйуллара. Суттан нэ´илиэнньэ оло±о улаханнык алларыйарын ту´унан
туойуллара. Ону тэ²э иэдээнтэн баайдар, атыы´ыттар, µлэ´ит норуоту иэскэ, хабала±а киллэрэн ордук байан-тайан хаалаллара сытыытык ыйыллыбыт.
Баардаах
Байар дьыла кэллэ.
¥птээх µ³рэр
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¥рдµк дьыла µрµлµйдэ.
Харчылаах
Ха²ыыр дьыла кэллэ.

Петебургтаа±ы университет студена Новгородов 1914 с. дойдутугар норуотун фольклорун хомуйарга командировкаланар. Ити сайын
кини Таатта±а баран кэлэр. Онно сылдьан аатырбыт оло²хо´уттары
И.Н. Винокуровы-Табаахырабы уонна Т.П. Борисовы-Ырыа Тиэхээни к³рсµтэлиир. Кинилэр тылларыттан Семен Андреевич биир
б³д³² оло²хону, «Байанай алгы´ын», кµ´µн кэлиитин ту´унан
ырыалары, икки былыргы кэпсээннэри суруйан ылаттыыр. Ити сайын бэйэтин тылынан биир оло²хону айан суруйар. Семен Андреевич кылгас оло±ун устатыгар ити эрэ сайын фольклору утумнаахтык
хомуйуунан дьарыктаммыта.
Петербурга тиийэн В.М. Ионов к³м³тµнэн Антропология уонна этнография музейын хомуурунньугар 1916 с. «Байанай алгы´а»
ырыатын хос бы´аарыылардаах бэчээттэтэр.
Семен Андреевич норуот фольклорун хомуйуу а±ыйах µ³рэхтээх
дьон кыахтарын тас ³ттµгэр турар киэ² µлэ буоларын эрдэттэн
³йд³³бµтэ. Ол и´ин кини фольклору хомуйууга тэрээ´иннээхтик
ылсар наадатын ту´унан маннык эппиттээх: «Очередной задачей
момента является надлежащая подготовка кадров — лиц, вооруженных знанием приемов и способов собирания памятников устного творчества народов». Кини бу идеята ³сс³ 1919 с. к³т³±µллµбµт
буолла±ына, Тыл, литература уонна история институтун научнай
µлэ´иттэрэ фольклору тэрээ´иннээхтик хомуйууну 30-с 40-с сыллартан эрэ са±алаабыттара.
Новгородов Сахатын сирин тас ³ттµгэр да сылдьар кэмигэр тµгэн
буллар эрэ норуот айымньыларын суруйан ыларын умнубат этэ.
Башкирия±а Уфимскай кµбµ³рµнэ±э 1915 с. сайын биир помещик
о±отугар репетитордыы таарыйа онно олохтоох тептярдар уонча частушкаларын уонна кинилэр тылларын суруйталаабыта. Оттон 1918 с.
Петербургтан дойдутугар айаннаан и´эн Бурятия±а хаайтаран олорон онноо±у буряттар легендаларын суруйбута уонна кинилэр тылларын µ³рэтэн онноо±ор дакылааты о²орор буолбута.
Норуот айымньыларын научнай ³ттµнэн чинчийиилэри са±алаан
испитэ. Туох-ханнык иннинэ, кини фольклорнай айымньылар ханнык жанрдаахтарын бы´аарбыта. Ордук киэ²ник оло²хо ту´унан са248
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нааларын суруйбута. Оло²холору кини иннинээ±и µ³рэхтээхтэр у´ун
остуоруйанан, нуучча былинатын курдук бы´аараллара. Новгородов
аан бастаан оло²хо диэн героическай ис хо´оонноох эпос буолар
диэн бы´аарыы о²орбута. Норуот µ³рэ±э суох буолан, фольклорнай
айымньылар, ол и´игэр оло²холор, тутатына айан ыллаа´ын, туойуу
эбэтэр импровизационнай характердаахтар диэн бигэргэтэрэ.
Фольклор ту´унан санааларын «Виды якутских народных произведений», «Якутская народная словесность» диэн научнай ыстатыйаларыгар ордук си´илии сырдаппыта. С.А. Новгородов саха айар
интеллигенциятын представителлэриттэн бастакы учуонай-фольклорист бы´ыытынан сыанабылы ылыан с³п дии саныыбын.
Сахалар баай фольклордаахтарыгар тирэ±ирэн, норуот суругунан
литературатын кэскиллэрэ улаханын ту´унан этэрэ: «Скажу лишь,
что она является прекрасным залогом будущего развития обширной
и во всяком случае недурной литературы, чтобы не сказать больше».
Кырдьыга да±аны, а±ыйах ахсааннаах кыра норуот эрээрибит, олус
баай фольклорнай айымньылардаахпыт, ордук баара±ай уонна элбэх
оло²холордоохпут сахалар улууканнаах поэтическай айар кыахтаахтарын туо´улуур. Кэнэ±эс сахалартан да±аны Чингис Айтматов, Олжас Сулейменов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов курдук аан
дойду, Союз µрдµнэн и´иллэр куоластаах у´улуччулаах суруйааччылар, поэттар µµнэллэригэр мин улахан эрэллээхпин.
Новгородов хомуйбут фольклорнай айымньыларын µксµн «Аа±ар
кинигэтигэр» киллэртээбитэ. Кини бигэргэтэринэн, о±олор сахалыы
тылынан µ³рэнэллэрин тас ³ттµнэн ³сс³ кинилэр т³р³³бµт норуоттарын айымньыларын си´илии билсиэхтээхтэр. Кини Дьокуускайга
уонна Петроградка бэчээттэммит 1922—1923 сс. «Аа±ар кинигэлэригэр» барыта 90 араас ис хо´оонноох, жанрдаах айымньылар киллэриллибиттэрэ. Итилэртэн ба´ыйар µгµстэрэ норуот уус-уран айымньылара этилэрэ. Аа±ар кинигэ±э «Эр Со±отох» оло²хоттон улахан
кэрчик киллэриллибит этэ.
С.А. Новгородов норуотун фольклорнай айымньыларын аан
бастакынан оскуолаларга саха о±олорун µ³рэтэргэ киэ²ник
ту´аныыны са±алаабыта уонна фольклор ту´унан элбэх научнай
бэлиэтээ´иннэри о²ортообута.
В.Ф. Ермолаев
Са²а олох. — 1992. — №111 (7184)
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Семен Андреевич Новгородов
уонна норуот тылынан уус-уран айымньыта
С.А. Новгородовы тыл µ³рэхтээ±ин, ма²найгы саха суругунбичигин олохтообут, µ³рэх учебнигын, аа±ар кинигэтин суруйбут общественнай деятель бы´ыытынан сыаналаа´ын ³й-санаа ба´ылыыр.
Ол эрээри, кини т³р³³бµт норуотун тылынан айымньытын холобурдарын хомуйууга, норуокка тиэрдиигэ, ис номо±ун тойонноо´у²²а
т³рµт сахалартан биир бастакынан суол аспыта диэн олохтоон этии
кµн бµгµнµгэр диэри, хомойуох и´ин, суох.
Семен Андреевич норуот тылынан айымньытыгар умсугуйуута
о±о саа´ыттан са±ыллыбыта. Кини т³р³³бµт-µ³скээбит Боотуруускай улуу´а билигин Чурапчы уонна Таатта, Амма оройуоннарын сорох нэ´илиэктэрин хабара, итиэннэ норуот талба талааннаахтара,
аатырбыт оло²хо´уттар, ыллам ырыа´ыттар, к³рд³³х кµлµµлээхтэр
уутуйан µ³скээбит тµ³лбэлэринэн биллэрэ. Ол курдук, сурахха
киирбит Иев Новгородов оло²холуур дьикти идэтинэн кы´ы²²ы
тµµннэргэ, А.Е. Кулаковскай ойуулаан суруйбутунуу, кыраныкыамматы, о±ону-о±онньору саататара. Ырыа Ылдьаа, Сыгынык
диэн киэ² сирдэринэн тэлэ´ийэн оло²холуур, ыллыыр дьоннор
бааллара. Чурапчылартан аан ма²най И.Г. Теплоухов-Тимофеев
«Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» диэн оло²хотун В.Н. Васильев 1906 сыллаахха суруйбута. Кэлин бу оло²хо бэлиэ научнай
та´аарыыларга тахсан, саха оло²хотун µ³рэтиигэ биир дьо´уннаах
миэстэни ылбыта. Революция иннигэр Бахсы нэ´илиэгэр (уруккута Мэ²э улуу´ун сирэ) Дьµлэй Бµ³кээн-Я.В. Титов чабыр±ахсыт,
дуобатчыт бы´ыытынан киин улуустарга эрэ буолбакка. Атын чиэски сирдэргэ, Дьокуускай куорат ба´аарыгар киэ²ник биллэрэ.
С.А. Новгородов кинилэр уонна да атын уран тыл уустарын толорууларын µгµстµк истэн, этигэр-хааныгар, ³йµгэр-санаатыгар и²эринэн,
£кс³кµлээх £л³кс³й эппитигэр диэри, ийэтин эмиийин кытта тэ²²э
эмсэхтээн ки´и-хара буолбута. Семен Андреевич норуот ойуулуур-дьµ´µннµµр тылын бары толбоннурар кырааскатын ба´ылаабытын кини
суруйан хаалларбыт а±ыйах хо´оонугар уонна ордук биирдиилээн исти²
до±отторугар Кузьма Гавриловка, Марфа Габышева±а суруйталаабыт суруктарын лоскуйдарыгар да к³рµ³ххэ с³п.
С.А. Новгородов норуот тылынан айымньытын хомуйууну реальнай училище±а µ³рэнэ сылдьан са±алаабыта. Ол ту´унан Семен
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Андреевич бэйэтин оло±ун суруйуутугар бэрт чопчу суруйуута баар
(Новгородов, 1978. — С. 95). Ма²найгы суруйуулара «Сайын», «Таатта ырыата», «Сут ырыата» уонна «Хонон турарбыт ырыата» диэннэр. «Саха са²ата» диэн бастакы сахалыы сурунаал нµ³мэрдэригэр
утуу-субуу тахсыталаабыта (Дмитриев, 1960. — С. 13). «Сут ырыата»
диэн норуот айымньытыгар «Иллэрээ, 1910 сыллаа±ы сут ту´унан
ырыата» диэн хос бы´аарыы курдук аат бэриллибитинэн сылыктаатахха, бу айымньылары С.А. Новгородов 1912 с. эргин баара-суо±а
сµµрбэччэ саастаа±ар суруйбут буолуохтаах. Бэйэтин суруйууларыгар
µгэс бы´ыытынан ха´ан суруйбутун ыйбат. Ол оннугар ситэтэ да
суох буоллар кимнээхтэн суруйбутун: Луха уола Иэп Н. (Иев Новгородов), Дьэли´иэй уола Уйбаан Х. (Иван Елисеевич Кулаковскай),
Ырыа Охоноо´ой, Уйбаан уола Ыппаатый С., Тиит уола Дьµлэй
Дьаакып (Яков Васильевич Титов), Ба´ылай уола Ньукулай М. диэн
бэлиэтиир эбит. К³ст³рµн курдук, С.А. Новгородов Чурапчы, Таатта
чулуу оло²хо´уттарын, ырыа´ыттарын, тойуксуттарын кытта бииргэ µлэлээбит.
С.А. Новгородов университекка µ³рэнэр сылларыгар норуот
айымньытын хомуйууга ³сс³ кµµскэ уонна дьаныардаахтык µлэлээн
барар. Ол курдук кини 1914 с. сайын каникулун кэмигэр Орто уонна Киин Азияны µ³рэтэр Нуучча комитетын командировкатынан
илин улуустарга сылдьан саха фольклорун хомуйууга анаан-минээн
µлэлиир. Таатта улуу´ун Дьµлэй нэ´илиэгин аатырбыт оло²хо´уттара,
ырыа´ыттара, сэ´энньиттэрэ И.Н. Винокуров-Табаахырабы, Т.П. Борисовы, Е.М. Егоровы к³рс³н бэрт та´аарыылаахтык µлэлиир.
С.А. Новгородов бэйэтин фольклорнай суруйууларыгар И.Н. Табаахырабы улахан талааннаах оло²хо´утунан аа±ар уонна Ырыа Тиэхээни киниттэн ыллыыр-туойар идэ±э у´уллубут курдук чопчу бэлиэтиир. (Новгородов, 1978). Семен Андреевич µ³´э ахтан а´арбыт
оло±ун ойуулаа´ыныгар биир толору оло²хону хо´оонунан наардаан
суруйбутун ту´унан ахтан а´арбыта уонна ити ма²найгы хо´оонунан
суруйуу холобура буоларын кичэйэн бэлиэтээбитэ. Учуонай ³сс³ туспа бэчээттэтэ сатаабыт бадахтаах да±аны, тылбаа´а суо±унан сибээстээн ол кыаллыбатах. Мантан к³ст³рµнэн кини оло²хону суруйбута
чуолкай. Бииргэ т³р³³бµт балта П.А. Коркина ахтарынан, Дьµлэй
нэ´илиэгин оло²хо´ута И.Н. Табаахырабы уонча хонукка тµµннэрикµннэри оло²холоппут уонна суруйбут. (Новгородов, 1991. —
С. 181). Аны кэргэнэ М.П. Новгородова ахтарынан, оло²хону
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Э.К. Пекарскайга к³рд³р³ биэрбитэ кэлин к³стµбэтэ±иттэн, Семен Андреевич улаханнык аймаммыт. (Новгородов, 261 с.). Дьэ,
ити курдук революция иннигэр Табаахырап курдук Таатта аатырбыт
оло²хо´утуттан суруллубут оло²хо ханнык архыыпка тимирэн хаалбыта билигин таайыллыбат таабырын буолан хаалбыта хомолтолоох.
С.А. Новгородов бэйэтин кэмигэр µрдµк та´ымнаах фольклористхомуйааччы буоларын «Байанай алгы´а» диэн Т.П. Борисов-Ырыа
Тиэхээн тылыттан булчуттар алгыстарын суруйуутугар к³рд³рбµтэ.
Булдунан дьарыктанан, иитинэн олорбут сахалар араас байанайдартан, хара тыа иччилэриттэн сµµрэр атахтаа±ы, кылааннаах тµµлээ±и
айаларыгар, ту´ахтарыгар то±уорутан биэрэллэригэр тыл иччитин,
тыл кµµ´µн итэ±эйэн туран, к³рд³´³лл³р³, онуоха с³пт³³х сиэритуому толороллоро биллэр. Ырыа Тиэхээнтэн суруллубут «Байанай
алгы´а» норуот айымньытын биир басты² холобура. Семен Андреевич суруйбут алгы´ын нууччалыы тылбаастаан, хос бы´аарыылары
о²ортоон баран уонна атын информатордар хос бы´аарыыларын
холбуу тутан, саха этнографиятын уонна фольклорун µ³рэппит, хомуйбут, бэркэ билэр ки´иэхэ В.М. Ионовка бэчээттэтэригэр туттарбыта. Всеволод Михайлович тылбаастыын, хос бы´аарыылардыын
Антропология уонна Этнография музейын сборнигын 4-с томун
ма²найгы та´аарыытыгар 1916 с. бэйэтин ыстатыйатыгар сы´ыарыы
бы´ыытынан киллэрбитэ. (Сборник МАЭ, 1916. — С. 33-43.). Оттон информатордар бы´аарыыларын «Живая старина» 1914 с. хос
сы´ыарыытыгар бэчээттэппитэ. В.М. Ионов сахалар этнографияларын µ³рэппит, µчµгэйдик билэр ки´и киэбинэн, С.А. Новгородов суруйууларын итэ±эл уларыйан и´иитин к³рд³р³р матырыйаал
бы´ыытынан µрдµктµк сыаналаан туран, туох да эбиитэ-к³±µрэтиитэ
суох туох баарынан та´аартарбыта.
С.А. Новгородов суруйуутугар оччотоо±у да±аны, били²²и да дьон
тута ³йд³³н биэрбэт, эбэтэр араастык бы´аарар тылларын «таала холумтан», «эстэрии чокуур», «то´о±ос от», «µ³л-дµ³л», «эргэнэ тыа»
диэн курдук барыта 14 тылы олохтоохтук бы´аарбыта. Итини тэ²э
тылбаа´ыгар ситэ ³йд³мм³т тыллары бы´ааран, ситэрэн, атыннык
хайдах бы´аарыахха с³бµн ыйбыта. Маныаха Семен Андреевич Аан
Уххан, Кµддьµгэн Чаадай, Бараа²кы, Туо²хааны, Эрбэс, Одунча
курдук тыллар т³´³ да кы´аллыбыт и´ин тылбаастамматтарын, онтон
кинилэргэ сы´ыаннаах эпитеттэр тылбаастанар кыахтарын ыйбыта.
Ити тµмµгэр, «Байанай алгы´ын» курдук ойуулуур-дьµ´µннµµр тыл
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араас дэгэтинэн айыллыбыт норуот архаическай жанрын С.А. Новгородов, икки тылы тэ²инэн билэр ки´и сиэринэн, тылбаастаа´ын
басты² холобурун к³д³рбµтэ. Иккис µтµ³ холобурунан, С.А. Новгородов «Байанай алгы´ын» Ырыа Тиэхээнтэн суруйан баран, байанайдар ааттарын-суолларын хас биирдиилэрин туох аналлаахтарын
чуолкайдаспыта буолар. Болто²о нэ´илиэгин булчуттара Софрон
Иванович Семенов, Севастьян Миронов уонна кинилэри кытта
сэ´эргэ´эр С³мµйэкээн Мэхээлэ кэпсээннэрин, кинилэр байанайдары хайдах ааттыылларын суруйан ылбыта. Маныаха кини бэйэтэ суруйбут алгы´ын уонна Э.К. Пекарскай тылдьытыгар киирбит
байанайдар ааттарын аа±ыталаан биэрэр эбит. Ол тµмµгэр, билигин
би´иги да ³йдµµрбµтµгэр сыаналаах бэлиэтээ´иннэри о²ортообут.
Ол курдук ³сс³ революция быдан иннинэ сахалар итэ±эллэригэр
христианство сабыдыала улаханын кэрэ´илиир тµгэннэр к³ст³н
аа´аллар. Булчут С.И. Семенов этэринэн, «Байанай алгы´ын» олус
ситэрэн-хоторон этэр сэттээх-сэлээннээх эбит. Бу булчут убайа,
нуучча миэрэтин ылыммыт ки´и, Байанайы олох да абаа´ынан
ааттыыр эбит. Бу тµгэни С³мµйэкээн о±онньор эмиэ бигэргэппит.
Бу о±онньор Э.К. Пекарскай тылдьытыгар киирбэтэх. Хааннаах
С³г³л³³н, Элип Ханда±ай уонна Куралай Бэргэн ааттарын алгыска
ахтан а´арыахха с³бµн ыйбыт. Онтон Чочу Кылыы´ыт, £нд³лµкµ
Б³к³н³, Тэллэх Тэлиэримэ уонна Ытык Субайдаан ааттарын ойуун
си²кэн тардарга В.М. Ионов бы´аарарынан, барыылаах тардарга
ахтан а´арар байанайдарын ааттара эбит. Севастьян Миронов 13
байанай аатын хас биирдиилэрин аа±а ааттаталаан биэрбит уонна
байанайдар Дьыл±а Хаантан т³рµттээхтэр диэн бигэргэппит. Онтон
оло²хо´ут И.Н. Табаахырап Ырыа Тиэхээн алгы´ын истэн баран,
к³мн³хт³³х Кµл хаан Тойон, Ма²ан Кµскэм Хотун, Хара киис Кичэлигэ Кыыс диэннэр то²устартан т³рµттээх байанайдар баалларын
эбии киллэртээбит. С.А. Новгородов «Байанайын алгы´а» уонна
онно киллэртээбит хос бы´аарыылара билигин да±аны сахалар былыргы итэ±эллэрин, фольклордарын µ³рэтиигэ, чинчийиигэ улахан
суолталаахтар уонна научнай ³ттµнэн бигэ эрэллээх источник буолаллар.
С.А. Новгородов араас кэм²э Иев Новгородовтан «¥²кµµ ырыатын», «Сэттэ кµннµк сири дэлэ²этитэн тµ´эн барар дьэллик сиэр
аттаах эр ки´и Эллэй Боотур» оло²хоттон киириитин, «Ырыа»,
«Чабыр±ах», Оонньуулаах Уйбаантан «Таатта ырыатын», «Иэйиэх253
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сит ырыатын», «Халлаан сырдыыра», «Сут ырыатын», Мария Андросоваттан «Дьыл кэлиитин ырыатын», «Кулун тутар», Дьµлэй
Бµ³кээнтэн хас да чабыр±а±ы, билигин µгµс фольклорнай хомуурунньукка киирбит норуот айымньытын басты² холобурдарын суруйталаабыта. Семен Андреевич информатордара да±аны хас биирдиилэрэ бэйэлэрин кэмнэригэр улаханнык сура±ырбыт талааннаах дьоннор этилэр. Ол курдук, Иев Новгородов µ³´ээ, аллараа
абаа´ылары сэргэхситэр дьо±урдаах оло²хо´ут бы´ыытынан чугас
эргин ыалларыгар биллэрэ. Ол да и´ин фольклорист Г.М. Васильев кэпсииринэн, кини оло²холууругар тµннµктэргэ, аа²²а хаты²
лабаатынан абаа´ылар киирбэтиннэр диэн кириэс уураллара биллэр (Илларионов, 1982. — С. 16.). Онтон П.А. Ойуунускай «Дьулуруйар Ньургун Боотур» оло²хотугар М.Н. Андросова уонна Дьµлэй
Бµ³кээн ааттарын уран тыл маастардарын бы´ыытынан и´ирэхтик
ахтан а´арбыттаа±а. М.Н. Андросова-Ионова норуот ырыа´ытын,
оло²хо´ут, норуот айымньытын, этнографиятын дэгиттэр билээччи бы´ыытынан кэргэнигэр В.М. Ионовка, Э.К. Пекарскайга мэлдьи сµбэ-ама буолара. Кэлин Нуучча Географическай обществота
норуот тылынан айымньытын этнографиятын µ³рэтиигэ у´улуччу
µтµ³лэрин и´ин кы´ыл к³мµс мэтээлинэн на±араадалаабыта. (Коркина, 1978.).
Семен Андреевич норуот тылынан айымньытын хомуйууга атыттары эмиэ у´уйара кини архыыбыгар Василий Сеялов, Прокопий
Тимофеев, Николай Ортойуукап хомуйбут фольклорнай матырыйааллара да бааллара туо´улууллар. Ол и´игэр £лµ³хµмэ аатырбыт
оло²хо´ута Ырыа Бабанча «К³мµсчµт му²атыйбыт ырыата», итиэннэ «Суо´алдьыйа Толбонноох Мотуруона до±орум» диэн Бµлµµ
б³л³х улуустарга уонна £лµ³хµмэ эргин киэ²ник биллибит тойук
биир эрдэтээ²²и вариана баара кэрэхсэбиллээх.
С.А. Новгородов саха фольклорун айымньыларын сурукка-бичиккэ ти´эн, киэ² аа±ааччыларга тиэрпит ураты µтµ³лээх. Ол курдук, «Аа±ар кинигэтигэр» «Саха кэпсэтэр элэ-бала» диэн бастакы
салаа±а 18 араас кэпсээн, µгэ-хо´оон, ырыа-тойук, оло²хо, остуоруйа киллэриллибит. Манна Л.Н. Толстой, И.А. Крылов, саха суруйааччылара А.Е. Кулаковскай, А.И. Софронов айымньыларын
сэргэ С.А. Новгородов бэйэтэ суруйбут фольклорнай айымньылара:
«Байанай алгы´а», «Сайын ырыата», «¥²кµµ ырыата» диэннэр киллэриллибиттэр.
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¥´µс салаа «Ааспыт олох µ³рэ±иттэн» диэн ааттаах. Манна Семен Андреевич бэйэтэ суруйбут: «Саха хантан хааннаа±а», «Саха
уу´аан-тэнийэн испитэ», «Былыргы саха µ²эр айыылара, ытыктыыр иччилэрэ» «Былыргы саха сэриигэ туттар сэбэ» диэн научнай
ыстатыйалара бэчээттэммиттэрэ. Кинигэ иккис салаатыгар киллэриллибит» Былыргы саха» диэни кытта бу ыстатыйалар учуонайлингвист научнай интэриэ´э киэ²ин, кини т³р³³бµт норуотун историятын фольклорун бары ³ттµнэн си´илии дири²ник µ³рэппитин
к³рд³р³лл³р. Иккис ³ттµнэн ³йд³³т³хх³, кини µµнэр к³лµ³нэни,
эдэр ыччаты µ³рэтиигэ норуот олорон ааспыт оло±ун, культуратын
кытта сибээстээн, кµннээ±и олоххо-дьа´ахха сы´ыаран µ³рэтэри тутуспута ки´ини с³хт³р³р.
С.А. Новгородов норуот тылынан айымньытын ту´унан анаан,
би´ирэмнээн суруйбутун ахтан а´арар наадалаах. Туох-ханнык иннинэ 1916 с. «Якутские вопросы» диэн ха´ыат бала±ан ыйынаа±ы 10,
14 уонна 17 кµннэринээ±и нµ³мэрдэригэр «Саха интеллигенциятын
сµрµн соруктара» диэн дьо´уннаах ыстатыйатыгар саха уус-уран народнай айымньытын ту´унан аан ма²най киэ²ник суруйбута. Онно
ааптар: «Сколь неизмеримы глубина и остроумие наших пословиц
и вместе с тем сколь уморительно смешны наши скороговорки
(чабырхахи) сколь невероятно долги наши былины, сколь замечательны и оригинальны по форме и содержанию наши ораторские
речи!» — диэн норуот айымньытын µрдµктµк сыаналаабыта уонна
кини суругунан литература сайдыытыгар т³рµ³т буолар диэн тµмµк
о²орбута кэрэхсэбиллээх. (Новгородов, 1991.).
1921 с. Э.К. Пекарскай к³рд³´µµтµнэн «Виды якутских народных произведений» уонна кэлин, Е.И. Коркина сэрэйэринэн, 1923 с.
«Якутская народная словесность» диэн саха фольклорун сµрµн жанрдарын ис номо±ун арыйар ыстатыйалары суруйталаабыта. (Новгородов, 1978. — С. 69-74.). Ааптар норуот тылынан айымньытын жанрдарыттан оло²хону ³р³ тутара ³т³ к³ст³р. Кини оло²хону жанр
бы´ыытынан героическай поэмаларга киллэрэр. Оло²хо киириитин
µ³рэ-дьµ³рэ тылларынан наардаан этии ба´ылыырын, онтон бухатыырдар са²алара араас ырыаларынан до±у´уолланарын ыйар. Ааптар оло²хо´уттар ³йг³ тутар дьо±урдарын с³±³н, истээччилэр баты´а
сылдьан истэллэрин бэлиэтиир. Норуот ырыалара ис хо´ооннорунан
олус баайдарын, кинилэри б³л³хт³³´µн уустуктардаа±ын ыйар. Манна тутатына хо´уйуу (импровизация) бы´аарар оруоллаа±ын, онуоха
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тэ² олуктардаах сµ´µ³х уонна µ³рэ-дьµ³рэ тыллар хо´оону айыы
сµрµн ньыматынан буолалларын чопчу ыйар.
Семен Андреевич остуоруйалары икки суолга: т³рµт саха уонна
нууччаттан киирии остуоруйаларга араартаабыта билигин да кэрэхсэбили ылар.
Итини тэ²э С.А. Новгородов кэпсээн, чабыр±ах, таабырын, ³с
хо´ооннорун ту´унан бэйэтин кэмигэр бэлиэ, таба бэлиэтээ´иннэри
о²ортообута. Норуот тылынан айымньытын биирдиилээн жанрдарын
анаан-минээн µ³рэтээччилэргэ учуонай-лингвист бэлиэтээ´иннэрэ
билигин да±аны кэрэхсэбили µ³скэтэллэр.
Тµмµктээн эттэххэ, С.А. Новгородов норуот тылынан айымньытын
хомуйааччы, бэчээттээн та´аарааччы уонна µ³рэтээччи бы´ыытынан
саха бастакы µ³рэхтээхтэрин: А.Е. Кулаковскайы, Г.В. Ксенофонтовы
кытта тэ²²э ма²найгы ыллыгы тыырсыбыта уонна саха фольклористикатын историятыгар бэлиэ суолу хаалларбыта.
В.В. Илларионов
Оло²хо алыптаах эйгэтэ. — Дьокуускай : Бичик, 2006.

Улууспут киэн туттунуулара
Тыа ха´аайыстыбатын управлениетын кылаабынай агрономунан
µлэлиир сылларбар идэм хайысхатынан нэ´илиэктэргэ командировкаларга сылдьаммын таарыччы олохтоох 60-90 саастаах сµµсчэкэ
кырдьа±а´ы кытта к³рсµтэлээн кинилэр урут истибит-билбит,
к³рбµт оло²хо´уттарын тустарынан ахтыыларын хомуйсубутум. Ону
та´ынан филиал архыыбын сорох матырыйаалларын, урут толоруллубут анкеталары, научнай, уус-уран литератураны, ха´ыат ыстатыйаларын ту´анным.
Чурапчыга ХIХ µйэ иккис а²аарыгар уонна ХХ µйэ 50—60 сс.
диэри, ити аата, µйэ кэри²э бириэмэ устата 200-чэкэ оло²хо´ут
ыллаан-туойан, олорон ааспыт. Онон уруккута Саха сиригэр бу
улуус элбэх оло²хо´уттардаа±ын ити сыыппаралар кэрэ´илииллэр.
Ордук ХIХ µйэтээ±и оло²хо´уттартан Саха сирин µрдµнэн киэ²ник
сура±ырбыт у´улуччу талааннаах, наар оло²холоо´унунан µлµ´µйбµт,
идэтийбит (профессионал) толорооччулар бааллара. Холобур, Хайахсыттан Олоодо, И.Г. Теплоухов-Тимофеев, Сыла²тан — Сулумаа256
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та Уола эбэтэр Ырыачай, Хадаартан — Сы²ынык, Болто²оттон —
Иэгии Хотоох, Чэппиэдэй Амматтан Хойто´ун уо.д.а. Итинник профессионал-толорооччулары сэргэ бэйэлэрин улуустарын,
нэ´илиэктэрин кэрийэ сылдьан ыллаабыт-туойбут, дьону-норуоту
эпос µтµ³ ыратынан сэргэхсиппит б³д³² оло²хо´уттарга Соловьев
нэ´илиэгиттэн Софрон Кузьмин, Чакыртан — Ырыа Ылдьаа, Хайахсыттан — Хоно´о Уола, Хадаартан — Тэкэллэ, Мугудайтан —
Балагыас-Ырыа Ымыычаан, Мундууска Уо´ук, Сыла²тан — бииргэ т³р³³бµт ини-бии Чорообо уонна Ч³л³с, Кытаанахтан — Маайа
Ба´ылайа, Болто²оттон — Куолай Уола Бµ³тµр, Хатылыттан Белых
Мэхээчэ уо.д.а. киирсиэхтэрин с³п.
Нэ´илиэктэргэ са²аттан-са²а к³лµ³нэ толорооччулар µµнэµ³скµµ туралларыгар то±оостоох эпическэй поэзия эйгэтин µгэ´э
(традицията) баара. Ол да и´ин бастакыларынан µµммµт суруйааччылар оло²хо´уттар этилэр. Холобур, Эрилик Эристиин, идэтийбэтэр
да оло²холуурун с³бµлµµрэ. Киниттэн суруллубут µс оло²хо сюжеттара филиал фондатыгар ууруллан сыталлар. Михаил До±ордуурап
эмиэ оло²хо´утунан биллэрэ.
Чурапчыттан Саха сирин µрдµнэн аатырбыт идэтийбит б³д³²
фольклористар µµммµттэрэ. Сахалартан бастакы учуонай, сахалыы
суругу-бичиги айбыт уонна норуотун маассабай µ³рэхтээ´ин суолугар киллэрбит Семен Андреевич Новгородов Болто²о нэ´илиэгин
уонна Таатта б³д³² оло²хо´уттарын тылларыттан хас да±аны героическай сюжеттары суруйталаабыта. Ону та´ынан бэйэтин тылынан
биир эпическэй поэманы суруйбута биллэр. Одьулуунтан т³рµттээх
Сэ´эн Боло 20-чэ сыл устата со±отох бэйэтэ бµтµн научнай коллектив µлэтин о²орбута. Ол курдук, 800 единицаттан тахса фольклорнай айымньылары хомуйбута, ол и´игэр хотугу оройуоннартан хас
да оло²хону суруйбута.
Болто²о нэ´илиэгин ыччата Андрей Андреевич Саввин элбэх
ахсааннаах фольклорнай айымньылары, этнографическай, кыраайы
µ³рэтэр религиознай, историческай, о.д.а. матырыйааллары хомуйбута. Бµлµµ ³рµс умна´ынаа±ы оройуоннар оло²хо´уттарыттан 10-ча
тиэки´и суруйан ылбыта. Сэ´эн Боло уонна А.А. Саввин Саха сирин барытын кэриэтэ кэрийбиттэрэ, олус сыралаахтык, дьулуурдаахтык µлэлээбиттэрэ, онон филиал архивнай фондатын байытыыга
биллэр-к³ст³р кылааттарын киллэрбиттэрэ.
Чурапчылартан барыта 20-чэ араас эпическэй поэмалар сюжет257
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тара суруллан филиал фондатыгар ууруллан сыталлар. Билигин архыыпка 200-н тахса оло²хо тиэкистэрэ сытар буоллахтарына, чурапчылар ити духовнай баайбытын ха²атыыга бэйэлэрин дьо´уннаахай
кылааттарын киллэрбиттэрэ итэ±этиилээхтик к³ст³р. ¥йэ устата
олорон, ыллаан-туойан ааспыт норуот талааннаахтара барыта 70-ча
араас ааттаах, µксµлэрэ ураты героическай ис хо´ооннордоох оло²холору толортуу сылдьыбыттар. Ордук маассабайдык «Ньургун Боотур», «О±о Туйгун», «Сылгы уола Дыырай бухатыыр», «Кулун Куллустуур», «Кµн Эрили» курдук эпостары толортообуттар.
Нэ´илиэктэринэн оло²хо´уттар ахсааннара араас, ордук элбэх
толорооччулардаах Хайахсыт, Сыла², Соловьев, Мугудай, Кытаанах, Хатылы, Хадаар, о.д.а. буолаллар.
Фольклористар суруйалларынан сылыктаатахха, Чурапчыга оло²хо искусствота оччо-бачча маассабайдык сайдыбатах курдук ³йд³бµлгэ кэлэ±ин. Дьи²инэн, фольклористар бары нэ´илиэги кэрийэн
элбэх дьоннуун к³рсµ´эн, кинилэр ахтыыларын хомуйсубатахтар,
а±ыйах кµннэр усталара биирдиилээн эмэ нэ´илиэктэринэн тэ´итэ
кэрийэн к³рбµттэр. ¥³´э ахтыллыбыт чахчылар итэ±этиилээхтик
к³рд³р³лл³рµнэн, Чурапчы оройуонугар оло²холоо´ун маассабай
этэ, эпостары толоруу искусствота лаппа µрдµк сайдыылаа±а эбэтэр
Чурапчы Саха сиригэр оло²холоо´ун биир саамай ³р³г³йд³³н сайдыбыт улуу´а буолара.
В.Ф. Ермолаев
Чурапчы оло²хо´уттара. — Дьокуускай : Бичик, 1994.

Дьячковскай Дмитрий Иванович-Сэ´эн Боло
(1905—1948)
Саха историческай фольклорун у´улуччулаах хомуйааччыта, чинчийээччитэ, кыраайы µ³рэтээччи Сэ´эн Иванович Боло сэтинньи
8 кµнµгэр Одьулуун нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. Омуоруйа а±атын уу´а
диэн т³рµт-уус, баайдар. А±ата Дьячковскай Иван Никитич-Тµргэн
Уйбаан (1867—1941) — 1902—1908 сылларга быыбарынай кулуба, ол
быы´ыгар нэ´илиэгэр кинээс. Миитэрэйи т³р³³тµн кытта таайдарыгар Боотуруускай улуус I Дьохсо±он нэ´илиэгэр (Ма±арас Амма258
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тыгар, кэлин I Дьохсо±онтон арахсан Аллараа Амма нэ´илиэгэ диэн
буолбута) Малышевтарга иитиэххэ биэрбит.
Ийэтэ Варвара Николаевна, э´этэ, эбэтэ 1920 с. ³лбµттэр. 1922 с.
убайын Уйбааны — кы´ыллар, икки тасты² убайдарын Лэгэнтэйи
уонна Миитэрэйи бандьыыттар ³л³рбµттэр. Таайдарыгар кини
1923 сылга диэри сылдьыбыт. 1918 с. та²ара дьиэтин оскуолатын
бµтэрбит. Онтон Чурапчыга µрдµкµ начальнай оскуола±а µ³рэммит.
1923 с. а±атыгар т³нн³н, Дьокуускайга киирэн бастакы советскай
(сэттэ кылаастаах) оскуола 6-с кылаа´ыгар µ³рэммит. Онтон улахан
эпидемия буолан дойдутугар т³ннµбµт. Уонна 1925 с. медицинскэй
техникум ветеринарнай салаатыгар µ³рэнэ киирбит. Бу техникум²а
кыраайы µ³рэтэр туспа предмет баара. 1926 с. ити µ³рэ±ин, а±ата
уонна балта ыараханнык ыалдьан, быра±арга кµ´эллибит. Ол эрээри, техникум²а µ³рэммитэ Миитэрэй кэлэр оло±ор улаханнык суолталаммыта.
1925 с. а±атын уонна атын аймахтарын сэ´эннэригэр оло±уран,
бэйэтин а±атын уу´ун аакка-суолга киирбит Омуоруйа а±атын уу´ун
т³рµччµ таблицатын о²орбут. Ити кэмтэн са±алаан истибит былыргы сэ´эннэрин уонна кэпсээннэрин суруйууну са±алаабыт. Туох да
хамна´а суох, кимтэн да командировката суох ыалтан ыалга сатыы
хааман, ааттаах сэ´энньиттэри кэрийэ сылдьан, атах тэпсэн олорон, хонон-³р³³н, сэ´эннэрин кумаа±ыга µйэтитэн испит. Бастаан били²²и Чурапчы улуу´ун сэ´энньиттэрин кэрийбит. Онтон
кэ²ээн Саха сирин киин улуустарын, барыларын кэрийбит: Тааттаны, Амманы, Мэ²э Ха²ала´ы, Уус Алданы, Намы, Ха²ала´ы.
А²аардас Мэ²э Ха²аласка 48 биллэр-к³ст³р сэ´энньиттэн суруйбут. £ск³т³ Сэ´эн Боло киин улуустар сэ´энньиттэрин кэпсээннэрин суруйан ылбата±а буоллар, билигин киин улуустарга ааспыт
³ттµгэр сэ´эннэр итинник киэ²ник тар±ана сылдьыбыттарын ки´и
итэ±эйиэ суох этэ.
1934 с. Миитэрэй Иванович Дьячковскай ЗАГС-ка аатын уонна араспаанньатын уларыттаран Сэ´эн Иванович Боло диэн буолбут. £бµгэлэрин Сэ´эн Быркы²аа уонна Боло Кµµлэкээн ааттарын
ылбыт.
1937 с. олунньу ыйга С.И. Боло Тыл уонна литература институтугар
научнай µлэ´итинэн ы²ырыллыбыт. Сµрµн соругунан саха былыргы
сэ´эннэрин уонна кэпсээннэрин хомуурунньугун бэлэмнээ´ин этэ.
Э´иилигэр (1938 с.) «Лиэнэ±э нуучча кэлиэн иннинээ±и саха оло±о.
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Урукку Дьокуускай уокурук сахаларын сэ´эннэринэн» диэн кинигэтэ тахсыбыта. Кинигэ Москваттан кэлэн са²а атыыланан эрдэ±инэ,
редактора П.А. Ойуунускай норуот ³ст³³±µнэн биллэриллибитэ. Кинигэни хомуйан ылан, Дьокуускай Кµ³х Хонуутугар киллэрэн уоттаабыттара. Онон бу кинигэ норуокка тиийбэтэ±э. Онтон дьэ, 1994 с.
хос бэчээттэнэн, норуот билиитигэр-к³рµµтµгэр тиийбитэ.
1938 с. тохсунньу 25 кµнµттэн атырдьах ыйын 13 кµнµгэр диэри Сэ´эн Боло А.А. Саввинныын Бµлµµ улуустарыгар фольклору
хомуйар экспедиция±а бараллар. Ити кэм²э П.А. Ойуунускай норуот ³ст³³±µнэн биллэриллэн, Саха АССР Совнаркома Институт
1937 с. µлэтин туругун к³р³рг³ уураах та´аарар. Ити уураах 1938 с.
муус устар 29 кµнµгэр тахсыбыт бы´ыылаах. «Выписка из Постановлений Совета Народных комиссаров Якутской Автономной
ССР» диэн дьыала±а са±аламмыт кµнэ «29 апреля 1938 г.», бµппµт
кµнэ «3 сентября 1938 г.» диэн суруллубут. Институт 1937 с.µлэтин
ту´унан дакылааты Мординов А.Е., хос дакылааты Кычкин С.М.
о²орбуттар. (ЯНЦ архыыба, ф. 5, оп. 5, д. 22) Кытаанах тµмµктэрдээх
Тыл уонна культура институтун кадрдарын к³рµµ кэнниттэн Сэ´эн
Боло µлэтиттэн у´уллар. Бµлµµттэн т³нн³н кэлээт да Чурапчынан,
Мэ²энэн салгыы барар. Чурапчыттан сэтинньи 6 кµнµгэр кэлбитэ,
бала±ан ыйын 21 кµнµгэр µлэтиттэн у´уллубут бирикээ´э кµµтэн
сытара. Хайыай, Чурапчыга т³ннµбµт.
1939 с. олунньу 10 кµнµгэр Бµтµн Союзтаа±ы Кы´ыл Кириэс
Саха уобаластаа±ы кэмитиэтигэр µлэ±э киирэр. Биир ый µлэлээн
баран, уурайан, эмиэ Чурапчылыыр. Онно со±отох биэлээ±ин атыылаан куоракка 2-3 ый олорор харчыланан, сэтинньигэ куоракка
киирэр. Куоракка киирээт, Тыл уонна культура институтугар µлэ±э
ылыллар. А±ыйах хонугунан А.А. Саввинныын Хотугу фольклорнай
экспедиция±а барар. С.И. Боло маршрута £йм³к³³н, Муома, Абый,
Халыма сµнньэ. Хотуттан 1941 с. алтынньы ыйга кэлэр. Кэлбитэ института сэрии буолан сабыллан хаалбыт. С.И. Боло штаты та´ынан
µлэ´ит.
1942 с. саа´ыгар А.П. Окладников Лиэнэтээ±и историческайархеологическай экспедициятыгар кыттарга кэпсэтэр. £кт³м²³ тахса сылдьаллар. Онтон £лµ³нэни та²нары усталлар. С.И. Боло бу
экспедиция±а урут сылдьыбатах сирдэригэр хо´ууннар тустарынан
сэ´эннэри хомуйар уонна А.П. Окладниковка кµµс-к³м³ буолар. Ол
курдук, Эдьигээ²²э Уолба диэн сиргэ хотон тута сылдьар дьон бы260
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лыргы к³мµµнµ, таас сэби-сэбиргэли булбуттарын, кэпсэтэн-билсэн
баран, онтуларын Сэ´эн Боло±о биэрэллэр. Ол таас сэптэрин
Сэ´эн Боло А.П. Окладниковка биэрэр. А.П. Окладников тута икки
к³ст³³х Уолба±а дьонун илдьэр. Ити курдук, Уолба, Кыларса, Жирков кµ³ллэригэр аан дойдуга биллибит са²а таас µйэтээ±и (неолит)
дьон олоро сылдьыбыт сирдэрин арыйан, баай инвентары булбута.
1942 с. алтынньыттан экспедицияттан уурайар. Кыраайы µ³рэтэр музейга µлэ±э ылы² диэн сайабылыаньа тµ´эрэр. Алтынньы 3
кµнµттэн µлэ±э ыларга диэн бирикээс тахсар. Оло±о сµрдээх кырыымчык буолан 1943 с. тохсунньу 24 кµнµгэр харчыта суох хаалан,
са²а ырбаахытын, тэлигириэйкэтин атыылыырга кµ´эллэр. Ити
кэм²э Сэ´эн Боло±о биир сырдык тµгэн тосхойор. 1943 с. олунньу
20 кµнµгэр кинини µ³рэх Наркома В.Н. Чемезов ы²ыран, Иркутскайга Сибиир фольклористарын уонна сэ´энньиттэрин мунньа±ар
командировкалыырын уонна кини «Якутский фольклор, его собирание и изучение» диэн тиэмэ±э дакылаат о²оруохтаа±ын этэр. Иркутскайга кулун тутар 29 кµнµгэр тиийэр. Мунньа±а кулун тутар 21—25
кµннэригэр буолан бµппµт. Ол эрээри муус устар 2 кµнµгэр дакылаатын Иркутскайдаа±ы университекка аа±ар. М.К. Азадовскай профессоры кытта к³рс³н кэпсэтэр, Иркутскайдаа±ы обком культурнаймаассабай отделын сэбиэдиссэйин А.А. Шмаков приемугар сылдьан
сµнньµнэн, сити´иилээхтик т³нн³р. Сэ´эн Боло саха фольклорун
хомуйбута олус элбэх. Кини саха дьоно тµ³лбэлээн олорор сирдэрин барытын кэрийбитэ: киин улуустары, Бµлµµ сµнньµн, Халыма,
Индигир умнастарын, Эдьигээн, Булу² улуустарын. £ск³тµн Сэ´эн
Боло хомуйбутун барытын бэчээттиир ки´и 50-ча эттээх том буолуо
этэ диэн Г.В. Попов филологическай наука кандидата, СР культуратын µтµ³лээх µлэ´итэ, ССРС НАСС µтµ³лээх ветерана, Мэ²э
Ха²алас улуу´ун бочуоттаах гражданина, Гуманитарнай чинчийии
институтун µтµ³лээх ветерана «Саха сирэ» ха´ыакка 13.10.2005 с.
суруйбута.
Сэ´эн Боло µйэтиппит оло²холоро:
«О²оруулаах Орто Быраан Дойду Орой киинигэр олохтоох Кучар Бэргэн» икки µйэлээх оло²хо. Муома Соболоо±ор олорор
В.В. Атласов-А²ар тылыттан. — 1940. — Ф. 5, оп. 3, дь. 417,
л. 38-50.
«Орто дойду О±ото Учар Бэргэн» икки µйэлээх оло²хо. Муома
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Соболоо±ор олорор И.В. Черов тылыттан. — 1940. — Ф. 5, оп. 8,
дь. 49, л. 23.
«Эрбэх Бы´а±а´ын са±а Чэрчилээн µ³скээбит Эт Кулан Бухатыыр» икки µйэлээх оло²хо. Муома Соболоо±ор олорор И.В. Черов тылыттан. — 1940. — Ф. 5, оп. 8, дь. 49, л. 24-34.
«Дугуйа Б³±³». Оло²хо´ут Аммосов Максим Филиппович. Кубалахский наслег Оймяконского района. — 1940. — Ф. 5, оп. 7, ед.
хр. 57 /100/, л. 62.
«Кµн Эрили бухатыыр». Оло²хо´ут Атласов Николай Прокопьевич. I Борогонский наслег Оймяконского района. — 1940. — Ф. 5,
оп. 7. ед.хр. 104 /101/, л. 85.
«Хара дьоруо аттаах Харыйа Баатыр». Оло²хо´ут Березкин И.Г.Куччугуйдуур. Походский с/совет Нижнеколымского района. —
1940. — Ф. 5, оп. 7, ед.хр. 6 /103/, л. 62.
«Хаарылла Мохсо±ол». Оло²хо´ут Атласов Василий Васильевич
Момский район. — 1940. — Ф. 5, оп. 7, ед.хр. 63 /99/, л. 102.
«Эрбэхтэй Бэргэн». Оло²хо´ут Алексеев Борис. Угулятский наслег Вилюйского района. — 1938. — Ф. 5, оп. 7, ед хр. 28 /17/ 3904
строк.
А.П. Окладников экспедициятыгар С.И. Боло 1946 с. кµ´µнµгэр
диэри µлэлээбитэ. Кини 1948 с. от ыйын 15 кµнµгэр тµ³рт уон µ´µн
туолбакка сылдьан ³лбµтэ.
Сэ´эн Боло хомуйбут матырыйааллара бµтµннµµ билигин Научнай киин архыыптарыгар ч³м тутуллан уурулла сытар.
Г.В. Попов

Андрей Андреевич Саввин —
саха биллиилээх фольклори´а, этнограба
(1892—1924)
Андрей Андреевич Саввин 1896 с. Боотуруускай (билигин Чурапчы) улуу´ун II Хатылы (Болто²о) нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. Андрей
Андреевич архыыпка сытар матырыйааллара µс суол улахан б³л³хх³
араарыллыбыттар:
Сµнньµнэн киин улуустарга хомуллубут матырыйааллар Саха
262

ЧурапЧы оло¢хо¤уттара

сиринээ±и научнай киин архыыбын 4 фондатыгар, 12 уоппу´ун 95
дьыалатыгар.
Бµлµµтээ±и экспедиция±а хомуйбут матырыйааллара.
Хотугу экспедиция±а хомуйбут матырыйааллара.
А.А. Саввин архыыпка сытар матырыйаалларын хабар кэмэ
1932—1950 сыллар. Бастакы улахан б³л³хх³ киирэр А.А. Саввин суруйбут матырыйааллара сµнньµнэн киин улуустарга хомуллубуттар.
¥гµс ³тт³ этнографическай. Манна билигин ки´и кимтэн да суруйар кыа±а суох матырыйааллара бааллар: «Сахалар кµ³´µ охсуулара»,
«Былыргы сэргэлэр», «Саха дьиэтэ-уота», «ХIХ µйэ бµтµµтµнээ±и сахалар оонньуулара», «Народнай ветеринария», «Народнай медицина»
(2 паапка), «Саха та²а´ын киэргэллэрэ», «Сэт, сэлээн» (табу), «Саха
кымы´а» (кымы´ы о²оруу), «Сир о²о´уута сайдыан иннинэ сахалар астара», «Саха уустара». «Ы´ыах», «Саха оонньуута, к³р³-нара»,
«Дьиэ кэргэн, а±а уу´а», «Уруур±а´ыыны бэлиэтиир тыллар», о.д.а.
К³ст³рµн курдук, А.А. Саввин саха оло±ун бары ³ттµн барытын тугу
да ордорбокко сирийэн суруйбут. Бу оччотоо±у былыргы оло±у олус
µчµгэйдик билэр сээркээн сэ´эн кырдьа±астартан суруллубут басты²
матырыйааллар. Билигин саха этнографиятынан, т³рµт культуратынан
дьарыктанар дьон, т³рµт культура учууталлара А.А. Саввин суруйууларыттан бэрт элбэ±и ту´аныахтарын с³п. Бу бастакы улахан б³л³х
матырыйааллартан этнография±а сы´ыаннаа±а 60 дьыала.
Бастакы улахан б³л³х иккис салаата — итэ±эл. Манна 10 дьыала баар, ол и´игэр: «Аан дойду иччитэ Аан Алахчын хоту²²а
сµгµрµйµµ», «Айыы ойуунун ту´унан матырыйааллар», «Сµ³´µнµ
кыйдаа´ын», «Саха итэ±элигэр буддизм элеменнэрэ», «Саха итэ±элэ.
Ымыы (фетишизм)», «Саха итэ±элэ. Ап (Магия)», «Саха итэ±элэ.
¥³рдэр (Демонизм)», «Саха итэ±элэ. К³т³р уонна кыыл та²аралар
(тотемизм)», «Ойууттар» саха итэ±элин араас ³тт³ сырдатыллар.
¥´µс салаа матырыйааллар история±а сы´ыаннаахтар, алта дьыалалаах. «Воспоминания о политссыльных в Ботурусском улусе», «Кыраайы µ³рэтии (кураан, сир, о.д.а. тустарынан)», «Теории о происхождении якутов», «Материалы для произведения археологических
исследований в Якутии», о.д.а. Археологическай чинчийии дьыалатыгар Боотуруускай улуус биллибит-к³стµбµт, номоххо-сэ´э²²э
киирбит дьонун у²уохтара ханнык алаас хайа тумулун хайа ³ттµгэр
к³мµллэ сыталларын схематическай карталардаан о²орбута баар.
Т³рдµс салаа тиэмэ±э тыл ту´унан матырыйааллар тµмµллµбµттэр:
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«Бирки у Ленских якутов», «Материалы по изучению Ленских надписей и рисунков», «Языческие имена у якутов до развития христианства», «Различие в говоре якутов Кокуйского, Теинского наслегов Намского и якутов Болтогинского наслега Чурапчинского района», о.д.а.
Бу сµнньµнэн Саха сирин киин улуустарыгар хомуллубут матырыйааллар.
А.А. Саввин 1938 с. Бµлµµтээ±и экспедиция±а сылдьан хомуйбут
матырыйааллара Саха сиринээ±и Научнай киин архыыбыгар тµмµллэн
ууруллан сыталлар. Кини бу экспедиция±а Кэбээйигэ, Бµлµµ соро±ор,
Ньурба±а, Сунтаарга сылдьыбыта. Барыта — 118 дьыала.
Бµлµµтээ±и экспедицияны А.А. Саввин 6 тиэмэ±э арааран наардаабыт.
Саха былыргы сэ´эннэрэ уонна кэпсээннэрэ. Кэбээйи, Бµлµµ,
Ньурба, Сунтаар сахаларын т³рµттэрин ту´унан — 45 сэ´эн.
Итэ±эл ту´унан. Манна икки эрэ дьыала баар. «Алгыстар», «Итэ±эл, иччи ту´унан суруйуулар».
«Ойууттар тустарынан µ´µйээннэр уонна кэпсээннэр» диэн ааттаммыт. Ол ойууттар тустарынан бы´аччы кэпсээннэр суохтар, ол
оннугар манна киирбит матырыйааллар ойуун сиэрин-туомун, кыырыыларын араастарын к³рд³р³лл³р. «Кэрэх туруоруу», «О±о ³лµµтµн
суолун бµ³лээ´ин», «Дойду иччитигэр киирии», «Ойуун ³лµµтµн
уута», «Былаайах тойуга», «Кэйээрин», «Ытык дабатыы», о.д.а. Кэнники µс матырыйаалы А.А. Саввин С.А. Зверев тылыттан суруйбут.
Остуоруйалар киллэриллибиттэр. Манна саха бµттµµн остуоруйалара уонна олохтоох (тµ³лбэ) остуоруйалар бааллар. Бу тиэмэ
бµтэ´игэр «Бµлµµ уокуругун басты² остуоруйа´ыттара, ырыа´ыттара» диэн 19 дьыала баар. Уопсайа, 89 дьыала киирбит.
Ырыалар. Манна сµнньµнэн µ²кµµ (о´уохай) ырыалара-тойуктара
киирбиттэр. Уопсайа, 54 дьыала, ол и´игэр Бµлµµтээ±и экспедиция
ту´унан отчуот дьыалата.
Бу экспедиция кыттыылаахтара А.А. Саввин, Бµлµµ улуустарыгар
фольклор сайдыыта кµµстээ±ин бы´аарбыттара.
1939 с. эргэтигэр А.А. Саввин Верхоянскай, Абый, Аллайыаха
оройуоннарыгар фольклорнай-диалектологическай экспедиция±а
барбыта. Манна хомуйбут матырыйааллара тиэмэнэн наардамматах.
Кини суруйан испит бэрээдэгинэн архыыпка ууруллан сыталлар.
Биллэн турар сµрµн бол±омтону этнография±а, фольклорга, итэ±элгэ
264

ЧурапЧы оло¢хо¤уттара

уонна олохтоохтор тылларын уратыларыгар уурбут. Онно хотугу сахалар уратылара µчµгэйдик к³ст³р.
Тµмµктээн, Андрей Андреевич Саввин киин улуустарга, Бµлµµгэ
уонна хоту хомуйбут матырыйааллара олус баай. Кини би´иги норуоппут духовнай культуратын баайын былыргыны билэр сээркээн
сэ´энньиттэри ирдээн туран, сирэй к³рс³н, атах тэпсэн олорон сэ´эргэ´эн сурукка ти´эн ³рµ´µйбµт ки´инэн буолар. Маннык норуот иннигэр µрдµк µтµ³лээх дьоннору би´иги тµмµк-тµмµк кэмнэргэ сылаас тылынан ахтан-санаан, кэриэстээн аа´ар иэстээхпит.
Г.В. Попов,
филологическай наука кандидата

Улуу тойуксуту µйэтиппитэ
А.А. Саввин µлэтин ту´унан
«Чолбон» сурунаал 1993 сыллаа±ы 8-с нµ³мэригэр «П.А. Ойуунускай мин санаабар уонна сµрэхпэр мэлдьи тыыннаах» диэн профессор А.Е. Мординов кылгас ахтыытыгар Платон Алексеевич
ССРС Верховнай Советын депутатынан талыллан Москва±а бараары олорон институт директорын эбээ´инэ´ин толорууну киниэхэ
сµктэрбит, итиэннэ Сэ´эн Болону, А.А. Саввины сыл а²аарыгар
болдьохтоон фольклору хомуйтара Бµлµµгэ ыытарыгар сорудахтаабыт. Ити иннинэ бу дьо²²о миинэр ми²э атыыла´ан биэрэргэ уонна итиччэ у´уннук µлэлииллэригэр сыл а²аардаах хамнастарын эрдэ
биэрэллэригэр µп суутуттан к³²µл ылары ситиспит. Ити ту´унан
профессор бэйэтин ахтыытыгар суруйбут.
Хара дьайдаахтар Платон Алексеевич модун санаатын булгурутаары М.К. Аммосов хаайыллыбытын биллэрэ охсубуттарыттан кини кута-сµрэ т³´³л³³х аймаммыта буолуой. Ол эрээри ити
хара балыыры, хааннаах дьакыйыы кµµтэрин ту´унан санатыыны
эрдээхтик тулуйа сатаабыта. Омугун албан аатын ара²аччылыыр,
инники кэскилин тµстµµр уус-уран тыл улуу уустарын айымньыларын суруйтарар, µйэтитэр санаатын олоххо киллэрэр ти´эх
дьа´ала ити этэ. Ону бииргэ µлэлээбит до±отторо Сэ´эн Боло уонна
А.А. Саввин толорор ту´угар т³´³л³³х сыраларын биэрбиттэрин,
хастыы ты´ыынча километры атынан, табанан айаннаабыттарын
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билбэппит. Бµлµµнµ бµµрµктээн, Саккырыырга, Таастаах Дьаа²ыга
тиийэ сылдьыбыттар.
Ити сылдьыбыт экспедиция µлэлээбит тµмµктэрин эмиэ билбэппит. Арай ураа²хай саха улуу тойуксутун С.А. Зверев-Кыыл
Уолун ырыаларын-тойуктарын аан бастаан суруйбут ки´инэн
А.А. Саввин буолара чуолкайдык бигэргэтилиннэ. Николай Заболоцкай «...таб. Зверев ойуун итэ±элин ту´унан элбэ±и билэр. Ол курдук, «Ытык дабатыыта» биир улахан кыырыыны киниттэн 1938 с.
фольклорист А.А. Саввин суруйбут» диэн ахтыыта П.А. Ойуунускай
соруда±а толоруллубутун кэрэ´илиир.
А.А. Саввин ити 1938 сыллаахха С.А. Звереви к³рс³н балачча элбэх айымньытын суруйбутун ту´унан «А±ам ту´унан аман
³с» диэн улуу тойуксут т³р³ппµт уола Д.С. Зверев соторутаа±ыта
та´аартарбыт кинигэтигэр этэр. Ыйынньыгар Тыл, литература уонна история институтун архыыбыгар А.А. Саввин улуу тойуксуттан
суруйбут 14 айымньыларын ааттара киирбит. Ити фонда±а 92 айымньы рукопистара баарыттан 14 Андрей Андреевич 1938 сыллаахха
П.А. Ойуунускай соруда±ынан суруйбута чуолкай. Ол аата, тойуксут
айымньыларын суруйан аан бастаан архыыпка киллэрбит ки´инэн
А.А. Саввин буолара мэлдьэ´иллибэт, онон учуонайдар, суруйааччылар µ³рэтэллэригэр суолу тэлсибит. Ол и´ин н³²µ³ сылыгар
Саха сирин суруйааччыларын бастакы съезтэригэр норуот атын
ырыа´ыттарын, оло²хо´уттарын кытта бииргэ С.А. Зверев ССРС
Суруйааччыларын сою´ун чилиэнинэн ылыллыбыта. Ити т³рµтµнэн
А.А. Саввин рукопистара буолбуттара чуолкай.
«А±ам ту´унан аман ³с» диэн кинигэ ыйынньыгар «С.А. Зверев
оло±ун уонна µлэтин к³рд³р³р даталар» диэн сылларынан бы´аарыы
µ´µс абза´ыгар маннык суруллубут: «1938 сыллаахха саха норуотун
ырыатын-тойугун µ³рэтээччи А.А. Саввин аан бастаан С.А. Зверев
тылыттан «Ытык дабатыы», «Сиппиэ», «Суо´алдьыйа Толбонноох»,
«Остуол тойуга», «Кыталык ырыата», «Сайын кэлиитэ» диэн ырыалары суруйбута».
Фонда±а итини та´ынан «Былаайах тойуга», «Алгыстар», «Бэргэ´э
ырыата», «Быт тойуга», «Кэйээрин», «Ойуун кыырыыта», «Уот
алгы´а» диэн айымньылара киирбиттэр.
С.А. Зверев ырыалара-тойуктара 1943 сылтан са±алаан «Хотугу
сулус» сурунаалга, «Кыым» ха´ыакка тахсыталаабыт эбиттэр. «Мин
сµрэ±им» диэн бастакы кинигэтэ 1953 сыллаахха кµнµ к³рбµтэ. Он266
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тон Звереви кытта бииргэ µлэлээбит Г.М. Васильев «Айхал эйиэхэ,
аар тай±а!» диэн кинигэтин 1958 сыллаахха та´аартарбыт. «Икки
µйэ: ырыалар, хо´ооннор хомуурунньуктара» диэн 1964 сыллаахха
бэчээттэммитэ. «Аман ³с» тахсыытыгар Суорун Омоллоон улахан
к³м³нµ о²орбут.
¥йэ±э биирдэ к³ст³н аа´ар дор±оонноох тойуксут, ырыа´ыт,
µ²кµµ´µт, икки ¥лэ Кы´ыл Знамята орденнаах, саха культуратын
к³´³²³, µ³´эттэн айдарыылаах сµдµ ки´итин ырыатын-тойугун аан
бастаан устубут, киэ² эйгэ±э та´аарбыт А.А. Саввины Д.С. Зверев
ытыктабыллаахтык ахтар. Ити курдук, Андрей Андреевич Саввин
саха уус-уран айымньытын ³рµ´µйсµбµт, µйэтитиспит µтµ³лээх.
П.А. Ойуунускай ти´эх соруда±ын тус бэйэтигэр суо´уур кутталы
умнан, онтон толлубакка олоххо киллэрсибитэ.
роман Саввин,
РФ µ³рэ±ириитин туйгуна,
Чурапчы улуу´ун бочуоттаах гражданина
Са²а олох. — 1996. — Алтынньы 19 к.

¥йэтиппит µтµ³лээхтэр
Сахалар оло²холоро быдан былыргы µйэлэргэ быраман ыраах
со±уруу²²у дойдуларга айыллыбыттара. Холобур, «Дьулуруйар Ньургун Боотур» оло²хо VIII µйэ±э айыллыбыта саба±аланар. (Советская
тюркология, 1989. № 4. — С. 82-86.). Ол кэмтэн ыла 12 µйэ ааста.
¥гµс µйэлэр м³²µ³ннэрин тыыннаах туораан кэлэн баран, оло²холор аныгы µйэ±э сµтэр-умнуллар кутталлара µ³скээбитэ. Сорох
саха µ³рэхтээхтэрэ, суруйааччылара 20—30-с сылларга оло²холору
букатын да±аны билиммэт суолга туруна сылдьыбыттара. Онуоха П.А. Ойуунускай оло²холору саха норуотун улуу поэтическай
айымньыларын бы´ыытынан сыаналаан, туруула´ан к³мµскээбитэ.
Кини норуот фольклорнай айымньыларын хомуйуу боппуруо´ун
к³т³хпµтэ уонна бэйэтэ биир бастакынан Ньургун Боотур ту´унан
курдук баара±ай оло²хону суруйбута.
П.А. Ойуунускай к³±µлээ´ининэн итиэннэ Тыл, литература уонна история институтун тэрээ´ининэн, ордук А±а дойдуну к³мµскµµр
Улуу сэрии сылларын иннинэ, µгµс µ³рэхтээхтэр оло²холору сурукка-бичиккэ киллэриигэ к³хт³³хтµк туруммуттара. Би´иги оройуом267
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мутугар оло²хону суруйуу ³сс³ ХIХ µйэ ти´эх сылларыттан са±аламмыта.
Саамай бастакынан µйэтитиллибит эпо´ынан «Тойон Ньургун»
оло²хо буолбута. Бу эпическэй поэманы били²²итэ Кылааннаах
нэ´илиэгин уруккута хотугу Хайахсыт нэ´илиэгин, µ³рэхтээх ки´итэ Попов Николай 1895 с. суруйбут. Кини ким тылыттан ити
оло²хону суруйбута уонна бэйэтэ толору сурулларынан ким буолара биллибэт. Кылааннаах кырдьа±а´а М.К. Попов суруйарынан,
урут ити нэ´илиэккэ былыргылыы икки кылаас µ³рэхтээх Попов
Николай Филиппович I (1870—1930) эбэтэр Ньукулаас диэн бэйэтэ кыра оло²хо´ут ки´и олоро сылдьыбыт. Кини «Оно±ос саалаах
Ойо±остой Бэргэн» диэн оло²хону толорорун Михаил Ксенофонтович о±о сылдьан истэрэ µ´µ. Онон сэрэйдэххэ, Попов Николай
диэн «Тойон Ньургун» оло²хону бэйэтин тылыттан суруйбут Попов Николай Филиппович I буолуон с³п. Бу оло²хо кылгатыллыбыт сюжета Г.У. Эргис редакциялаан та´аартарбыт «Ньургун Боотур
Стремительный» кинигэтигэр (Якутск, 1947.) киллэриллибитэ.
Сахалар у´улуччулаах оло²хо´уттара И.Г. Теплоухов-Тимофеев
«Куруубай хааннаах Кулун Куллустуурун» сахатыйбыт нуучча µ³рэхтээ±э 1906 с. Солобуода Амматыгар к³рс³н суруйбутун Э.К. Пекарскай 1916 с. Санкт-Петербурга туспа туомунан бэчээттэппитэ.
Ордук элбэх оло²хо 30—40-с сылларга суруллубута. Наука филиалын фондугар чурапчылартан хас, ханнык оло²хо суруллан киирэн
уурулла сытарын кытта сэрии, µлэ ветерана Г.Д. Ефимов си´илии
билсиспитэ уонна ол ту´унан «Са²а олох» ха´ыакка суруйбута. Филиал фондатыгар чурапчылартан барыта 20-чэ тиэкис киирэн сытар. Сорох оло²хо´уттартан хастыы да±аны эпостар суруллубуттар.
Холобур, Хатылыттан — М.И. Белых, суруйааччы Эрилик Эристиин — µстµµ, П.М. Терютина, И.Г. Теплоухов-Тимофеев иккилии
оло²холоро суруллубуттар.
Оло²холору дьон-норуот билиитигэр-истиитигэр та´аарбыттары,
сыраларын, бириэмэлэрин харыстаабакка µлэлэспиттэри би´иги
бµгµн кинилэргэ махтанан туран ааттарын ахтыталыыбыт. Чурапчы
оло²хо´уттарын эпостарын ³лб³т-сµппэт µйэлээбит дьонунан буолаллар: Е.Е. Лукин, И.И. Козлов, А.Ф. Бояров, Г.И. Егоров (Биилин), Д.П. Лазарев, А.Д. Местников, С.В. Харитонов, Г.С. Борисов,
Г.П. Сивцев, С.М. Борисов уо.д.а. Кинилэртэн µгµстэрэ учууталлар
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этилэр, оттон Дьяконов Николай Федорович Чурапчытаа±ы педучилище µ³рэнээччитэ этэ.
Оло²холору суруйууга оскуола µ³рэнээччилэрэ эмиэ кыттыыны
ыла сылдьыбыттара. Мырыла ыччата, ветврач идэлэммит Х.С. Иванов ахсыс-онус кылаастарга µ³рэнэр сылларыгар «Ытык Солуонньай» оло²хону, Софрон Кузьминтан истибититтэн т³´³нµ ³йд³³бµтµнэн 20-чэ тэтэрээккэ суруйбута кэнники ы´ыллан хаалбыт.
Нерюнгриттэн А.П. Илларионов «Са²а олох» ха´ыакка суруйарынан, 1952 с. Хайахсыт оскуолатын учуутала И.П. Иванов салалтатынан µс-тµ³рт обургу µ³рэнээччи И.Г. Теплоухов-Тимофеев «Кулун Куллустуурун» Кµ³х Оттоох сайылыкка олорон суруйбуттар. Ол
суруйбут элбэх ахсааннаах тэтэрээттэрин дьыл±алара биллибэт.
Араа´а оройуо²²а ти´эх оло²хо´утунан Мырыла кырдьа±а´а
Федоров Константин Лукич эбитэ буолуо. Киниттэн ³сс³ 1981 с.
Попов Василий Семенович ферма±а µлэлии сылдьан хас да ый устата
киэ´эттэн киэ´э Константин Лукич «Сµ²кэн Дьаа´ын» оло²хотун
суруйбута. Ону кэлин о±онньортон Тыл, литература уонна история
институтун µлэ´итэ П.Н. Дмитриев ылбыт сурахтаа±а.
Норуот айымньыларын хомуйууга аналлаах тµмсµµ оройуо²²а
1969 с. тэриллэ сылдьыбыт. Тµмсµµ советын председателинэн
М.П. Ефимов талыллыбыт. Ити тµмсµµ т³´³ айымньыны хомуйбута
биллибэт.
Фольклорнай айымньылары хомуйууга республика µрдµнэн энтузиаст бы´ыытынан би´иги биир дойдулаахпыт Сэ´эн Иванович
Боло уонна Андрей Андреевич Саввин буолаллар.
Оло²хону суруйуу оло²хо´уттан уонна суруйааччыттан олус улахан дьулууру, тулууру эрэйэр сындыл±аннаах µлэнэн буолара. Оло²хо´ут у´уннук олорон хат-хат т³нн³н кэлэ-кэлэ этэриттэн сал±ара,
сылайара, суруксут да±аны кини тµргэн этиитин ситэн суруйан и´эрэ
эмиэ уустуктардаа±а. Холобур, И.Г. Теплоухов-Тимофеев 1905 с.
олус сал±ан, суруйтарарыттан хаста да±аны аккаастанан к³р³ сылдьыбытын хата суруксута Васильев дьулуурдаах ки´и буолан ти´э±эр
тиэрдибиттэр. Оттон А.С. Бродников Э²сии уустан-Макаров Константин Афанасьевичтан оло²хотун ситэри суруйан бµтэрбэккэ тохтоппуттар.
Дмитрий Петрович Лазарев биир дойдулаа±а И.Г. ТеплоуховТимофеевтан «Эрэбил Бэргэн» оло²хотун суруйууну 1941 с. са±алаабыт. Бµтэллэрэ чуга´аан эрдэ±инэ, Дмитрий Петрови´ы армия±а
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ы²ырбыттар. Кини армияттан доруобуйата м³лт³³н 1943 с. т³нн³н
кэлбит уонна оло²хо´утун кытта 1944—1945 сс. к³рс³нн³р, тиэкистэрин салгыы суруйан ситэрбиттэр. Дмитрий Петрович ити тиэки´ин
µс т³гµл хаттаан устуталаабыт. Оттон оло²хото 12 ты´ тиийэ строкалаах айымньы эбит уонна биир суруйууга 650 тэтэрээт илии´игэр
с³п буолбут. К³р, дьон са±алаабыттарын ситэрэр ту´угар хайдах курдук туруула´ан µлэлэ´эллэрин!
Суруйуох диэтэххэ, оло²холор бары у´ун-киэ² айымньынан буолаллар. Чурапчылартан киирбит эпостар µгµстэрэ 10-лыы ты´ыынча
строкалардаахтар. Оттон Эрилик Эристиин «Буура Дохсун» оло²хото
18 ты´ыынча строкалаах.
Чурапчылар оло²холоро син с³бµгэр киэ²ник бэчээккэ та´аарылынна. Холобур, И.Г. Теплоухов-Тимофеев «Кулун Куллустуура»
µс т³гµл бэчээттэннэ. Ону та´ынан Г.У. Эргис уонна Н.В. Емельянов
кинигэлэригэр 10 эпос сюжета тахсыбыттара. Ити аата 10 оло²хо 12
т³гµл бэчээттэнэн дьон-норуот аа±ыытыгар та´аарыллыбыта.
Филиал фондатыгар сытар оло²холор саха норуотун кыайан
сыаналаммат духовнай кылааттарынан буолаллар. Ити рукопистар
инникитин да±аны учуонайдар киэ²ник, дири²ник чинчийэр матырыйаалларынан буолуохтара. Итилэртэн бэртээхэй кинигэлэр
бэчээттэниэхтэрэ, кинилэр о²о´уллуохтара, аан дойду араас норуоттарын тылларыгар тылбаастаныахтара, дьону-норуоту, ыччаты
³йд³рµн-санааларын ³рµкµтэр улуу айымньыларынан буолуохтара.
Оло²хо´уттар, оло²холору суруйбут табаарыстар киллэрбит кылааттара мэлдьитин µтµ³ тылынан ахтыллыа.
В.Ф. Ермолаев
Са²а олох. — 1990. — Бала±ан ыйын 20 к. — №113 (7030).

Макаров Дмитрий Степанович —
оло²хо±о µлэлиир ыччаты к³±µлээбит философ
(1917—1990)
Дмитрий Степанович Макаров 1917 сыллаахха бала±ºан ыйын 4
кµнµгэр биэс о±ºолоох, µ³рэ±ºэ суох Степан Васильевич уонна Дарья Тихоновна Макаровтарга ¥рµ² Хомус диэн аччыгый алааска
т³р³³бµт. Уон саастаа±ºар оскуола±ºа µ³рэнэ киирбит. Оскуолата бал270
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тараа к³ст³³х сир буолан а±ºата билэр дьонугар дьиэлээн олохтообуттар. Уол кыра сылдьан дьонун кытта кµнµ-тµµнµ бы´а оло²хо´уттары
истэрин с³бµлµµр эбит. Сыла² оскуолатын бµтэрэн баран, салгыы
Чурапчы оскуолатыгар µ³рэнэ киирбит. Онно икки сыл сылдьан
баран, дьонноро µ³рэттэрэр кыахтара суох буолан, 15 саа´ыгар
сельсовекка биир сыл секретарынан µлэлээбит. Н³²µ³ сылыгар Чурапчыга сэттис кылааска µ³рэнэ тиийбитигэр педучилище набора
кыайан туолбата±ынан µчµгэй µ³рэнээччи диэннэр педучилище±ºа
ма²найгы курска µ³рэтэ ылбыттар. Училищены туйгуннук бµтэрэн,
велосипедынан на±араадаламмыт. Оройуон µ³рэ±ºин салаатын инспекторынан ананан, велосипедынан нэ´илиэк оскуолаларын кэрийтэлээн µлэ б³±³нµ ыыппыт. ¥с сыл инспектордаан баран, 1940 с.
µрдµк µ³рэххэ киирээри гыммытын µ³рэх наркома «Кадрбыт тиийбэт» диэн ыыппатах. Онон бэрт айдаанынан, µрдµкµ суукка µ²сэн
кыайан, Совнарком уураа±ºынан пединститукка µ³рэнэ киирбит.
Онтон сэрии са±ºаланан норуот µ³рэ±ºириитин Орджоникидзевскай
оройуоннаа±ºы отделыгар инспекторынан µлэлии барбыт. 1942 с. бэс
ыйыгар А±ºа дойдуну к³мµскµµр Улуу сэриигэ ы²ырыллар. Стрелковай рота командирын солбуйааччытынан, зенитнэй-пулеметнай
взвод командирынан Польша±ºа тиийэ сэриилэспит. 1946 с. сэрииттэн т³нн³³т, пединституту туйгуннук µ³рэнэн бµтэрбит. А±ºыс сыл
кэри²э партия Уобаластаа±ºы комитетыгар лектордаабыт. 1956 с.
Москва±аº аспирантура±ºа µ³рэнэ киирбит. 1960 с. µрдµкµ партийнай
оскуола аспирантуратыгар (оччотоо±ºуга тµ³рт сыллаа±ºа) кандидатскай диссертациятын к³мµскээбит. Ити кэнниттэн 30 сыл Саха государственнай университетыгар философия кафедратыгар доценынан µлэлээбит, элбэх к³лµ³нэ студеннары µ³рэппит. 1972 с. Саха
АССР 50 сылын туолар юбилейыгар Туймаада Ытык Хайатын утары
мырааныгар ы´ыах тэрийэн ыытыыны к³±µлээбит. Тµ´µлгэ±ºэ сµµнэ
улахан ³йд³бµнньµк сэргэ туруорбуттар. Сэргэни т³гµрµччµ олорон
а´аабыттар, илии-атах оонньууларын тэрийбиттэр. Тустууга кыайбыт дьо²²о мµ´э бириис олохтообуттар. Саха уустарыгар о²орторон
эр дьо²²о бы´а±ºы, дьахталларга хому´у бэлэхтээбиттэр. Онтон ыла
ити тµ´µлгэлэригэр хас сайын аайы ы´ыахтыыр буолбуттар. Дмитрий Степанович 1990 с. олунньу 16 кµнµгэр олохтон туораабыт.
1970 с. Саха сиригэр аан бастаан Дмитрий Степанович идеятынан уонна практическай к³±µлээ´ининэн университекка оло²хону
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µ³рэтэр научнай куру´уок µлэтин са±ºалаабыт. Куру´уок соруктарыгар туруорбут:
Сахалар былыргы ³бµгэлэрэ олорон ааспыт сирдэрэ-уоттара,
айыл±ºалара, олохторо-дьа´ахтара, дьиэлэрэ-уоттара, µгэстэрэ, та²нар та²астара, а´ыыр астара, туттар сэптэрэ-сэбиргэллэрэ, иитэр
сµ³´µлэрэ, ха´аайыстыбалара, дьа´анан олоруулара, ³ст³³х биистэрин кытта хабырыйсыылара, сындал±ºаннаах сырыылара, олох
очуругар о±ºустарыылара уо.д.а. оло²хо±ºо элбэхтик к³ст³лл³р. Онон
оло²хо историческай уонна этнографическай ³рµттэрин чинчийиллиэхтээх.
Былыргы сахалар сир, тыынар тыыннаах, ки´и µ³скээ´инин, бу
дойдуга ки´и миэстэтин, оруолун, дьоннор история±ºа суолталарын,
социальнай-экономическай тутул, общественнай сы´ыаннар тустарынан санаалара, кинилэр араас иччилэри, абаа´ылары, та²аралары
итэ±ºэйиилэрэ, айыл±ºа бы´ылааннаах кµµстэрин сµрдээн-киэптээн
к³рµµлэрэ эпоска эмиэ бааллар. Онон оло²хо философскай, мифологическай уонна религиознай к³рµµлэр ³рµттэринэн чинчийиллиэхтээх.
Оло²хо сµдµ эпическэй айымньы буоларын бы´ыытынан кээмэйэ
баара±ºай, сюжета киэ², ис хо´ооно дири², формата сиппит-хоппут,
персонажтара ча±ºылхайдар, µтµ³нµ-м³кµнµ к³рд³рµµтэ уратылаах,
фантазията дэбилийэр кµµстээх, тыла олус уус-уран, µ²кµµтэ,
ырыата-тойуга дьикти-кэрэ, ойуулуур-дьµ´µннµµр, к³рд³р³р ньымалара на´аа баайдар, толоруллуута умсугутуулаах. Онон оло²хо
лингвистическэй, литературоведческай, этическэй, эстетическэй
уонна искусствоведческай ³рµттэрин эмиэ µ³рэтиллиэхтээх.
Оло²хо былыр ха´ан, ханна µ³скээбитин, кини кэлин толоруллуутун, чинчийии, оло²хо´уттары учуоттаа´ыны ситэрии, кинилэр тустарынан матырыйааллары, оло²хону салгыы хомуйуу, оло²хону атын
норуоттар эпостарын кытта научнайдык тэ²нээн к³рµµ курдук уо.д.а.
улахан суолталаах боппуруостар би´иги иннибитигэр тураллар.
Би´иги литературнай тылбыт, уус-уран литературабыт, театральнай, ойуулуур-дьµ´µннµµр искусстволарбыт уонна идэтийбит музыкабыт µ³скээ´иннэригэр, сайдыыларыгар оло²хо сµ²кэн улахан суолталаах. Балары лингвистэр, литературоведтар, философтар,
о.д.а. µ³рэтиэхтээхтэр.
...Би´иги куру´уокпут кыттыылаахтара т³´³ кµµстэрэ тиийэринэн бу соруктары кээрэтэ туруулара буолар. Оло²хону атын
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омуктар эпостарыгар тэ²нээн к³рµµ боппуруостарыгар — филологическай наука кандидата, доцент Михаил Андреевич Черосов;
µ³рэтии историятыгар уонна оло²хо сюжетыгар — филологическай наука кандидата Николай Васильевич Емельянов, тылын-³´µн
чинчийиигэ — филологическай наука кандидата П.С. Афанасьев;
ойуулуур-дьµ´µннµµр искусство±ºа оло²хо матыыптара киириилэрин — искусствоведческай наукаларга кандидат Иннокентий Афанасьевич Потапов; саха симфоническай музыката µ³скээ´инигэр,
сайдыытыгар оло²хо к³дьµµ´µн ту´унан — Саха АССР народнай,
РСФСР µтµ³лээх артистката Галина Кривошапко; иитэр суолтатын
ту´унан — педагогическай наука доктора Виктор Федорович Афанасьев; µ³скээ´инин боппуруостарыгар — старшай преподаватель
Г.Р. Кардашевскай; оло²хо´уттар хайдах оло²холуулларын ту´унан — норуот айымньытын дьиэтин фольклорга методи´а Петр Попов; оло²хо´уттар тустарынан матырыйааллары хомуйууга — студент
Василий Илларионов; оло²хону уонна Гэсэри тэ²нээн к³рµµгэ —
студентка М. Прибылых; оло²хо сорох философскай боппуруостарыгар Дмитрий Степанович Макаров µлэлээн эрэбит» — диэн 1970 с.
бэс ыйын 7 кµнµгэр «Кыым» ха´ыакка суруллубута.
Маннык ааттаах ыстатыйаны 1972 с. от ыйын 5 кµнµгэр «Кыым»
ха´ыакка А. Бястинов та´аартарбыт. Онно этиллэринэн, историческай наука доктора, профессор Г.П. Башарин «Саха театральнай искусствотын сайдыытыгар оло²хо суолтатын ту´унан» диэн элбэх
историческай матырыйаалларга оло±ºурбут дири² ис хо´оонноох дакылаат о²орбут. Дакылаакка саха театра «Ньургун Боотур» операны
уонна норуот айымньытыттан т³рµттээх саха национальнай балетын
сити´иилээхтик туруорбут холобурдара киэ²ник сырдатыллыбыт.
Онуоха саха советскай литературатын т³рµттээбит Платон Ойуунускай, биллиилээх драматург Суорун Омоллоон, композитордар Марк
Жирков, Генрих Литинскэй µтµ³лээхтэрэ бэлиэтэммит. Профессор
Виктор Афанасьев оло²хо педагогическай суолтатын ту´унан, философскай наука кандидата Дмитрий Степанович Макаров оло²хо±ºо
норуот мировоззрениета к³стµµтµгэр тохтообут, философскай наука
кандидата Н.К. Антонов «Оло²хо тюркскай норуоттарга» диэн тиэмэлэргэ дакылааттаабыт. Ону тэ²э оло²хо сюжетын, тылын проблемаларыгар, аал-луук мас ту´унан, оло²хо уонна саха били²²и
поэзиятын, о.д.а. тиэмэлэргэ дакылааттар истиллибиттэр.
Дмитрий Степанович 1971 с. «Эдэр коммунист» ха´ыакка «Оло²273
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хону ыччат хайдах к³рµстэ» ыстатыйата бэчээттэммитэ. Манна Саха
АССР народнай артыы´а Гаврил Колесов «Дьулуруйар Ньургун
Боотуру» толорон грампластинкаларга суруйтарбытын дьµµллэ´иигэ
киирбит матырыйааллары ту´анан, эдэр ыччат бу оло²хону хайдах
к³рсµбµтµн ту´унан суруйбут. Бу грампластинкаларынан оскуолалар
µ³рэтэр уонна иитэр µлэлэригэр тутталларын сити´иэххэ наада диэбит.
Ыччаты патриотическай уонна эстетическэй ³ттµнэн иитэргэ оло²хо
биллэр-к³ст³р оруола кµµ´µрµ³±µн ыйбыт. «Ньургун Боотур» оло²хо
грамзапи´а Бµтµн Союзтаа±ºы «Мелодия» фирманан 1970 с. суруллубута. Философ бу µлэ политическай суолтата улаханын ыйбыт.
Кини «Почему мы выдвигаем кандидатуру Г.Г. Колесова на
присуждение республиканской премии по литературе и искусству им.
П.А. Ойунского за 1970 г.». диэн дири² ис хо´оонноох ыстатыйа суруйбут. Дьон-сэргэ бэркэ сэ²ээрбит, ыстатыйалар тахсыталаабыттар.
Хомойуох и´ин ол туруорсуу болº±омто±о ылыллыбатах. Г. Колесов орто
дойдуттан барбытын кэннэ СР ма²найгы Президенэ М.Е. Николаев
анал ыйаа±ºынан 1997 с. бала±ºан ыйын 10 кµнµгэр Гаврил Колесовка П.А. Ойуунускай аатынан СР Государственнай бириэмийэтэ анаммыт. Дмитрий Степанович би´иги дойдубут норуоттарын историятыгар бу курдук сµдµ улахан героическай эпос си´илии грампластинка±ºа
у´уллубута суоº±а диэн то´о±ºолоон бэлиэтээбитэ. Кини Гаврил Колесов оло²хону толоруутун маастарыстыбатын, норуот дьи²нээхтик
кини талааныгар сµгµрµйэрин итэ±ºэтиилээхтик суруйбута. Гаврил
Колесов толоруутугар саха омук тыла нарынын, истэргэ кэрэтин, модун кµµ´µн уонна уустаан-ураннаан са²арыыга бэйэтэ б³д³² маастар
буоларын олох са²алыы к³рд³рд³. Оло²хо тылын маннык уустаанураннаан са²арбыт ки´и би´иэхэ урут суо±ºа, билигин да суох диэн
эппит. «Оло²хо уонна Г. Колесов» диэн суруйуутугар Гаврил Колесов
куола´ын уларыта сылдьан араас матыыптарынан дьахтар намыын, эр
ки´и с³² куоластарын ки´и с³±µ³х олус бэркэ биэртэлиирин, айыы,
абаа´ы дьахталларын, уда±ºаттар уо.д.а. ырыаларын араастаан сыыйан
атын-атын матыыптарынан бэрт холкутук ыллыырын, итинэн кини улахан кыахтааº±ын к³рд³р³рµн то´оº±олоон бэлиэтиир. «К библиографии
олонхо» диэн µлэтигэр оло²хо кылгас библиографиятын Э.К. Пекарскай 1912 с., профессор С.Е. Малов 1929 с. суруйбуттарын онтон 1962 с.
Иннокентий Васильевич Пухов «Якутский героический эпос олонхо.
Основные образы» диэн монографиятыгар ту´аммыт литературатын
испии´эгэр 33 бэчээтинэй уонна 35 илиинэн суруллубут оло²холор
274
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киирбиттэрин ту´унан суруйбут. Оло²холор библиографияларын
А.С. Пушкин аатынан республикатаа±ºы библиотека библиография±ºа
салаатын сэбиэдиссэйэ Т.С. Дьяконова ылсан ССРС наукаларын Академиятын Саха сиринээ±ºи филиалын Тыл, литература уонна история
институтун архыыбыттан о²орторбутун ту´унан суруйбут.
Саха норуотун духовнай культуратын биир уратылаах к³стµµтµнэн
кылы´ахтаах ырыа буолар диэн «Кыым²а» кэпсэтиини саº±алаабыт.
Кылы´ах — т³р³³бµт айылº±аны кытары ситимнээх дэ²²э к³ст³р
талаан туо´ута. Кылы´ах сµтэн хаалар кутталламмыта национальнай культура±ºа хоромньулаах буолуон ыйбыт. Кылы´ах сахалыы
ыллаа´ын ураты стилин µ³скэтэр, саха ырыатын эмоциональнай ³²µн-талатын, национальнай колоритын олустук кµµ´µрдэр.
Кылы´ахтаах куоластаах дьону о±ºо эрдэхтэриттэн булан сайыннарыахха, салгыы µ³рэтиэххэ. Кылы´ах араас вариацияларын дьаны´ан сайыннарыахха. Оройуоннарга уонна республика±ºа тиийэ кылы´ахха конкурстары тэрийиэххэ диэн философ Дмитрий Степанович санааларын ойуччу тутан бэлиэтээбиттээх.
В.Ф. Ермолаев

Ермолаев Василий Федотович
1929 сыллаахха тохсуннньу 25 кµнµгэр, архыып даннайынан кулун тутар 20 кµнµгэр Сыла² нэ´илиэгэр Улахан Кµ³л учаастагар
т³р³³бµтµм. А±ам Федот Иванович Ермолаев (1900—1941), ийэм Ермолаева (Платонова) Акулина Дмитриевна (1900—1939 ) колхозтаахтар. Бииргэ т³р³³бµттэр иккиэбит. Быраатым Ермолаев Егор Федотович, авиатор, норуот ха´аайыстыбатын µтµ³лээх µлэ´итэ, билигин
пенсия±а олорор. О±о саа´ым Кытаанах нэ´илиэгин илин э²ээригэр
баар Хайа±ас сиригэр ааспыта. Ма²найгы-т³рдµс кылаастарга —
Кытаанах оскуолатыгар, т³рдµс, онус кылаастарга Дьокуускайга,
бэ´ис кылааска — Чурапчы сэттэ кылаастаах оскуолатыгар, сэттис
кылааска Ытык Кµ³л орто оскуолатыгар µ³рэммитим. Иккис кылааска µ³рэнэ сырыттахпына ийэбит ³лбµтэ. Мин т³рдµс кылааска,
быраатым Егор ма²найгы кылааска µ³рэнэ сырыттахпытына а±абыт
тымныйан ыалдьан Дьокуускайга ³лбµтэ. Онон т³гµрµк тулаайах
хаалбыппыт. Аймахтарбынан, быраатым — детдомунан, хойутуу
педучилище стипендиятынан иитиллэн улааппытым, µлэ´ит буолбутум. 1950 с. — Чурапчытаа±ы педучилищены, 1957 сыллаахха СГУ
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БГФ бµтэрбитим. 1970 с. Красноярскайдаа±ы тыа ха´аайыстыбатын
институтун бµтэрбитим. 1964 с. Ермолаева (Потапова) Анна Михайловналыын ыал буолбуппут. Анна Михайловна учуутал, РСФСР
µ³рэ±ириитин туйгуна.
¥лэбин учуутал бы´ыытынан са±алаабытым. Педагогическай
µлэм ыстаа´а 14 сыл. Сµрµннээн биолог учууталынан µлэлээбитим.
1968—1971 сс. Чурапчытаа±ы интернат-оскуола±а директордаабытым. Биолог учуутал бы´ыытынан µлэлиир кэммэр µ³рэнээччилэри
тулалаан турар айыл±а±а ыкса чуга´атар принциби тутуспутум.
Интернат-оскуола±а директордыыр кэммэр оскуола±а Ленинскэй
хос, Спортивнай музей, ¥лэ албан аатын музейа, краеведческай муннук тэриллэн µлэлээбиттэрэ. ¥лэ´иттэр олорор дьиэлэрин усулуобуйаларын тупсарарга соруктанан, µлэ´иттэр бэйэлэрин кµµстэринэн чаа´ынай дьиэлэри маассабайдык туттунууга туруммуттарын
³йµµр элбэх ³рµттээх к³м³л³рµ о²оруу политиката ыытыллыбыта.
1964 с. Валентина Гаганова бачыымын ³й³³н оскуолаттан колхозка µлэлии тахсыбытым. Агрономунан, колхоз председателинэн,
учаастак сэбиэдиссэйинэн, отделение управляющайынан барыта 16 сыл устата, ол и´иттэн оройуоннаа±ы тыа ха´аайыстыбатын
управлениетыгар главнай агрономунан 12 сыл устата µлэлээбитим.
Агроном бы´ыытынан µлэлиир сылларбар Чурапчы оройуонун
нэ´илиэнньэтэ хортуоппуйу, о±уруот астарын µµннэриигэ маассабайдык киирэллэрин пропагандалаабытым. Совхозтар сµ³´µ а´ылыгын
ба±атын б³±³рг³т³лл³рµгэр оруолун ту´унан ³йд³т³р µлэнэн дьарыктаммытым. Кµ³х маассаны µµннэрэн сиилэстээ´и²²э киирии
идеяларын к³т³хпµтµм. Оройуоннаа±ы «Са²а олох» ха´ыакка агрономическай µлэм сµнньµнэн, ³бµгэлэр тустарынан билиэн-к³рµ³н
ба±алаахтарга, хортуоппуйу, о±уруот астарын у´аайбаларга µµннэрии
агротехникатын сырдатан элбэх ахсааннаах ыстатыйалары суруйбутум. Эрдэтээ±и хортуоппуйу рассаданан µµннэрии уопута Союз,
РСФСР, республика киин сурунаалларыгар, ха´ыаттарыгар бэчээттэннэ, киэ² сэ²ээрэбил эйгэтигэр та±ыста.
Чурапчы оройуонун оло²хо´уттарын, народнай мелиорация тустарынан этнографическай матырыйааллары хомуйсабын. Дьокуускай куоракка 1977 с. ыытыллыбыт Бµтµн Союзтаа±ы фольклористар
конференцияларыгар кыттыыны ылбытым уонна оло²хо термин
этимиологиятыгар и´итиннэрии о²орбутум. Оло²хо этимиология276
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тын ту´унан ыстатыйам научнай хомуурунньукка уонна «Кыым»
ха´ыакка бэчэээттэннэ.
Ермолаев В.Ф. автобиографиятыттан

Ермолаев Василий Федотович —
учуутал, агроном, чинчийээччи
Бастакы идэтэ биолог-учуутал этэ. Верхоянскай, Амма уонна
т³р³³бµт оройуонун оскуолаларыгар 14—15 сыл устата бэрт та´аарыылаахтык µлэлээбитин µгµстэр µчµгэйдик ³йдµµллэр. Холобура, Чурапчытаа±ы интернат-оскуола±а учууталлыырын са±ана
µтµ³кэннээх тыыннаах муннугу уонна о±олор дьарыктанар опытнай
учаастактарын тэрийэн, республика ха´ыаттарыгар элбэхтик сурулла, кэпсэнэ сылдьыбыттаах. Оттон учуутал бы´ыытынан о±о аймах
кутун-сµрµн чахчы тутар ки´и этэ диэн кини биир µ³рэнээччитин
бы´ыытынан, ханнык да±аны кэтэх санаата суох, этиэх тустаахпын. Ханна эрэ: «Биологияны библия курдук мискийбэккэ, тустаах тулалыыр айыл±а±а сы´ыаран, онтон бэйэтиттэн та´ааран
µ³рэтиллиэхтээх» — диэн этэн а´арбытын ³рµµ умнубаппын. Хайдах эрэ кэ´иэхтээхти²и буолан баран на±ыл, с³² куола´ынан холку
µлµгэрдик кэпсээн сыыйа олорор буолааччы. Ол была´ын тухары
хантаччы со±ус туттан сылык харахтарынан кылаа´ын кэриччи к³р³
олорооччу.
Кэнники учуонай-агроном идэтин ба´ылаабыта. Сотору буолаат,
кинини оскуолатыттан арааран, совхоз у´уга к³стµбэт тµбµктээх
µлэтин салайыыга анаан ыыппыттара. О±о эрдэ±иттэн этинэнхаанынан билбит µлэтигэр туох-ханнык иннинэ са²алыы сы´ыаны
олохтуу сатыырынан кини биллэр уратылаах этэ диэххэ с³п. Кэккэ
сылларга тыа ха´аайыстыбатын оройуоннаа±ы управлениетын кылаабынай агрономун бы´ыытынан суолун-ии´ин хаалларар курдук
µлэлээн ааспытын били²²и к³лµ³нэ специалистар билэллэр, сыаналыыллар.
Ол курдук, 70-с сылларга республика±а биир бастакынан сµ³´µ
а´ылыгын баа´ынаттан µµннэрэн ылыы хайысхата олоххо киириитигэр к³±µлээччи, тэрийээччи буолан билиитин-к³рµµтµн, дьо±урун
толору биэрбитэ. Тус бэйэтинэн туруорсан, учуонайдары кытыннаран
балачча чинчийиини ыыттарбыта тµмµктээх буолбута. Нµ³лсµтµллэр
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сиргэ кµ³х маассаны ы´ыы иэнин сыллата ахсаабакка кэ²этинии
уонна онтон сиилэстээ´ини лаппа улаатыннарыыны туруула´ан туран сити´э сатаабыта. Ол, кырдьык, ураты кэскиллээх дьыаланы
са±алаа´ын буолбутун µгµстэр кэлин ³йд³³бµттэрэ. ¥йэ-саас тухары
сут-кураан кы´ар±аннарын µгµстµк к³рс³р оройуон Василий Федотович к³т³хсµбµт идеятын олоххо киллэрэн, билигин ки´и бэйэтэ
илиитинэн-ата±ынан µµннэрэн ылбыт культураларынан сыл тахсар
а´ылык 40—45% тиийэ хааччынар буолла. Кылаабынайа, сити курдук дьа´аныы хайаан да наадалаа±ын совхозтар толору ³йд³³бµттэрэ
буолар.
¥йэ чиэппэрин анараа ³ттµгэр, биирдэ сааскы ³р³бµлбэр ойдом
ферма±а ийэбэр тиийбиппэр учууталым кэлэн чэйдии олорор эбит.
¥лэ-хамнас ту´унан ыйытала´ар бы´ыылаа±а. Остуолтан туран баран, от µрэ±и ³²³й³ турар эргэ дьиэ тµннµгµнэн балачча одуулаан
турбахтаабыта уонна: «До±оор, Сэмээн (дьиэлээх дьукаах ки´и), бу
µрэххэ ханан бы´ыт баар этэй?» диэн ыйыппыта. Сэмэн бу диэн тугу
хоруйдаабытын ³йд³³б³ппµн буолан баран, агроном бэркэ сыныйан
ханан бы´ыттары о²орторуохха с³пт³³±µн туо´уласпытын умнубаппын. Кини оччолортон ууну тохтотууну, ха´ааныыны кы´ал±а
о²остубута чуолкай.
Кэтэх ха´аайыстыба±а о±уруоту сайыннарыыны, онно хайдах тэриниэххэ с³пт³³±µн ахсаабакка пропагандалааччы эмиэ кини буолар. Чуолаан хортуоппуй курдук солбуллубат а´ы µµннэриини, кэ²этиини та´ынан, онуоха адьас са²а ньыманы олоххо киллэриигэ
бµтµн республика µрдµнэн умнуллубат µтµ³лээх диэтэхпинэ, бука,
сыыстарбатым буолуо.
Аан бастаан Чурапчыга от ыйын са²атыгар бэйэтин у´аайбатыттан
сиппит сибиэ´эй хортуоппуйу хостоон л³´µгµрэтэн, ыалларын, µгµс
билэр да, билбэт да дьонун со´уппуттаах. Ол остуоруйата маннык:
³сс³ 1976—1977 сыллартан са±алаан хортуоппуйу рассада ньыматынан µµннэриини µ³рэтэн, бэйэтин олбуорун и´игэр боруобалаан барбыта. Итиниэхэ, аата да±аны этэрин курдук, саас эрдэ дьиэ и´игэр
рассада бэлэмнэнэр, кэлин сылыйыытын са±ана биллэн турар,
та´ырдьа к³´³рµллэн олордуллар. Ис и´игэр киирдэххэ, µлэтэ барыта бэйэтэ туспа уратылардаах да, олус оннук уустуга да суох быраабылалардаах. Василий Федотович бигэргэтэринэн, кини ньыматын
ту´аннахха, кµ´µн бала±ан ыйыгар хостонор хортуоппуй µµнµµтэ
3-4 т³гµл µрдµк буолуон с³п. Ол эмиэ толору дакаастанан турар.
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Саамай кэрэхсэбиллээ±э диэн кини бэйэтин уопутун дьонугарсэргэтигэр тута тириэрдэ, т³´³ кыалларынан киэ² билиигэ та´аара сатаабыта буолар. Рассадалаа´ыны хайдах гынан ордук к³дьµµстээхтик
ту´анар ту´унан араас ха´ыаттарга элбэх сµбэлэри бэчээттэттэ, ону
аа´ан кини са±алаа´ынын киин бэчээт сэ²ээрбитэ, ³й³³бµтэ. Холобура, эрдэтээ²²и хортуоппуйу µµннэрии Саха сиринээ±и ньыматын ту´унан матырыйааллар «Земля Сибирская, Дальневосточная»
уонна «Картофель и овощи» диэн боччумнаах сурунаалларга тахсыталаабыттара. Ааптары «ТАСС — районному читателю» диэн серияны бэлэмнээччилэр эмиэ таба к³рбµттэрэ. Дойдутугар кини уопутун «Витамины к столу» ааттаах Дьокуускайга тахсыбыт брошюра±а
сырдаппыттара.
«Би´иги, саха дьоно, у´аайба сириттэн µµнµµнµ µрдэтиигэ, —
диир агроном, — биллэ к³´µµннµк сы´ыанна´абыт». Сыратын билиитин биэрбит ки´и с³пк³ му²атыйар. Оройуон ыала, кырдьык да,
иккис килиэбинэн аатырар хортуоппуй курдук аска ситэри, толору
сыана биэрэн олохтоохтук тэриммэккэ олорор. Василий Федотовичтыы эттэххэ дьэ абалаах ба±айы. Арай рынок обургу кымньыылаа ини... Василий Федотович кµннээ±и тµбµгµттэн соло буоллар
эрэ араас научнай кинигэни, сурунаалы, ол-бу кумаа±ыны анаанминээн хасы´ар идэлэммитэ 20-чэ сыл буолла диэн дьиэ кэргэттэрэ бигэргэтэллэр. Бастаан утаа Саха сиригэр бурдугу µµннэрии
дьыалатын интэриэ´иргээбитэ. £р сыллаах чинчийиитин тµмµгэр
³бµгэлэрбит нуучча культуратыгар сыстыахтарын быдан инниттэн сир о²о´уутунан дьарыктана сылдьыбыттарын ту´унан
саба±алаа´ы²²а кэлбитэ. Билигин, профессор Башарин идеятын
³й³³н, ки´и сиир бурдугун бэйэ µµннэрэн, хааччынар кыах толору
баарын дакааста´а сатыыр. Ол ту´унан Рынокка киирии проблемаларын таарыйар кэли²²и ыстатыйаларыгар ки´и ылынар гына суруйталаата. Олортон к³ст³рµнэн, холобура, Чурапчы урукку к³лµ³нэ
µлэ´ит дьоно сэлиэ´инэй, ньэчимиэн, дьаарысса, о.д.а. культуралары µµннэриигэ µтµ³ µгэстэрэ быстах, бы´ымах дьа´аллар уонна
µ³´эттэн хамаандалаа´ын тµмµктэригэр умнулла бы´ыытыйбыттар
эбит. Ити тиэмэ±э элбэх матырыйаалы мунньан, наардаан сытыарар. «Улуу долгун куттаахтара» диэн аатынан быйыл туспа кинигэ
бы´ыытынан кµн сырдыгын к³р³рµн кµµтэр. Суха´ыт ³бµгэлэрбит
дьарыктарын историятыттан сиэттэрэн аны саха т³рµттэрин быдан µйэтээ±и быралыйбыт суолларын-иистэрин анааран к³р³р
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тµбµккэ тµспµтэ. Ити эттэххэ д³б³². Сайдыылаах научнай кииннэртэн санааты² да сµбэлэтэр-амалатар анал µ³рэхтээх дьоно суох
уонна тустаах литература ылбычча к³ст³ охсубат тыа сиригэр олорооччуга сыанан-арыынан а±аабат суол буолара ³йд³н³р. Хайа уонна сµ³´µтµн-а´ын, кµннээ±и муу´ун-ма´ын, атын да хайа тартарар µлэтин-хамна´ын кы´ал±аларын сы´ыары тутан сыаналаан
кэби´и².
Ол да гыннар эмиэ интэриэ´инэй тµмµктэргэ кэлэн олорор,
би´иги учуонайдарбыт µксµлэрэ саха хантан хааннаа±ын, кимтэн
кииннээ±ин бы´ааралларыгар академик А.П. Окладников биллэр
теориятын туту´аллар. Атыннык эттэххэ, классическай кэриэтэ
буолбут «курыканскай» диэн ааттанааччы теорияны. Василий Федотович у´уннук µ³рэтэн, сыта-тура сыаналаан, ыкса ылсан ырытан
арыый атын санаа±а кэлбитэ.
Ол бы´ыытынан курыканнар би´иги дьи²нээх ³бµгэлэрбит
буолбатахтар эбит. Адьас тµ² былыргы т³рµттэрбит инньэ Арал
муоратын э²ээринээ±и уйаара-кэйээрэ биллибэт куйаарга тохтоон
то±уоруйан олорбут саки диэн со±уруу²²у биис уустарыттан силистээх-мутуктаах µ´µлэр. Ол дьон к³лµ³нэлэрэ кэлин хоту диэки к³´³н, µгµстµк суруллубутун курдук, Прибайкалье±а буолбакка,
Забайкалье±а сирдэнэн-уоттанан сылдьыбыттар. Бу сылык кини бигэргэтэринэн, саха кэлин консолидацияласпыт уонна онон кэскилэ
³сс³ иннигэр турар норуот буолар. Сорохтор Василий Федотови´ы
«периферия дилетана» дииллэр µ´µ. £сс³ ³йд³³±µмсµйэ былаан учуонай Л.Н. Гумилев сахалары аар кырдьа±ас омук диэбитин токкоолостум. Ону ки´им Окладников теориятын сабыдыалынан тµµйэн
этэр диэтэ.
Аны атын ту´угар эмиэ мыыныыта суох тиэмэлээх, ол — оло²хо
историческай т³рµттэригэр сы´ыаннаах. Оло²хо араастарын, алахбылах да буоллар истэр этим да±аны Василий Федотович кэпсээниттэн, кырдьыга, со´уйдум. Остуоруйата уустугуттан. Кини
нэ´илиэктэри кэрийэ сылдьан кырдьа±астар кэпсээннэрин суруйталаабыт, улам ылларан-тартаран, и²эн-то²он аа±ан билигин барыта
180-ча оло²хо´ут, ырыа´ыт ту´унан ырытыллыбыт сµµмэрдэммит
суруктаах-бичиктээх. Ыарыыта бэргээн балыы´аланара т³´³ да±аны
чаастатыйдар, онтукаларыттан илиитин араарбат. Эмиэ кинигэ о²орор µтµ³ ба±алаах. Оло²хо´уттар тустарынан кэрэхсэбиллээх суруйуулары оройуонун ха´ыатыгар та´аартаран турар.
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Чинчийээччи сыаналыырынан, «Дьулуруйар Ньургун Боотур»
былыргы орхон тюрдарын са±анаа±ы долгуннаах олох дуораанынан
айыллан хаалбыт. «Мµлдьµ Б³±³» буолла±ына ураа²хайдар т³рµт
бэйэбит фольклорбутугар оло±урбут. Оттон «Эрэйдээх-буруйдаах Эр
Со±отох» кыргыыстар номохторуттан хаан тардан µ³скээн-µ³дµйэн
кэлбит. Сити курдук. Оло²хо±о сы´ыаннаах биир ыстатыйата Бакуга «Советская тюркология» сурунаалга, ха´а да±аны «Хотугу сулуска» уонна ха´ыаттарга тахсыталаабыттара.
Кини курдук, киэ² интэриэстээх, µ³рэхтээх ки´и тыа сиригэр
а±ыйах буолуохтаах. Оннук дьон µтµ³ сабыдыаллаахтарын бэлиэтиэх
кэри²нээхпит. Ордук µµнэр кэнчээри ыччакка. Ки´и кы´анна±ына,
дьулуста±ына, тыа сиригэр да олорон науканан сити´иилээхтик
дьарыктанар кыахтаа±ын итинник дьоннор дакаастыыллар, туо´улууллар, сырдыгы, µтµ³нµ, µйэлээ±и са±аллар.
Степан Попов, суруналыыс

Баара буоллар т³´³ эрэ µ³рэр этэ
Саха тылынан уус-уран айымньыта — оло²хо µрдµктµк сыаналанан аан дойду чулуу, дьикти айымньытын аатын ылбыта, саха
тыллаа±ы барыбытын сµргэбитин к³т³хпµтэ чахчы. Бу дьиктилээхэй айымньыны таба ³йд³³н, µрдµктµк сыаналаан, кини µ³скээбит,
т³р³³бµт т³рдµн-уу´ун хайан к³р³рг³ санаммыт дьонтон биирдэстэринэн би´иги µ³лээннээхпит учуонай-агроном, биолог учуутал µрдµк
µ³рэхтэрдээх (ХХ µйэ 60—70-с сылларыгар икки µрдµк µ³рэхтээх
ки´и диэн дэ²²э к³ст³р³), бараммат-хороммот киэ², дири² билии
баайдаах Василий Федотович Ермолаев буолар. Оло²хо µрдµк чыпчаалга дабайбыт сылыгар наука сытыы хара±ынан тэ´э к³р³н, наука
олохтоох тылынан ылыннарыылаахтык суруйбут оройуо²²а, кини
тас да ³ттµгэр бэйэтин айымньылаах µлэтинэн µрдµк аптарытыаты,
дири² убаастабылы ылбыт сэмэй ки´и ту´унан ахтан аа´ар наадалаах курдук. Ол эбэтэр ки´и µтµ³тэ умнуллубат, суураллыбат. Василий Федотови´ы билэр, алтыспыт, бииргэ µлэлээбит саа´ыра барбыт
дьон исти²ник саныылларыгар бµк эрэнэбин. Оттон эдэрдэр кини
курдук кµµстээх санаалаах, булгуруйбат дьулуурдаах, киэ² билиилээх
µлэ´ит буоларга дьулу´а сатыахтара, холобур о²остуохтара турда±а.
Итинник санаанан салайтаран Д.П. Коркин аатынан ЧРОСИО са281
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лалтата кини аатынан бириэмийэни анаабыт буолуохтаах. Бу бириэмийэни басты² µ³рэхтээх выпускниктар ылаллар. Кинилэр бары
оскуоланы кы´ыл уонна µрµ² к³мµс мэтээллэринэн бµтэрбиттэрэ
уонна µгµс ахсааннаах араас конкурстарга, аа±ыыларга кыттан бириистээх миэстэлэри ылбыттара, дипломнарынан, грамоталарынан,
сертификаттарынан бэлиэтэммиттэрэ. Таарыччы а±ыннахха Василий
Федотович, Анна Михайловна Ермолаевтар улахан кыыстара Лина
1983 с. аан ма²найгынан интернат-оскуоланы кы´ыл к³мµс мэтээлинэн бµтэрбитэ. Оттон кыра кыыстара Василина эдьиийинээ±эр
µ³рэ±эр ³сс³ кµµстээх эрээри, доруобуйатынан экзаменнартан босхолонор буолан µрдµк сити´иигэ тиийбэтэ±э.
Василий Федотови´ы кытары чугастык алтыспыт дьон бука бары
бэлиэтии к³рбµт, ³йд³³н хаалбыт буолуохтаахтар: ³рµµтµн киниттэн
сырдык, ыраас санаа, олохтоох дири² билии-к³рµµ сыдьаайарын,
ылыннарыылаах хомо±ой тыл-³с кµ³дьµйэрин, ол быы´ыгар кµлµµоонньуу, элэк-хаадьы сытыы тыллара-³ст³р³ тырымна´ан тахсан
дуу´аны минньитэр, ³йµ-санааны сэргэхситэр ча±ылхай тµгэннэрин.
Маны тэ²э кини аттыгар куруутун сэргэх, до±ордуу, бэйэ-бэйэ±э
итэ±эйсии иэйиилээх долгуна эрийэ к³т³ сылдьалларын. Ол да и´ин
кинини кытары кэпсэтэр, санаа атаста´ар ³рµµтµн чэпчэки буолара,
сэ´эн-сэппэн т³р³³н, сайдан тахсан и´эрэ.
Оло²хо аан дойду чыпчаал айымньытынан ааттаммыта, Саха сиригэр оло²хо 10 сыла биллэриллибитэ, Василий Федотович сµргэтин
т³´³ эрэ к³т³±³р этэ. Кµµ´µгэр кµµс, санаатыгар санаа эбиллэн, кынаттаммыт курдук буолуохтаах этэ. Бэл онноо±ор ыарахан ыарыыга
ыллара сытан ылбычча ки´и санаммат былааннаа±а, ону толорорго
бигэ дьулуурдаа±а. Дьокуускай куораттан бэрэбиэркэлэтэн тахсан баран, «Сахалар мин курдук биир эмэ тµбэлтэ±э ыалдьаллар µ´µ. Биэс
сылы биэрдилэр. Ол биэс сылбар биэс кинигэни суруйбут ки´и диэн
былааннаахпын. Тыыннаахпар бэчээттэммэтэ±инэ да±аны ха´ан
эмэ бэчээттэтиэхтэрэ», — диэбитэ. Ити курдук кини кэлэр кэскил
ту´угар ³л³рµн утуйарга холоон туран туруула´ан µлэлээбитэ.
Ити бириэмэ±э хара±а кытта аккаастанаары гынан, телевизоры бэрт кыратык сиэркилэ±э тыктаран к³р³р³, ха´ыаты, сурунаалы аахпат этэ, электричество уотугар суруйбат да±аны, аахпат
да±аны этэ. Ити научнай µлэтигэр хара±ын харыстыыра, кµн сырдыгар эрэ µлэлиирэ. Кини ити улахан былаанын толороругар улуус
µрдµнэн суох сэдэх литературалар наада буолаллара. Олору киниэхэ
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анаан оройуон библиотекатын µлэ´иттэрэ Дьокуускайдаа±ы научнай библиотекаттан суруйтаран ылан биэрэллэрэ. Онон библиотека µлэ´иттэригэр Василий Федотович научнай µлэтигэр улахан
к³м³л³рµн и´ин махтанара. Итиэннэ бэйэлэрэ да билбэттэринэн
кини µйэтин икки сылынан у´аппыт тугунан да сыаналаммат µтµ³
санаалаах µлэлэрин и´ин «¥лэ баар эбит кµµстээх эмп. ¥лэм санаабын аралдьытар, ыарыыбын умуннарар. Ол да и´ин икки сылынан µйэбин у´аттым уонна уонча кинигэни бэлэмнээтим», — диэн
оло±ун тµмµктµµр тылларын ы´ыктыбыта.
Ити уонча кинигэтиттэн ыарыйда±ын бастакы сылларыгар «Уу
долгун куттаахтар» диэн балачча улахан кинигэтэ тахсыбыта. Бу кинигэтигэр сахалар бурдугу µµннэриинэн £лµ³нэ сµнньµн була иликтэриттэн дьарыктаммыттарын дакаастаабыт этэ. Василий Федотович
бу кинигэтэ научнай эйгэ±э µрдµктµк сыаналанар уонна туттуллар.
Ону а±ыйах хонуктаа±ыта Н. Михалева «Кэпсиэ» диэн телевизорынан биэриитигэр биллиилээх учуонай, суруйааччы, чинчийээччи,
краевед, Чурапчылар кµтµ³ппµт Багдарыын Сµлбэ илиитигэр тутан
олорон к³рд³р³-к³рд³р³, бэйэтин санаатын чи²этэр дакаастабыл
бы´ыытынан туттан интервью биэрбитин µгµстэр к³рбµт буолуохтаахтар. «Уу долгун куттаахтарын» миэхэ бэлэхтииригэр «Дьэ, до±оор, эр да ки´и т³рµµр эбит. Мин биир уол о±ону т³р³ттµм. Онтум бу баар. Бэлэхтиибин», — диэбит са²ата кулгаахпар и´иллэргэ,
оро²²о тиэрэ тµ´эн хапсылла сытара харахпар к³ст³рг³, дьарамай
ыты´а илиибэр биллэргэ дылы. Эрдэ суруйан бэлэмнээбит кинигэтин ула±атыттан ылан биэрбитэ.
Мин билэрбинэн, Ба´ылай оло²хо±о сы´ыаннаах икки
µлэлээх, онтукайдара иккиэн бэчээккэ тахсыбыттара. «Чурапчы
оло²хо´уттара» 1994 с. Дьокуускайга «Бичик» национальнай кинигэ кы´атыгар 5000 экземплярынан бэчээттэнэн тахсыбыта. Бу
кинигэ±э улуус кылаабынай агрономунан µлэлии сылдьан 10-ча
сыл муспут. Дьокуускай архыыбыттан булбут матырыйаалларын
киллэрбит. «Чурапчыга ХIХ µйэ иккис а²аарыгар уонна ХХ µйэ
50—60 сс диэри, ити аата µйэ кэри²э бириэмэ устатыгар, барыта 200-чэкэ оло²хо´ут ыллаан-туойан, олорон ааспыт. Онон уруккута Саха сиригэр бу улуус элбэх оло²хо´уттаа±ын ити сыыппаралар кэрэ´элииллэр» диэн суруйар. Итинтэн саха норуотун уусуран тылынан айымньытын оло²хону ха²атыыга, байытыыга чурапчылар бэйэлэрин кылааттарын дьо´уннаахтык киллэрбиттэрэ
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итэ±этиилээхтик к³ст³р. Бу дьо±ус кинигэ±э сµµрбэччэ оло²хо´ут
ту´унан ыстатыйалары, ахтыылары тµмпµт. Хас биирдиилэрэ туох
туспалаахтарын, кµµстээх, кэрэхсэнэр ³рµттэрин бэргэнник сырдаппыт. Ааптар кы´анан-мµ´энэн, элбэх сыл дьаныардаахтык
сырала´ан кинилэри билэр кырдьа±астар тыыннаах эрдэхтэринэ
кыл-мµччµ батта´ан, эккирэти´эн, билэн-к³р³н µйэтитэн кэбиспитэ улахан махталлаах. Итини кини о²орбото±о буоллар билигин,
сµµрбэттэн тахса сыл ааспытын кэннэ, суолларын-иистэрин омооно
оспут кэмигэр µ³рэтэргэ, µйэтитэргэ улаханнык ыараабыт, ба±ар,
олох да кыаллыбат буолбут буолуо этэ. Ол и´ин Василий Федотович
сырдык аатыгар оло²хо бэйэтин миэстэтин бигэтик булбут кэмигэр
сµгµрµйµ³х, киниэхэ махтаныах тустаахпыт.
Оло²хо±о сы´ыаннаах иккис µлэтинэн оло²хо ха´ан, ханна
µ³скээбитин хасы´ан, µ³рэтэн суруйбута Баку куоракка (Азербайджан) научнай сурунаалга тахсыбытын ту´унан бэркэ астынан
кэпсээбитэ. Ол ыстатыйатын оло²хону µ³рэтээччилэр µрдµктµк
сыаналаан, кэрэхсээн, Дьокуускайга буолбут конгресска дакылаат
о²ороругар к³рд³´³н ы²ырыы ыыппыттара. Итиннэ доруобуйатын
туруга м³лт³³н кыайан кыттыбата±а. Улаханнык хомойбута. Бэйэтин оннугар бииргэ µ³рэммит до±оро, филологическай наука кандидата Михаил Андреевич Черосов дакылааты аа±ан и´итиннэрэригэр
к³²µл ылары ситиспитэ. Дакылаат тиэки´э кэлин конгресс хомуурунньугар киирбититтэн µ³рээхтээбитэ. Ити ыстатыйатыгар би´иги
оло²хобут дьоруойдара, а.э. бухатыырдар ааттара-суоллара, кинилэр
албан ааттаах сырыылара Монгол истиэптэригэр туруоруллубут мэ²э
таастар суруктарын кытта адьас биирдэр эбит, онон оло²хо би´иги
³бµгэлэрбит итиннэ олорбут кэмнэрин, а.э. VI—VIII µйэлэртэн
к³рд³р³лл³р диэн кэпсиир буолара.
Нуучча улуу уола Николай Островскай, икки хара±ынан к³рб³т
эдэр ки´и, суор±а²²а-тэллэххэ сытан, кэлин уруучуканы да тутар
кыа±а суох буолан баран, «Ыстаал хайдах хатарыллыбытай?» диэн
³лб³т-сµппэт романын бар дьонугар бэлэхтээбитэ аан дойду µрдµнэн
биллэр. Саха Островскайынан аатырбыт С.С. Яковлев-Эрилик
Эристиин саха норуотун ма²найгы романын «Маарыкчаан ыччаттарын» айбыта бµттµµн норуоппут киэн туттуута. Оронтон турбат
гына ыарахан ыарыыга эдэр саа´ыгар бы´а эмтэрэ сытан Дмитрий
Васильев Кµндµл инбэлииттэр дьиэлэриттэн иэйиилээх, инникигэ
эрэллээх лирическэй хо´ооннорун бэчээттэтэрэ, кинигэлэрэ тахса284
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ра. Оттон би´иги Ба´ылайбыт кэлэр-барар, айанныыр кыа±а суох,
дьиэтин тµ³рт истиэнэтигэр хаайтара сытан, научнай киинтэн,
научнай библиотекалартан ыраах сытан санаатын кµµ´µнэн научнай эйгэ кэрэхсэбилин ылар µлэлэри суруйуута эмиэ биир туспа
героическай бы´ыы, тµгэн, оройуон историятын биир ³лб³³дµйбэт
³йд³бµнньµгµн бы´ыытынан µйэ-саас тухары хаалыа±а.
Абрамов р.р.,
Чурапчы улуу´ун бочуоттаах олохтоо±о

лазарев Дмитрий Петрович
(1910—1995)
Саха Республикатын норуотун ха´аайыстыбатын µтµ³лээх µлэ´итэ, Чурапчы улуу´ун бочуоттаах олохтоо±о, практик-мелиоратор,
суол маастара Лазерев Дмитрий Петрович 1910 с. Хопто±о нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. Кини сэттис кылаа´ы бµтэрэн баран, Хадаарга уонна
Дьокуускайга кинигэ ма±а´ыыныгар атыылааччынан µлэлээбитэ.
Онтон Алданнаа±ы хайа техникумун бµтэрбитэ. 1933 с. Москватаа±ы
редакционнай-издательскай техникум²а µ³рэнэ киирэр, кµнµ´µн
корректордыыр. 1938—1939 сс. «Якутиздат» Москватаа±ы отделениетыгар техническэй редакторынан µлэлээбитэ. П.А. Ойуунускай
6 томнаах кинигэтин бэлэмнээ´и²²э кыттыыны ылбыта. Онтон
1939—1940 сс. «Кыым» ха´ыат редакциятыгар выпускающайынан
µлэлээбитэ.
Ити кэнниттэн дойдутугар Дири², Т³л³й оскуолаларыгар нуучча тылын учууталынан µлэлээбитэ. Кэбээйи оройуонугар Сииттэ начальнай оскуолатыгар директордаабыта. 1941 с. Саха АССР
Министрдэрин Сэбиэтин и´инэн Тыл уонна литература институтугар оло²хо тиэкистэрин хомуйан суруйар µлэ±э ылыллар. Онно
И.Г. Теплоухов-Тимофеев «Иэйиэхсит сиэнэ эриэн таба аттаах Эрэбил Бэргэн» оло²хотун Дири² б³´µ³лэгэр ыаллыы олорон колхоз µлэтин кэнниттэн киэ´эттэн киэ´э суруйуубун 1941 с. муус
устар 15 кµнµгэр са±алаабыта. Оло²хо´утун ыам ыйын а²аарыттан
ы´ыы бэлэмигэр ылбыттара. Онтон бэс ыйыгар ы´ыах са±ана сэрии са±аламмыта. Оло²холорун сурукка киллэрэн атырдьах ыйын
бµтµµтэ туттарыахтаах этилэрэ. Кµµскэ µлэлээн 400 страницаны су285
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руйбуттарын кэннэ Дмитрий Петровичка бэбиэскэ кэлбитэ. «Сэрииттэн эргиллибэтэхпинэ оло²хону ситэрээйэллэр диэммин ис
хо´оонун суруйан хаалларбытым», — диэн суруйбута Дмитрий Петрович. Армияттан эргиллэн кэлэн, суруйууларын эмиэ сал±аан барбыттара. «Оло²хо´утум этиитин ахсын уларытан и´эрэ, арыт олох
да к³тµтэн кэби´эрэ, истээччилэри сэргэхситээри сурукка киирбэт
быдьар тыллары туттара. Сорох этиилэрин к³нн³р³н баран, аа±ан
и´итиннэрдэхпинэ «Эн оло²хо´ут буолуоххар с³п ки´игин» диирэ.
Ити кэм²э мин Москва издательствотын саха салаатыгар µлэлээн
кэлбит ухханым этэ. Д.М. Говоров «Бµдµрµйбэт Мµлдьµ Б³±³» уонна П.А. Ойуунускай «Дьулуруйар Ньургун Боотур» оло²холоругар
техническэй редактор этим. Бу оло²хону эт илиибинэн иккитэ-µстэ
устубут буолуохтаахпын. Салгыы 46 страницаны суруйаммын барыта
449 страница буолбута. ¥лэбитин туттара бараары олорон Иннокентий Гурьевичтыын оло²хобутун ³т³рµнэн кинигэ буолан тахсара биллибэт, онон атыылыахха диэн сµбэлэспиппит. Ити 1945 с. от ыйыгар
этэ. Оччолорго илиинэн суруллубут оло²холору архыыпка туттарарга
дьа´ал эрэйиллэрэ. Онно миигин билэр Г.У. Эргис µлэлиирэ эрээри,
сэллигэ бэргээн санаторийга киирэн хаалбыт этэ. Ки´ибитигэр тиийэн дьа´ал ыллыбыт. Оло²хону тутааччы мин биир билэр дьахтарым
Пономарева эбит. «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» оло²хо
ааптарын И.Г. Теплоуховы баты´ыннаран кэллим, иккис оло²хотун
туттараары дьа´ал а±аллым», — диэтим. Ол икки ардыгар дьахтар
Бетлингк алфавитынан суруллубут «Кулун Куллустууру» а±алан
к³рд³рд³ итиэннэ: «Маны атын оло²хо´ут суруйтарбыт» диэтэ.
Кырдьык, «И.Г. Тимофеев» диэн сурулла сылдьар эбит. Оло²хо´уту
кытта токкоолоспуппут э´ээтин аата Тимофей диэн эбит. Дьахтар
итэ±эйбэккэ страница кэри²ин ³йµттэн этитэн баран тохтотто. Ити
В.Н. Васильев сурукка киллэрбит оло²хото этэ. Ол кэмтэн ыла
И.Г. Тимофеев-Теплоухов диэн буолбута. Кырдьа±ас: «Кэннибэр
ким да хаалбата. Арай орто дойдуга олорон ааспыппын «Кулун Куллустуур» уонна «Эрэбил Бэргэн» оло²холорум ааттаталлар ини», —
диэхтээбитэ. Кини «Иэйиэхсит сиэнэ эриэн таба аттаах Эриэдэл
Бэргэн оло²хото» илии суруйуутунан 449 страницалаах µлэ Тыл,
литература уонна история институтун архыыбыгар сытар. 125 сылын туоларынан бэчээттээн та´аарар ту´унан Правительствоттан
туруорсуохха. Куоппуйатын у´ултаран та´ааран улуус музейыгар
ууруохха. Биир дойдулаахтара, хайахсыттар, улуу ки´илэрин у²уо±ун
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µйэлээх матырыйаалынан са²алыы эргийэллэрэ эрэйиллэр. Итиэннэ уулусса±а кини аатын и²эриэххэ» диэн 1994 с. суруйбут ыстатыйата 2009 с. бэс ыйын 4 кµнµгэр улуус ха´ыатыгар с³ргµтµллэн
тахсан турар.
Онтон Дири² детдомугар бухгалтердыыр, суол оройуоннаа±ы отделыгар десятниктыыр, суол учаастагар производство начальнигынан ананар. Оройуон суолун о²орторууга 1951 сылтан 1990 сылга
диэри сыраласпыта.
Д.П. Лазарев 1941 с. атырдьах ыйыгар армия±а ы²ырыллыбыта.
1943 с. ыалдьан эргиллибитэ. Армия±а сырытта±ына дьоно кµµс
³ттµнэн к³´³рµллµбµттэрэ. Кинилэри к³рд³³н булаттаабыта уонна
холкуо´ун элбэх тулаайах о±отун хомуйталаан детдомнарга туттартаабыта. Бэйэтин ба±а ³ттµнэн Дири² детдомун материальнай базатын б³±³рг³тµµгэ кыттыбыта, тутуу ыыппыта.
Д.П. Лазарев Чурапчыга ууну олохсутууга у´улуччу µтµ³лээх.
1952 с. Дири²²э Лампа бы´ытын туттаран, хопто±олор Чычаастара,
Дири²нэрэ, Лампалара силли´э уунан туолбуттара. Кырдьыар диэри мотоциклынан Уус Алдан, Мэ²э Ха²алас оройуоннар µрэхтэрин,
µрµйэлэрин сыыйбыта, чинчийбитэ. £лµ³нэ уутун турбанан бырахтарыыны биир бастакынан ³й³³бµтэ. Суола µрэ±инэн, Т³²µлµнэн,
Дьабыылынан ууну а±алар табыгастаа±ын то´о±олоон бэлиэтиирэ.
Дмитрий Петрович Таатта уутун Чурапчы кµ³лµгэр бырахтарыы
идеятын к³т³±³н элбэх сыл µлэлэспитэ.Ол ба±ата олоххо киирбитэ.
Куохара µрэ±ин туоруур таас муостаны маастардаан µлэ±э киллэрбитэ. Кини 85 саа´ыгар ыараханнык ыалдьан бала±ан ыйын 4 кµнµгэр
1995 с. ³л³н туораабыта.

Макаров Егор Алексеевич
(1905—1987)
Егор Алексеевич 1905 с. Сыла² нэ´илиэгэр баа´ынай кэргэнигэр т³р³³бµтэ. ¥лэтин 1924 сылтан са±алаабыт. Сыла² нэ´илиэгэр
сэбиэт секретарынан. Онтон 1925 с. сайыныгар Николай Дмитриевич Кривошапкин-Уот Субуруускай бэйэтинэн дьа´айан Мугудай
нэ´илиэгин суруксутунан анаабыт эбит. Дойдуну социалистическай
уларыта тутууга оччотоо±у µµнэн эрэр эдэр ыччат бы´ыытынан
активнайдык кыттыбыт. Мугудайга сир тµ²этигин ыыппыт. Тэ287
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рийэр µлэ±э дьо±урдаах комсомол чилиэнин Дьокуускай куоракка
сэбиэскэй-партийнай оскуола±а µ³рэххэ ыыппыттар. 1927—1928 сс.
бандыыттар Боссоойко, Артемьев тобохторун эси´эргэ саа туппут.
Бэриннэрбиттэр. Кириэс Халдьаайынан, Петропавловскайынан,
Миил µрэ±инэн эккирэппиттэр. «Уонча бандьыыты онтон-мантан
тутан турабыт» диэн сэ´эргиир эбит. Егор Алексеевич 1924 с.
комсомолга киирбит. 1932 с. ССКП чилиэнэ. Богдан Чижик
к³±µлээн киллэрбит. 1928 сылтан оройуоннаа±ы сэбиэт исполкомугар инструктордаабыт,1930 с. сельпо председателинэн µлэлээбит.
Салгыы µ³рэнэн, сэбиэскэй-партийнай оскуоланы бµтэрэн, 1933 с.
Амма оройуонугар «Социализм тутуута» ха´ыат бастакы редакторынан ананан тахсыбыт. Кулун тутар ыйга ха´ыат ма²найгы нµ³мэрэ
500 экземплярынан икки бала´алаах тахсыбыт. Оччолорго редакция
иккиэйэх эрэ µлэ´иттээ±э. Икки наборщиктаахтара. Онтон биирэ кырдьа±ас, ыраахтаа±ы харчытын набордаабыт, кистэлэ² листогу набордуу сылдьыбыт Е.В. Прокопьев диэн ки´и эбит. Егор
Алексеевич партийнай публицист бы´ыытынан ха´аайыстыбаннай
уонна культурнай тутуу соруктарын бы´аарыыга, µлэ´иттэри тµмэ
тардыыга элбэхтик к³м³л³спµт. Журналистскай µлэ±э дьо±урдаах
µлэ´ити «Кыым» ха´ыат тыа ха´аайыстыбатыгар отделын сэбиэдиссэйин солбуйааччынан ылбыттар. Ити кэмнэргэ ССКП Обкомун и´инээ±и марксизм-ленинизм икки сыллаах курсун бµтэрэн,
1936—1939 сс. т³р³³бµт оройуонугар «Социализм суола» ха´ыат
редакторынан µлэлии тахсыбыт. 1939—1941 сс. Дьокуускайдаа±ы
пединститукка µ³рэнэр. Онно сылдьан «Социалистическая Якутия» ха´ыакка главлит боломуочунайынан ыытыллар. 1941—1943 сс.
Нам оройуонугар эргиэн отделыгар, кэлин райсовет исполкомун
секретарынан µлэлиир. 1943 с. т³р³³бµт оройуонугар кэлэн Чурапчы толорута суох орто оскуолатыгар директорынан, райсовет исполкомун культура±а отделын сэбиэдиссэйинэн, ССКП райкомун инструкторынан µлэлиир. 1949 сыллаахтан ССКП Кэбээйитээ±и райкомун партийнай кабинетын сэбиэдиссэйинэн, µп салаатыгар старшай инспектор-ревизорунан µлэлээн оройуон экономиката, культурата сайдарыгар бэйэтин кылаатын киллэрсибит. 1956 сыллаахха
Чурапчыга т³нн³н кэлэн, райсовет исполкомугар инструктордаабыт.
1957 сылтан райсовет исполкомун социальнай хааччыйыыга отделын инспектора. 1960 сылтан пенсия±а тахсыар диэри (1965 с).
оройуоннаа±ы «Союзпечать» отделын тэрийээччитинэн µлэлээбит.
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Е.А. Макаров «1941—1945 сс. А±а дойду сэриитигэр килбиэннээх
µлэтин и´ин», 1970 с. «В.И. Ленин т³р³³бµтэ 100 сыла туолуутун
бэлиэтээн. Килбиэннээх µлэтин и´ин» уонна Улуу Кыайыы 30, 40
сылларыгар аналлаах юбилейнай, «¥лэ ветерана» мэтээллэринэн,
САССР Верховнай Сэбиэтин Президиумун Бочуотунай грамоталарынан на±араадаламмыта. Егор Алексеевич «ССКП кэккэтигэр 50
сыл» бэлиэни оройуо²²а бастакылар кэккэлэригэр ылбыта. Чурапчы улуу´ун бочуоттаах олохтоо±о этэ.

Иустинова Мария Петровна
Хатылы нэ´илиэгин историятын µ³рэтии, µйэтитии сырдык
³йд³бµл, кэрэ кэриэстээ´ин буолан тµмµллэн µµнэр к³лµ³нэ±э
сµдµ кылаат буолар. Оннук ки´инэн, нэ´илиэк биир баар-суох энтузиаст, патриот µлэ´итэ, библиотечнай µлэ бэтэрээнэ, культура
µлэ´иттэрин VI съе´ин делегата, ССРС культуратын туйгуна, Хатылы нэ´илиэгин бочуоттаах олохтоо±о, «Чурапчы улуу´ун сайдыытыгар кылаатын и´ин» III степеннээх бэлиэ ха´аайына буолар. Кини
1947 с. тохсунньу 28 кµнµгэр то´уттар тымныы тµ´эн турда±ына
Хатылы нэ´илиэгэр элбэх о±олоох Дария, Петр Чичигинаровтар
дьиэ кэргэннэригэр кµн сирин к³рбµтэ. Ахсыс кылаас кэнниттэн
1965 с. Дьокуускай куоракка культурнай-сырдатар училище библиотечнай салаатыгар µ³рэнэ киирэр. ¥³рэ±ин сити´иилээхтик
бµтэрэн, Чурапчытаа±ы о±о библиотекатыгар µлэтин са±алаабыта.
1970 с. Хатылы нэ´илиэгэр сынньала² киин директорынан ананар. Онтон 1976 сылтан Хатылы библиотекатыгар µлэлии киирэр.
Нэ´илиэккэ ыытыллар бары дьа´алга к³хт³³хтµк кыттан µлэни
сµрµннэспитинэн барар. Идэтигэр бэриниилээхтик 40 сыл µлэлиир.
10 сыл устата иннин кимиэхэ да биэрбэккэ «Идэтигэр чулуу» ааты
субуруччу ылбыта.
Мария Петровна дойдутун ту´унан араас элбэх ыстатыйалары,
кинигэлэри мунньан библиотекатыгар 1976 с. анал «Т³р³³бµт т³рµт
тµ³лбэм Хатылы» диэн фонда тэрийбитэ. Барыта 600 экз. ха´ыат
матырыйаала, 130 кинигэ, сурунаал, 20 буклет, проспект хомулунна.
Манна баар Хатылы нэ´илиэгин историята: т³рµт-уус ³бµгэ оло±ун,
хас биирдии тэрилтэ, дьон-сэргэ, о±о-ыччат ту´унан кэпсиир матырыйааллар. Бу матырыйаалларынан 2000 с. «Хатылы Ньургун уола»
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хорсунун и´ин мэтээллээх, хорсун хамандыыр «Кы´ыл Знамя» орден
кавалера Е.Д. До±ордуурап ту´унан, «Дойдум миэнэ Хатылы» кинигэ 2010 с., «Дойдум дьоно Хатылылар» фотоальбом²а 200-тэн тахса
дьиэ кэргэн ту´унан матырыйаалы бэчээккэ бэлэмнэспитэ. Бу сыл
Макарова Нь.В. «Хаты²нардаах, чара²нардаах Хатылыбыт барахсан»
диэн кинигэтигэр нэ´илиэк былыргытын кэпсиир матырыйааллара,
«175 сааскынан» диэн хо´ооно киирбиттэрэ. «Ньургу´ун мэлдьи тыллар» диэн детсад 50 сыллаах µбµлµ³йµгэр аналлаах кинигэни наардаан,
редакцияла´ан бэчээккэ тахсарыгар µлэлэстэ. И.М. Павлов «Чурапчы уолаттара — кыргыс хонуутугар» иккис кинигэтигэр нэ´илиэгин
10 буойунун сырдатар матырыйааллара бэчээккэ тахсыбыта.
Маны сэргэ оло²хо дири² бай±алыгар, кып-кыра баарыстаах о²очо
буолан, устан киирбит нэ´илиэк оло²хо´уттарын, ырыа´ыттарын, норуот талааннаахтарын тустарынан хомуйбут, тµмпµт µлэлэрэ аан бастаан «Хатылы нэ´илиэгиттэн — норуот талааннаахтара» диэн 2006 с.
буклекка сырдатыллыбыттара, «Фольклор — µйэлэри у²уордаан»
диэн норуот тылынан уус-уран айымньытын фестивалыгар били´иннэрбитэ. Бу матырыйаалларын салгыы сайыннаран 2010 с. нэ´илиэк ба´ылыга В.В. Ершов бы´аччы кыттыытынан М.И. Белых
«Ала Хото±ой» оло²хото кµн сирин к³рбµтэ. Кинигэ±э сы´ыарыы
бы´ыытынан «Хатылы нэ´илиэгиттэн — норуот талааннаахтара» диэн
хомуйбут бэлиэтээ´иннэрэ бэчээттэммитэ. Киниэхэ саамай сµрµн
кµµ´µнэн эдьиийдэрэ, сээркээн сэ´энньит Иустинова-Максимова
Татьяна Ивановна буолар. Итинтэн салгыы 2011 с. оло²хо´ут
А.Н. Кривошапкин-Нуора £л³кс³й «Хара дьоруо аттаах Хара Ньургун бухатыыр» диэн кинигэтигэр Нуора £л³кс³й ту´унан уонна
«Хатылы нэ´илиэгэ — оло²хо киэ² киэлитигэр» диэн сы´ыарыыга
хомуйбут матырыйааллара балачча киэ²ник сырдатыллан тахсыбыта. Ол курдук, Ньо±уйаан уола Киргиэлэй ¥стµµнэп удьуора «Ньургун Боотур» опера — Хатылы сценатыгар», «Илгэ» ансаамбылтан
силис тардан, оло²хону толорор кэскиллээх Толя Захаров, Ньургун
Захаров тустарынан уо.д.а. суруллубуттара.
2015 с. «Оло²хо ы´ыа±а: µйэтитии, тµмµктэр, соруктар» НПК кыттан бу µлэлэрин ³сс³ сайыннаран биэрбитэ. Эбии «Сээркээн сэ´энньит
Татыйыыс» ту´унан кэпсиир. Салгыы µлэлэ´эн Белых М.И. «Дьулуруйар Ньургун Боотур», Иустинов Григорий Гаврильевич «Айыы
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Дьоруйа бухатыыр» оло²холоро архыыпка харалла сыталлара кµн
сирин к³р³лл³рµгэр, дьон к³рµµтµгэр тахсалларыгар ба±арар.
Бу курдук, элбэх тµбµгµттэн бириэмэ булан бэйэтэ с³бµлµµр дьарыгынан иистэнэр. Сиэлинэн с³рµ³лэри, олбохтору паннолары олус
сиэдэрэйдик о²орор. Ч³л олох пропаганди´а, «Доруобуйа» кулууп,
норуот талааннаахтарын тµмэр «Ай-тал» студия чилиэнэ. «Азия
о±олоро» спортивнай тэрээ´и²²э, улууспут 375 сылыгар аналлаах Дьокуускай куоракка Манчаары оонньууларыгар ыытыллыбыт
быыстапкаларга µлэлэрэ туруоруллан сэ²ээриини ылбыттара.
Оксана Гоголева, сиэнэ

IV тµґµмэх.
ТҐЈлбэнэн оло¢хону сценаЎа Туруоруу
«НьУрГУН БООТУр»
ОПЕрА — ХАТЫлЫ СцЕНАТЫГАр
1976 с.олунньу ыйга оройуо²²а бастакы фольклорнай фестиваль
ыытыллыбыта. Би´иги нэ´илиэк самодеятельно´ын биир улахан
сити´иитинэн Суорун Омоллоон либреттотыгар «Ньургун Боотур»
операны туруоруу буолар. Сэттэ сыл оройуон культуратын отделын
сэбиэдиссэйинэн µлэлээбит САССР культуратын µтµ³лээх µлэ´итэ
Афанасий Алексеевич Сивцев, оччотоо±уга Хатылы нэ´илиэгин сэбиэтинэн µлэлии олорон, режиссердаан µгµс тµбµгµ к³рсµбµтэ. Бэлэмнэнии икки ый устата барбыта, киэ´э µлэ чаа´ын кэнниттэн
биир да кµн ³р³³б³кк³ дьарыктанан, нэ´илиэк дьоно бары кыттан, µрдµк та´ымнаахтык толорбуттара. Афанасий Алексеевич олус
ирдэбиллээ±э, онноо±ор биир эмэ ки´и репетиция±а кэлбэтэ±инэ,
хайаан да дьиэтиттэн баран а±алара. Киниэхэ т³´µµ кµµ´µнэн детсад
сэбиэдиссэйэ Евдокия Дмитриевна Протодьяконова-Жебсаина буолбута. Оруоллары толорооччулар бары анал µ³рэ±э суох этилэр. Ол
гынан баран, бары сахалыы норуот ырыаларын олус бэркэ толорор
дьо±урдаах буоланнар оройуоннаа±ы фестивальга сити´иилээхтик
оонньоон тахсыбыттара.
Опера декорациятын айыл±аттан талааннаах худуо´унньук, норуот маастара Николай Николаевич Колесов-Дьµ´µй со±ото±ун олус
итэ±этиилээхтик, опера ис хо´оонугар дьµ³рэлиир гына о²орбута
толорооччулар а´ыллан ыллыылларыгар кыа±ы биэрбитэ. Опера
уотун-кµ³´µн ыччаттар кыайа-хото туппуттара.
Опера туруоруутугар оччотоо±уга µлэлээбит кулууп µлэ´иттэрэ
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СР культуратын туйгуна Александра Алексеевна Посельская (Попова), директор Яна Иннокентьевна Прудецкая, к³стµµмнэри тигиигэ
Мария Петровна Иустинова, ону та´ынан дьахтар комитетын чилиэннэрэ, оруоллар тиэкистэрин бэчээттээ´и²²э сельсовет, совхоз
секретарь-машинисткалара кµµс-к³м³ буолбуттара.
Мантан салгыы сµрµн оруолларга оонньообут дьоннорбутун
ахтан-санаан аа´ыа±ы².
Дьулуруйар Ньургун Боотур оруолун Иван Егорович Дорогунов
итэ±этиилээхтик толорбута. Иван Егорович ³р сылларга сылгы´ыттар
звеноларын салайбыт совхоз биир т³´µµ µлэ´итэ, µлэ, тыыл ветерана, соц.куотала´ыы хас да т³гµллээх кыайыылаа±а, коммунистическай µлэ ударнига. Ч³лл³рк³й куоластаах норуот ырыаларын толорооччу, «Сцена ветерана» бэлиэ ха´аайына, «Ньургун Боотур» операны толоруу тыыннаах кэрэ´итэ, сэттэ о±олоох дьиэ кэргэн а±ата,
22 сиэн, 4 хос сиэн э´этэ.
¥с µµт бµтэй µрдµнэн к³т³р µрµмэччи ма²ан аттаах ¥рµ² Уолан
барахсаны, уус-уран самодеятельность активнай кыттыылаа±а, тойуксут Иван Львович Говоров толорбута. Уйбаан 1934 с. т³рµ³х.
А±алара уоттаах сэрииттэн тыыннаах эргиллэн кэлэн баран, ууга
тµ´эн хомолтолоохтук ³л³н, ийэтинээн, убайынаан бэрт эрэйдээхтик олорон улааппыта. 1952 с. 18 саа´ыгар аан бастаан нэ´илиэк
фестивалыгар кыттыбыта. 1956 с. сахалыы ырыаны би´ирээн бэйэтэ туойар идэлэммитэ. 1957 с. илин э²ээрдээ±и оройуоннар фестиваллара Таатта±а ыытыллыбыта. Уйбаан бу фестивальга кыттан
дипломант µрдµк аатын ылбыта. Саамай улахан сити´иитинэн
¥рµ² Уолан оруолун толоруута буолар. 1997 с. «Дьырыбына Дьырылыатта» оло²хоттон бы´а тардан к³рд³рµµгэ Уйбаан Сорук Боллур
уол ырыатын толорбута. Бэйэтэ этэринэн, туох да µ³рэ±э суох да
буоллар, сµрэ±ин ба±атынан, сырдык ыраас санаатынан салайтаран
алгыс, тойук туойар, о´уохай этэн, кэлэр к³лµ³нэ±э норуот уус-уран
айымньытын сахалыы кылы´ахтаах ырыаны-тойугу тиэрдиспит
дьоннортон биирдэстэрэ этэ.
То±ус былас су´уохтаах, тунал±аннаах ньуурдаах Туйаарыма Куо
барахсаны Сунтаартан т³рµттээх кийиит кыыспыт товаровед Тамара
Ефимовна Алексеева (Чичигинарова) толорбута. Тамара Ефимовна
9 о±олоох Дария, Петр Чичигинаровтар саамай улахан о±олоругар
Василий Петровичка кэргэн тахсан, товаровед µ³рэ±ин бµтэрэн Хатылыга кэлбитэ. Бэйэтин идэтинэн µлэ суох буолан, Субуруускай
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совхозка кадр отделын специали´ынан µлэлээбитэ. Кини Туйаарыма Куону толороругар 20 эрэ саастаах этэ. Олус эдэр да буоллар,
киэ², холку куола´ынан кыайа-хото ыллаабыта. Бу киниэхэ оло±ун
биир саамай µтµ³ тµгэнэ буолар.
К³мµскэс санаалаах Кµн Кµбэй ийэ оруолун Хатылытаа±ы дьаа´ыла сэбиэдиссэйэ, кэрэ куоластаах, уус-уран самодеятельность активнай кыттыылаа±а Евдокия Дмитриевна Протодьяконова толорбута. Евдокия Дмитриевна к³рµ²µнэн да, ыллыыр маастарыстыбатынан да Кµн Кµбэй оруолугар олус барсара.
Тµ³нэ Мо±ол оруолун Михаил Михайлович Хоютанов толорбута.
Идэтинэн сылгы´ыт, Бµтµн Союзтаа±ы тыа ха´аайыстыбатын быыстапкатыгар 4 т³гµл сылдьыбыта, хоту к³´³рµллµµ кыттыылаа±а, µлэ,
тыыл ветерана, сорсуннаах булчут, бэйэтин кыа±ынан мас уу´а, 8
о±о амарах а±ата, элбэх сиэн э´этэ. Ырыата-тойуга улуустаа±ы норуот уус-уран айымньытын фондатыгар хараллан сытар. Уус-уран
самодеятельно´ы к³рµµлэргэ оройуон 5 т³гµллээх лауреата, «Сцена ветерана» бэлиэ ха´аайына. Ырыаны-тойугу к³±µлµттэн туппут
кырдьа±астартан биирдэстэрэ этэ.
Сорудахха сылдьар сыыдам сындыыс сырыылаах Сорук Боллуру
Баба±аттан т³рµттээх ырыа-тойук куттаах Алексей Петрович Попов
толорбута. Алексей Петрович 7 кыталык кыргыттардаах, биир аатын
ааттатар £л³кс³й диэн уоллаах, улахан ыал а±алаатар а±ата, µгµс
сиэн, хос сиэн э´этэ. Бэйэтэ этэринэн, Орто туруу бараан дойдуга остуоруйаны µрдµнэн, оло²хону аннынан олох олорон, ырыата ыраахтан эйээрэн, ба´ыылаах µлэ´ит, басты² сылгы´ыт, дружбист, ыскылаат сэбиэдиссэйэ, осеменатор, заправщик бэрдэ. Оннук
хо´уун ки´и этэ £л³кс³й Боппуок.
Муус Кудулу бай±ал иччитэ буолан иэнигийэн µ³скээбит Уот
У´утаакыны колхоз, совхоз байанайдаах кадровай булчута Михаил
Николаевич Дьячковскай (Россия Мэхээлэ) толорбута. Михаил Николаевич кµµстээх баритон куоластаах ырыа´ыт, уус-уран самодеятельность активнай кыттыылаа±а, к³рµ-нары тардааччы, Уус Майа,
Чурапчы оройуонун лауреата, хомо±ой тыллаах, эйээркэй ырыалаах
тамада бэрдэ, «Россия — родина моя» диэн ырыаны ыллаан дьонсэргэ сэ²ээриитин ылан норуокка «Россия Мэхээлэ» диэн таптал
аатынан биллибитэ. Киэ² Россия курдук, киэ², а´а±ас дуу´алаа±а,
элбэх до±оттордоо±о. Опера±а абаа´ы уолун уобара´ын ча±ылхайдык
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арыйарыгар киэ² диапазоннаах куола´а, улахан суон са²ата дµ²µрµ
кытта дьµ³рэлэспитэ к³м³л³спµт буолуохтаах.
Дьоруо тойук, дьойуо тумус, холорук ³ттµк, ты²ырахтаах тыытылба кыыс о±о Кыыс Кыскыйдааны кэрэ куоластаах хотун дьахтар Елена Ильинична Баина толорбута. Елена Ильична т³рд³ — Тµ³йэттэн.
Баин Николай Дмитриевичка кэргэн тахсан, 5 кыыс, удьуордарын
салгыыр Николай диэн уол о±олонон, Хатылыга олохсуйан олорбута. Эдэригэр колхозка ыанньыксыттаабыта, кэлин са´ыл ферматыгар µлэлээбитэ. Олус чэбэр, ыраас туттуулаах, кинилэр дьиэлэрэ
орун-оннугар уурбут-туппут курдук буолара.
Аан Эскэли — ч³лл³рк³й куоластаах Мугудайтан т³рµттээх
кµтµ³т уол, сылгы´ыт бэрдэ Дмитрий Дмитриевич Терютин толорбута. Дмитрий Дмитриевич бэйэтин кэннигэр 4 кыыс о±ону хаалларан эдэр саа´ыгар олохтон туораабыта. Т³´³ да кэлэ±эй буоллар,
ырыатыгар-тойугар ону биллэрбэт этэ.
А±ыс халлаан арчы´ыта буолбут Айыы Умсуур уда±аны Розалия
Егоровна Сивцева толорбута.
Дьэ ити курдук, «Ньургун Боотур» операны сцена±а туруоруу
культура сайдыытыгар, нэ´илиэк историятыгар норуот уус-уран
айымньытын дьо²²о-сэргэ±э тиэрдиигэ биир са²а µктэли уурбута.

Чакыр нэ´илиэгэр оло²хону оонньоо´ун
«Бастаан Чакыр нэ´илиэгэр 1951 сыллаахха И.Г. ТеплоуховТимофеев аатырбыт «Куруубай хааннаах Кулун Куллурустуур»
оло²хотун «Правда» колхоз председателэ Филиппов Роман Афанасьевич, Протасов Николай Николаеви´ы ы²ыран а±алан, хамнастаан туруортарбыт. Онтон 1954 сыллаахха «Дьулуруйар Ньургун Боотур» оло²хону Анисимов Степан Николаевич туруорбута. Салгыы
уус-уран фестивальга кыттыыны ылбыппытын Афанасьев Николай
Афанасьевич ахтыытыттан билсиэ±и²: «Би´иги Чурапчы улуу´ун
Чакыр нэ´илиэгин «Правда» колхоз дьоно, оройуо²²а норуот
фольклорун к³рµµ фестивалыгар «Ньургун Боотур» оло²хону туруорбуппут. Оччолорго колхоз председателэ Филиппов Роман Афанасьевич к³±µлээ´ининэн, 1956 сыл ахсынньы ыйтан бэлэмнэнэн,
оройуо²²а 1957 сыллаахха олунньу ый 25 кµнµгэр оонньообуппут.
Онно кулууп сэбиэдиссэйэ Капитонов Петр Иванович уонна Ани295
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симов Степан Николаевич к³м³л³³н туруорбуттара. Николай Константинович Афанасьев ахтар: «Билигин санаатахха, туох да µ³рэ±э
суох дьон, а²аардас ба±а ³ттµлэринэн дьулу´ан, оонньуу декорациятын, Сорук Боллур уба´атын, Ньургун Боотур атын моойдоох
ба´ын, бухатыыр µ³´энэн атынан к³т³р, кыталык сапсына-сапсына
к³т³р, Абаа´ы уолун э´этин, араастаан эриллэ²нээн хамсыыр уот
сада±а мо±ой макеттарын ураты дьо±урдаах, мындыр (Г.Н. АдамовХалла кµтµ³тэ) Петр Романов сµрµннээн о²орбута. Бухатыырдар
куйахтарын, сэптэрин-сэбиргэллэрин Адамов Агафий Иннокентьевич у´аммыта. Би´иги кыттааччылар кинилэргэ к³м³л³´³н бары
кэриэтэ кыттыыны ылбыппыт. Та²а´ы-сабы тигиигэ оскуола учуутала, кулууппут сэбиэдиссэйин кэргэнэ Ульяна Федоровна Сидорова б³´µ³лэк иистэнньэ² дьахталларын тµмэн с³±µмэр µлэни ыыппыта. Саас кулун тутар са²атыгар Чурапчыга тиийэн соцкультура
дьиэтигэр оонньуубутун к³рд³рбµппµт. Саала и´э лыык курдук дьонунан туолбут этэ. Оонньуубут са±аланыа±ыттан бµтµ³р диэри саала и´э ытыс та´ыныытынан ньиргийэ олорбута, со±отохто аатырбыппыт. «Икки´ин к³рд³рµ²», — дииллэрин ылыммакка Хатылыга,
Сыла²²а, Хопто±о±о, Хадаарга к³рд³р³н т³ннµбµппµт. Чурапчыга
к³рд³рд³хпµт н³²µ³ кµнµгэр соцкультура дьиэтигэр мунньан барыбытын уопсай хаартыска±а тµ´эрбиттэрэ».
Мин ити сыл Дири² орто оскуолатыгар ахсыс кылааска µ³рэнэн
и´эн хара±ым ыалдьан, µ³рэхпиттэн тохтоон, дойдубар Эбэ±э кыстаабытым. Петр Романов кэргэнинээн Танялыын, мин Мотя Егоровалыын киэ´ээ а´ылык кэнниттэн сыар±алаах атынан Эбэттэн биир
к³ст³³х Толоо²²о репетиция±а кэлэрбит. «Репетиция киэ´э µлэ
чаа´ын кэнниттэн буолара, ону ким да ыарыр±аппакка, к³тµппэккэ
мусталлара, ³сс³ оонньууга кыттыбыт дьон, холобура мин, салайар дьон эмиэ кэлэн, тµµн µ³´э буолуор диэри к³х-нэм, сµбэ-ама
буоларбыт», — диэн оччолорго «Правда» колхоз председателинэн
µлэлээбит Р.А. Филиппов бэйэтин «Дьа±а ба´ыттан са±алаан...»
диэн кинигэтигэр суруйар.
Кырдьык, репетициябытыгар Роман Афанасьевичтан ураты
µгµс ки´и сылдьара. Ол курдук, Р.П. Данилов, М.К. Кириллин,
бэл биирдэ Хатылыга µлэлиир П.Е. Адамов анаан-минээн кэлэн,
сµбэ-ама биэрэн барбыта. Колхоз салалтата улаханнык кы´аммыта,
биир сµрµн оруолу толорооччу Коля Макаровы Толоонтон балтараа к³ст³³х Минньиэлэ ферматыгар уу ба´ааччынан кыстаан
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олордо±уна, чуга´атан Толоонтон балтараа биэрэстэлээх Саппыйа
ферматыгар к³´³р³н киллэрбиттэрэ.
Суруйааччы Михаил До±ордуурап улаханнык би´ирээн, Хатылыга баты´ан тахсан иккистээн к³рбµт этэ.
Сµрµн оруоллары оонньообуттара:
Тµ³нэ Мо²ол о±онньор — Адамов Агафий Иннокентьевич
Кµн Кµбэй эмээхсин — Матвеева Елена Афанасьевна
Ньургун Боотур — Еремеев Константин Егорович
¥рµ² Уолан — Романов Петр Романович
Туйаарыма Куо — Яковлева Тамара Семеновна Эрилик Эристиин ииппит кыы´а
Уот У´утаакы — Михайлов Петр Алексеевич
Кыыс Кыскыйдаан — Макаров Николай Семенович
Айыы Умсуур — Алексеева Анастасия Константиновна
Аал Луук Мас иччитин — Филиппов Василий Константинович
Сорук Боллур — Афанасьев Николай Константинович
Бу оло²хо Макаров Николай Семенович Кыыс Кыскыйдаан
оруолун толорон, Яковлева Тамара Семеновна Туйаарыма Куо оруолун толорон хай±ананнар, оройуо²²а сыаналаах бэлэ±и туттарбыттара. Онтон ыла партком секретара Дмитриев Н.С. совхоз улахан
ы´ыахтарыгар ы²ыран тойуктатар-ыллатар этэ».
Урукку к³лµ³нэ уус-уран самодеятельность кыттыылаахтарын к³м³л³рµнэн, 1993 сыллаахха улууска Платон Алексеевич Ойуунускай
т³р³³бµтэ 100 саа´ын к³рс³ ыытыллыбыт культура эстафетатыгар,
«Тунал±аннаах ньуурдаах Туйаарыма Куо» оло²хону бы´а тардан туруорбуппут. Манна, урут оло²хо±о кыттыбыт Адамов Агафий Иннокентьевич, Макаров Николай Семенович сценарийы суруйууга,
режиссердаа´ы²²а улахан к³м³нµ о²орбуттара.
Режиссер — Оконешникова Вера Иннокентьевна
Сценаристар — Оконешникова Вера Иннокентьевна, Васильева
Полина Ивановна
Иистэнньэ²нэр — Андросова Варвара Агафьевна, Ануфрьева
Ульяна Николаевна, Филиппова Валентина Николаевна
Уотунан киэргэттилэр — Ануфрьев Афанасий Афанасьевич,
Ануфрьев Николай Афанасьевич о²орбуттара
Декорацияны о²ордулар — Петров Григорий Николаевич, Лебедев Иннокентий Константинович
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Оруолларга:
Саха Саарын Тойон — Адамов Агафий Иннокентьевич
Сабыйа Баай Хотун — Ширяева Мария Ивановна
Кµн Дьирибинэ — Оконешников Николай Иванович
Ньургун Боотур — Михайлов Софрон Васильевич
¥рµ² Уолан — Григорьев Николай Никитич
Туйаарыма Куо — Адамова Татьяна Ивановна
Айыы Сиэн о±онньор — Макаров Николай Семенович
Уот У´утаакы — Сивцев Прокопий Николаевич
Симэхсин эмээхсин — Попова Ульяна Васильевна уонна Чакыр
эдэр ыччаттара.
Бу оло²хонон улуустаа±ы фестивальга, Болто²о±о бастакы миэстэни ылбыттара.
2000 сыл «Тунал±аннаах ньуурдаах Туйаарыма Куо» оло²хо турбута. Барыта, 56 ки´и кыттыбыта.
Режиссердар — Оконешникова Вера Иннокентьевна, Тарабукина
Александра Петровна
Сценарист — Сергеева Евдокия Андреевна
Уотунан киэргэттилэр — Миронова Анастасия Егоровна, Петров
Петр Иннокентьевич
Декорацияны о²ордулар — Филиппов Тимофей Александрович,
Еремеев Дмитрий Иванович
Оруолларга:
Туйаарыма Куо — Михайлова Ирина Николаевна
Ньургун Боотур — Попов Николай Николаевич
Саха Саарын Тойон — Оконешников Николай Иванович
¥рµ² Уолан — Григорьев Николай Никитич
Кµн Дьирибинэ — Филиппов Тимофей Александрович
Симэхсин эмээхсин — Попова Ульяна Васильевна
Илбис Кыы´а — Ануфрьева Акулина Семеновна
Дьэс Эмэгэт — Федорова Марфа Дмитриевна
Уот У´утаакы — Михайлов Софрон Васильевич
Оло²холоон о±онньор — Лебедев Иннокентий Константинович
Оло²холоон о±онньор сиэнэ — Вася Васильев
Бу сыл улууска киирэн сити´иилээхтик кыттан бастакы миэстэ
буолбуттара. Бу сылга Оконешникова Вера Иннокентьевна оскуола±а музыка учууталынан µлэлии сылдьан, о±олорго анаан Платон
Алексеевич Ойуунускай суруйуутугар «Дьулуруйар Ньургун Боотур»
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литературнай-музыкальнай композицияны туруорбута. Бу композиция±а барыта 43 о±о кыттыбыта.
Сµрµн оруолларга:
Сабыйа Баай Хотун — Таня Адамова
Саха Саарын Тойон — Илья Егоров
Ньургун Боотур — Коля Адамов
Туйаарыма Куо — Афоима Андреева
¥рµ² Уолан — Коля Егоров
£кс³кµ Кыыл — Коля Филиппов
Уот У´утаакы — Ваня Васильев
Уда±аттар — Даша Макарова, Груня Попова, Аня Миронова, Надя Филиппова, Мила Старостина.
О±олор нэ´илиэккэ кыттаннар, к³р³³ччµлэр би´ирэбиллэрин
ылбыттара.
2001 сыллаахха Сергеева Евдокия Андреевна режиссердаан, «Тунал±аннаах ньуурдаах Туйаарыма Куо» иккистээн туруоран улуустаа±ы к³рµµ конкурска 3 миэстэ буолбуттара.
2008 сыллаахха Кирилл Никифоров суруйуутугар «Айдааннаах
айаннаах Ала Буурай аттаах Мохсо±оллой Боотур» диэн оло²хо турбута. Барыта 68 ки´и кыттыбыт.
Режиссер — Оконешникова Вера Иннокентьевна
Сценарист — Сергеева Евдокия Андреевна
Уотунан киэргэтии — Петров Петр Иннокентьевич
Художественнай киэргэтиини о²ордо — Еремеев Дмитрий Иванович
Оруолларга:
¥³´ээ дойду Айыылара — Попова Ульяна Васильевна
Еремеев Семен Егорович
Ануфрьева Марфа Афанасьевна
Григорьев Николай Никитич
Ширяева Мария Ивановна
Луковцев Иван Николаевич
Еремеев Константин Константинович
Мохсо±оллой Боотур — Оконешников Иннокентий Николаевич
Сэгэйэ Куо — Маркова Афоима Афанасьевна
Айыы Куо уда±ан — Маркова Нина Николаевна
Хотой Айыы — Васильев Иван Николаевич
Аан Алахачын — Адамова Валентина Петровна
299

ЧурапЧы оло¢хо¤уттара

Кудай Бахсы — Сивцев Дмитрий Васильевич
Бырдьа Бытык Хатан Тэмиэрийэ — Андросов Алексей Николаевич
Баай Байанай — Филатов Семен Александрович
Айы²а Сиэр о±онньор — Афанасьев Николай Константинович
Симэхсин эмээхсин — Ноговицына Клара Васильевна
Абаа´ы уола Тимир Бэкистэй — Михайлов Софрон Васильевич
Кыталык — Даша Макарова
Бу оло²хону Таатта улуу´ун Ытык Кµ³л нэ´илиэгэр «Таатта —
Оло²хо би´игэ» диэн республиканскай ы´ыахха бэс ыйын 19—20
кµннэригэр оонньообуппут. Хас да оло²хону айбыт биир дойдулаахпыт Яковлев Семен Степанович-Эрилик Эристиин 4 оло²холоох эбит. Олортон «Талыы Талба бухатыыр», «Хаалбатынансµппэт хара´ыктаах хааннаах Харалаах Мохсо±ол» оло²хо (бу оло²хо хо´оон курдук суруллубакка, кэпсээн курдук суруллубут), «Айыы
Дь³´µ³л», «Буура Дохсун». Кэлин Саха сиринээ±и «Бичик» кинигэ
кы´ата 1993 сыллаахха «Буура Дохсун» оло²хо бэчээттэнэн тахсан
киэ² аа±ааччыга тэнийдэ.
2012 сыл бэс ыйын 16 кµнµгэр Чакыр нэ´илиэгэр ЭриликЭристиин 120 саа´ыгар аналлаах ы´ыахха «Буура Дохсун» оло²хону
туруорбуттара. Барыта 40 ки´и кыттыбыта.
Режиссердар — Сергеева Евдокия Андреевна, Якимец Валентина
Афанасьевна
Сценарист — Сергеева Евдокия Андреевна
Уот, музыка оформлениета — Макарова Сардана Яковлевна
Художественнай оформление — Адамов Иннокентий Иннокентьевич
Оруолларга:
Оло²холоон о±онньор — Григорьев Николай Никитич
Айыы Нууралдьын — Адамова Татьяна Ивановна
Айы²а Сиэр — Адамов Михаил Иннокентьевич
Кµн Эрбийэ — Сивцев Дмитрий Васильевич
Буура Дохсун — Адамов Николай Платонович
¥³кэйдээн Куо — Алексеева Настя
Кы²ырыыр Кыйдыа Хотун — Львова Мария Семеновна
Чы²ырыыр Чы²ыс Тойон — Филатов Семен Александрович
Кыыс Ньургун — Петрова Антонина Петровна
Тµ²нэри Холорук — Михайлов Софрон Васильевич
Тµ²нэри Холорук арыалдьыта — Кузьмина Майя Владимировна
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Айыы Уруйдаан — Ширяева Мария Ивановна
Симэхсин Унаар Салама — Ноговицына Клара Васильевна
Арыалдьыт кыргыттар — Собакина Лиза, Попова Груня, Сазонова Аня.

Болто²о нэ´илиэгэр оло²хону туруоруу
Культура управлениета 1993 сыллаахха нэ´илиэктэринэн
П.А. Ойуунускай т³р³³бµтэ 100 сылын к³рс³ уус-уран айымньылары к³рµµгэ фестиваль тэрийбитэ. Би´иги Болто²о нэ´илиэгэ Суорун Омоллоон «Ньургун Боотур» драматын саха тылын уонна литературатын учуутала Гея Михайловна Слепцова сценарийынан туруорарга холоммуппут. Кулууп директора Петрова А.В., худруга Баина М.Е. этилэрэ. Сцена киэргэтиитин Лыткина Л. А. о²орбута. Бастаан оруолларбытын µллэстибиппит. Ньургун Боотуру — физкультура учуутала Жирков В.М., ¥рµ² Уоланы — сельсовет председателэ
Слепцов А.М., Туйаарыма Куону — µлэ учуутала Игнатьева Н.К.
9-ка µ³рэнэр кыы´ынаан Игнатьева Ньургуяналыын толорбуттара.
Сорук Боллуру — 5-с кылаас µ³рэнээччитэ Игнатьев Витя толорбута. Кыыс Кыскыйдааны — ырыа учуутала Жиркова Д.Г. ыллаабыта.
Аал Луук Мас иччитин Монастырева М.К. толорбута. Маассабай
сцена±а нэ´илиэк дьоно-сэргэтэ, ыччата кыттыбыта. Мырыла±а киирэн жюрига туттарбыппыт. Гриммитин Миронова Е.Т. библиотекаттан «Ньургун Боотур Стремительный» кинигэни уларсан о²орбута.
Уопсай тµмµккэ би´иги нэ´илиэк бастакы миэстэ буолбута.
Д.Г. Жиркова,
Болто²о нэ´илиэгин
Бочуоттаах гражданина,
РФ µ³рэ±ириитин туйгуна,
µлэ, сцена ветерана

V тµґµмэх.
уТум салЎанар
Тарасов Николай Петрович
Николай Петрович, 1928 с. ахсынньы
21 кµнµгэр Хадаар нэ´илиэгэр ¥рµ² Кµ³л
куулатын µрдµгэр Локуоруку диэн кыара±ас
алааска холкуостаах Петр Игнатьевич, Анастасия Дмитриевна Тарасовтарга µ´µс о±онон
т³р³³бµт. А±ата кыратыгар ³лбµт. Ийэтэ иккистээн кэргэн тахсарыгар, кыракый 4 саастаах уолу, а±атын аймахтарыгар Хадаарга
хаалларбыт. Аба±атын аахха олорон тулаайах
кы´ал±атын билбэтэ±ин да и´ин, ийэтин ахтарын кµн бµгµ²²э диэри долгуйбакка эрэ
кыайан кэпсээбэт. 1942 с. иитэ сылдьар дьонун кытта хоту к³´³рµµгэ, кµµс ³ттµнэн кµ´эйиллэн барбыт. Ити
кµнтэн олох диэн эрэйин этинэн-хаанынан билбит. Эдьигээ²²э
Бы´ыттаах учаастагар кµ´µн муус то²уута алтынньы ыйга тиийбиттэрэ. Сэтинньи са±аланыыта бараак бала±ан дьиэ±э киирэн уоскуйбуттар. Оччолорго 14 саастаах о±о улахан дьону кытта тэ²²э балыктаспыт. 1944 с. холкуостарын у´ук хоту муора та´ыгар Тумат
диэн сиргэ к³´³рбµттэр. Кыайыы ту´угар тµµннэри-кµннэри аччыктыыры, сылайары аахсыбакка Ийэ дойду иннигэр бэриниилээхтик µлэлээбитэ.
1945 с. ордубут дьон дойдуларыгар т³ннµбµттэрэ. Николай Петрович к³´µµттэн эргиллэн кэлэн баран, бэ´ис, алтыс, сэттис кылаастарга Чурапчыга µ³рэммитэ. 1948—1951 сылларга холкуос µлэ´итэ
буолан сайынын окко µлэлээбит. 1949 сыллаахха биригэдьиирдээ302
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бит. 23 саа´ыгар холкуостан к³²µллэтэн Чурапчыга µ³рэнэ киирбит.
Тохсус кылааска µ³рэнэ сылдьан аны армия±а барар. Армия±а µс сыл
этэ²²э сулууспалаан кэлэн, µ³рэххэ ба±алаах буолан, орто оскуоланы бµтэрэн аттестат ылбыт. 1959 с. Дьокуускайга финансовайкредитнэй техникуму сити´иилээхтик бµтэрэн «финансист» идэтин
ба´ылаан дойдутугар бухгалтер-ревизорунан анаммыт. Эдэр, тэрийэр дьо±урдаах ки´ини таба к³р³н ССКП райкома И.П. Листиков Бахсы Толоонугар сирэй биригэдьииринэн ыыппыт. Бу кэм²э
Лэбийэ±э са²а б³´µ³лэк тутуллан, 200 ынах турар толору механизациялаах хотон µлэ±э киирбитэ. Бахсыга Николай Петрович µлэ±э
µ³рэммитэ, бу´уу-хатыы оскуолатын ааспыта. 4 сыл µлэлээн баран,
билиитин µрдэтэргэ бы´аарынан Москва±а Тимирязев аатынан тыа
ха´аайыстыбатын академиятыгар «экономист» идэтигэр µ³рэнэ барар. 1968 сыллаахха µ³рэ±ин сити´иилээхтик бµтэрэн кэлэн тыа
ха´аайыстыбата сайдарыгар бэриниилээхтик µлэлиир. 1974 с. улуус
улахан а²аарын хабар, са²а тэриллибит Карл Маркс аатынан совхозка главнай экономи´ынан ананар.
Николай Петрович µлэлиир сылларыгар «Эрилик Эристиин»
совхоз µµтµ-эти о²орууга µрдµк чыпчааллары дабайар, «миллионер»
совхозка тиийэ µµнэр. Манна барытыгар дири² билиилээх экономист кылаата улахан оруоллаах.
Николай Петрович айыл±аттан бэриллибит айар куттаах. Дьикти дьарыгынан оло²хо буолар. Ханна да сырыттар оло²хону айа,
кэпсии, тар±ата сылдьар. Уус-уран самодеятельность биир солбуллубат артыы´а. Хомо±ой тыллаах хо´оонньут, «Дири² уоттара» литературнай тµмсµµ чилиэнэ. Кини о´уохайдьыт, тойуксут буолбутун
ту´унан маннык кэпсиир: «Миигин ийэ тыл алыптаах дойдутугар
сирдээбит сир Москва анныгар баар Искра куорат буолар. Дойдубуттан ыраатан, армия±а сулууспалыы сылдьан, со±отох саха этим.
Т³р³³бµт тылбын ахтаммын ахтыл±аммын та´аараары кыралаан испэр кигинэйэн ыллыыр этим. Кэлин Москва±а µ³рэнэ сылдьан, сахалар тµмсµµлэригэр о´уохай этэр буолбутум. Аны биир тµгэнинэн
буолар, µ³рэхпин бµтэрэн кэлбиппэр, ы´ыах тэрийиитин комиссиятын председателэ о²орбуттара. Онтон са±алаан кµн бµгµ²²э
диэри нэ´илиэгим культурнай оло±ор кыттан кэллим диир. Николай Петрович саха омук тылынан уус-уран айымньытын-оло²хону
эдэр к³лµ³нэ±э тар±атааччы, ситимнээччи буолар. ¥гµстµк т³р³³бµт
Хадаарын оскуолатын о±олорун кытта к³рс³н оло²холоон, тойук303
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таан, о´уохайдаан, µ³рэнээччилэргэ ийэ тыл сµмэтин и²эрэр. Кини
у´уйаан иитиллээччилэригэр кµµтµµлээх ыалдьыт. Оло²хо алыптаах
остуоруйатын кырачааннарга µ³рэтэр. Чурапчыга С.К. Макаров
аатынан улуустаа±ы гимназия «Кµн ³рк³н» фольклору, кыраайы
µ³рэтэр-чинчийэр лаа±ыр о±олорун кытта элбэхтэ к³рс³р. О±олор
Николай Петрович ту´унан «Чара²» сурунаалга уонна «Фольклор и
краеведение» диэн кинигэ±э исти²ник-и´ирэхтик суруйбут этилэр.
Дири² агро-оскуолатыгар µ³рэнээччилэри кытта к³рсµ´µµгэ элбэхтэ
сылдьар. Саха тылын нэдиэлэтигэр, «Тµ³лбэ оло²хото» диэн о±олор
тµ´µлгэлэригэр куруутун кыттар. Оло²хобут аан дойду та´ымыгар
би´ирэммит кэмигэр, ³бµгэлэрбит µйэттэн µйэ±э илдьэ кэлбит тылынан уус-уран айымньыларын салгыы сайыннарар, тар±атар ырыатойук кутун и²эриммит Николай Петрович, са²а ыал буолар эдэр
ыалларга алгыстаан тойуктуур. О´уохай тылын этэн дьон сµргэтин
к³т³±³р, Кини ы´ыахтарга солбуллубат алгысчытынан буолар. Ол
курдук, 1995 с. Чурапчы улуу´ун юбилейнай ы´ыа±ын о´уохайынан
аспыта.Николай Петрович суруйуутунан «Кµн Уолан бухатыырдар»
уонна «Киэ² Сы´ыы» оло²хо спектаклларынан Хопто±о уус-уран
самодеятельно´а улуустаа±ы к³рµµлэргэ бастаабыта. Оло²хо саха
норуотун тылынан уус-уран айымньытын µрдµк чыпчаала. Кини норуот философиятын, итэ±элин, т³р³³бµт айыл±атын µ³рэтэргэ эмиэ
улахан суолталаах. Итини барытын Николай Петрович ийэ кутугар
и²эринэр оло²хо´ут буолар. Дьон-сэргэ бол±омтотун тардар талааннаах. Устар ууну сомо±олуур уран тыллаах, дор±оон тойуктаах. «Дархан этээччи», «Дор±оонноох тойуксут», аатын сµгэн Чурапчы улуу´ун
аатын µгµс оло²хо кµрэхтэригэр ааттаппыт оло²хо´ут буолар.
2009 с. Боро±о²²о оло²хо ы´ыа±ар, оло²хо геройдарын ырыаларын-тойуктарын толорон кµ³н кµрэс кыайыылаа±а «Чулуу аат µрдэлэ» номинация буолан харчынан бириэмийэ ылбыта. 2010 с. Горнайга буолбут оло²хо ы´ыа±ар кыттан «Басты² аат» би´ирэбилгэ
тиксибитэ. Хопто±о нэ´илиэгин социальнай-экономическай сайдыытыгар оло±ун анаабыт ки´и. Дири²нээ±и народнай театр Дьокуускай куоракка И.Д. Оконешников-Мундууска Уола «Тамаллаайы
Бэргэн» оло²хотунан кµрэхтэ´эн «Гран-при» буолбута. Онно Николай Петрович Акымалдьын Баай о±онньор оруолун толорон, к³р³³ччµ би´ирэбилин ылбыта. Хопто±о кулууба Николай Петрович
оло²хо´уттаах буолан проект к³мµскээн Гран ылан µлэлэригэр ту´аммыттара µгµс.
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Сиэннэрэ э´элэрин оло±ун, дьо±урун ту´унан суруйан араас
аа±ыыларга били´иннэрэллэр. Ол курдук, сиэнэ Катя Михайлова,
Чурапчытаа±ы гимназия µ³рэнээччитэ, «Утум ситимэ» диэн э´этин
т³рдµн-уу´ун ту´унан µлэлээх, Дьокуускай куорат «Айыы кы´атын»
оскуолатыгар µ³рэнэр сиэнэ Ира Петрова «Э´эм оло²хо´ут» диэн
тиэмэ±э µлэлиир. Кыра 5 саастаах сиэнэ Женя Пермяков «Мин э´эм
оло²хо´ут» диэн дакылаатынан у´уйаанын о±олоругар кэпсээбитэ.
Стендэтэ «Мичил» у´уйаа²²а ыйанан турар.
Николай Петрович биир дойдулаахтарын µйэтитиинэн дьарыктанар. Сэриигэ сылдьыбыт, олохторун толук уурбут хорсун саллааттар
тустарынан элбэх суруйуулардаах. Хомо±ой хо´ооннорун Кыайыы
60 сылынан анаан о±олорго «Сµрэхпэр с³²мµт санааларым» диэн
кинигэ бэчээттээн бэлэх ууммута.
«Хопто±о нэ´илиэгин ытык олохтоо±о», «СР басты² экономи´а»,
«¥лэ±э килбиэнин и´ин» медаль кавалера. Саха Сирэ Россиялыын
холбоспута 375 сылынан юбилейнай мэтээллээх, «За вклад в развитие народного художественного творчества» бэлиэлээх.
Маны сэргэ: «¥рµ² к³мµс кытах», «Чулуу аат µрдэлэ», «Дор±оонноох тойуксут», «Дархан этээччи», «Кы´ыл к³мµс кытах», «Басты²
аат» о´уохай та´аарыытыгар бэлиэлэрдээх.
СР Правительствотыттан грамоталаах. Республикатаа±ы о´уохай
тµмсµµттэн «Саха омук иннигэр аарыма µтµ³² и´ин» мэтээллээх.
Би´иги а±абыт т³´³ да 85 саастаннар илиитин µлэттэн араарбат,
сиэннэрин к³рс³н кµн солото суох сылдьар. Биэс о±отун барыларын
µрдµк µ³рэххэ µ³рэттэрэн, атахтарыгар туруоран, олоххо суолларын
булалларыгар кµµс-к³м³, µтµ³ холобур буолар.
Кµндµ ки´ибит, ³рµµ маннык µ³рэ-к³т³, т³р³³бµт саха² тылын
сµмэтин бар дьо²²ор и²эрэ сылдьаргар, кырдьыыга кыайтарбаккар, ыарыыга ылларбаккар ба±арабыт!
Екатерина Михайловна Петрова,
кэргэнэ, СР культуратын туйгуна
2013 с.
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Григорьев Николай Никитич
Хадаар нэ´илиэгэр Никита Сидорович,
Мария Михайловна Григорьевтарга бастакы о±онон тохсунньу 9 кµнµгэр 1952 с. т³р³³бµтэ. Бииргэ т³р³³бµттэр ахсыалар. 1967
сыллаахха Одьулууннаа±ы СПТУ-ну бµтэрэн тракторист идэтин ылан ³р сылларга трактористаабыта. «Эрилик Эристиин»
колхозка, совхозка сылгы´ыттаабыта, трактори´ынан µлэлээбитэ. 1971 сыллаахха Дария Константиновнаны кэргэн ылан алта
о±олонон, элбэх о±о э´ээтэ, кµтµ³ттэнэн,
кийииттэнэн, кэлин «Байара» б/х ба´ылыга
буолан, ньир бааччы олороллор. Кыра уола Коля Чурапчытаа±ы
колледжы сити´иилээхтик бµтэрэн, газосварщигынан Дьокуускай
куоракка µлэлии сылдьар, кэргэннээх, о±олоох. Кыра кыыстара Дария Благовещенскайдаа±ы университет инженер-энергетик µ³рэ±эр
µ³рэнэн, идэтийэн улуус киинигэр, Энергосбытка отдел кыл. специали´ынан µлэлии сылдьар.
Иллэ² бириэмэтигэр Чакырын нэ´илиэгэр социальнай культурнай сайдыытыгар сити´иилээхтик ыллыы-туойа, оло²хону толорооччунан, биир активнай кыттааччы буолар. Саха Республикатын тыа ха´аайыстыбатын туйгуна. Оло±ун культура±а анаабытын
«Сцена ветерана» Чурапчытаа±ы культура управлениетын, «За вклад
в развитие народного творчества РС(Я)», Чурапчы улуу´ун Бочуотунай грамотата бэлиэлэр туо´улууллар. 1992 с. Чакыр нэ´илиэгэр
«Тойук» ансаамбылга ырыа´ытынан киирбитэ. Николай Никитич
ыраас дьурулатар, кылы´ахтаах куоластаах.
репертуара: «Тунал±аннаах Ньуурдаах Туйаарыма Куо» оло²хоттон
¥рµ² Уолан оруола, «Буура Дохсун» оло²хоттон бы´а тардыы.
Сити´иилэрэ: 1971 с. улуустаа±ы к³рµµ конкурска II степеннээх
дипломант. 1993 с. «Тунал±аннаах Ньуурдаах Туйаарыма Куо» оло²хо±о ¥рµ² Уолан оруолун µчµгэйдик толорон грамоталаах. 2002 с.
Чурапчы улуу´угар «Уус-уран тыллаах дьиэ кэргэн» диэн кµрэххэ III
миэстэлээх.
2003 с. Чурапчыга П.А. Ойуунускай 110 саа´ын к³рс³ «Дьэ-буо»
конкурска III степеннээх дипломант. 2003 с. Амма улуу´угар Эмис
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нэ´илиэгэр норуот оло²хо´ута Т.В. Захаров-Чээбий 135 саа´ыгар
аналлаах, оло²хо´уттар республиканскай кµрэхтэ´иилэригэр, «Саха
кµ³рэгэйэ Екатерина Захарова» анал бирии´ин уба´а ылбыта. 2003 с.
Амма улуу´угар Эмис нэ´илиэгэр улуус ы´ыа±ар «£р³г³й талаан
µрдээтин, саргы дьаалы салалыннын» тойугунан Махтал суруктаах.
2006 с. Чурапчы улуу´ун Дири² нэ´илиэгэр, Саха сирин норуоттарын спартакиадатын чэрчитинэн ыытыллар, «Сунтаар — оло²хо
дойдута» илин э²ээр улуустарга ыытыллыбыт к³рµµгэ, «Сыл са²а
тойуксута» анал аат ха´аайына буолбута. 2009 с. Уус Алдан улуу´угар
Боро±о²²о «Оло²хо ы´ыа±а» республиканскай кµрэххэ сертификат
ылбыта. 2010 с. Татарста²²а, Набережные Челны куоракка, «Радуга
Сабантуя» диэн норуоттар икки ардыларынаа±ы фестивальга, «Эдэр
ыччат сайдыытыгар к³м³² и´ин» диэн Махтал суруктаах. 2011 с.
Мирнэй куоракка «Оло²хо ы´ыа±ар» III степеннээх дипломант.
2012 с. Ньурба куоратыгар, «Оло²хо ы´ыа±ар» М.Н. ПетроваТойуктаах Марыына аатыгар «Тохтор Тойук туоната» диэн тойук
уонна туойсуу республиканскай кµрэххэ, «Дьон кутун туппут тойуксут» анал аат кыайыылаа±а. Николай Никитич кэпсээниттэн: «Мин
бастаан оло²хо±о холонуум 1973 сыллаахха «Тунал±аннаах ньуурдаах Туйаарыма Куо» диэн оло²хо испэктээкилгэ ¥рµ² Уолан оруолун толоруубунан са±аламмыта. Ол иннинэ оло²хо диэни ыллаан
к³рб³т³±µм. Бастаан сахалыы тойукка М.И.Ширяева тэрийбит «Тойук» ансаамбылга Н.С. Макаров ы²ыран µ³рэппиттэрэ. Онно ырыа
тылын тµргэнник ³йдµµгµн диэн ¥рµ² Уолан оруола тыла у´унун
и´ин миэхэ биэрбиттэрэ. Ол оло²хонон улууска бастааммыт бэйэбит да±аны со´уйбуппут. Ньургун Боотуру — С.В. Михайлов, Туйаарыма Куону — Т.И. Адамова, Кµн Дьирибинэни — Н.И. Оконешников. Са²а оло²хо±о ыллыыр дьо²²о олус µчµгэйдик толорбуттара. Абаа´ы уолун Уот У´утаакыны сцена ветерана П.Н. Сивцев
олус µрдµк та´ым²а ки´и ³йµгэр хатанан хаалар гына оонньообута. Ол кэнниттэн икки´ин са²а састаабынан туруорбуппут да±аны,
бастакыга тиийбэт курдук этэ. 2008 с. «Айдааннаах айаннаах, Ала
Буурай аттаах Мохсо±оллой Боотур» диэн оло²хонон испиктээкил
В.И. Оконешникова туруорбута, онно мин ¥рµ² Аар Тойону толорбутум. Дьыл±а Хаан Тойону — Луковцев Иван Николаевич, Улуу
Суоруну — Еремеев Семен Егорович, Кµрµ³ Дь³´³г³йµ — Еремеев
Константин Константинович, Ала Мылахсыны — Попова Ульяна
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Васильевна, Ахтар Айыы´ыты — Матвеева Мария Агафоновна, Аан
Алахчыны Адамова Валентина Петровна толорбуттара.

лазарева Сусанна Васильевна
Мин 1952 сыллаахха сэтинньи 17 кµнµгэр
Кытаанах нэ´илиэгэр Липпэ диэн кыракый
алааска кµн сирин к³рбµтµм. Эмиэ бу кµн
т³р³³бµт убайым Афанасий Захаров тустууга
спорт маастара т³р³³бµтэ. Ийэбит Анна Николаевна оччолорго арыы´ытынан сылдьан
саха бала±аныгар о±оломмут. А±абыт Василий Николаевич суотчут, биригэдьиир этэ,
кэлин балыы´а±а ³р кэм²э завхозтаабыта.
1960 сыллаахха оскуола±а µ³рэнэ киирбиппит. ¥³рэхпитигэр µчµгэй этибит. 1970 с.
орто оскуоланы бµтэрбиппит. Мин оскуола±а
µ³рэнэр сылларбар саха фольклора диэн дьарык т³рµт суо±а. Ырыа
уруогар µксµн нууччалыы ырыалары µ³рэтэллэрэ. Тойукка, оло²хо±о
анаан ким да µ³рэппэтэ±э. Ийэм а±ата Абрамов Николай Аввакумович сахалыы кылы´ахтаах µчµгэй тойуксут эбитэ µ´µ. А±ам а±ата Захаров Николай Николаевич тойуксут, оло²хо´ут µ´µ. Кыра сылдьан
оло²хо аа±арын истэр этим.
Оскуола кэнниттэн сопхуоска икки сыл ыанньыксыттаабытым. Штукатур-маляр идэтин ылан икки сыл Дьокуускайга тутууга µлэлээбитим. Кэлин Кытаанах детсадыгар 20 сыл µлэлээбитим.
1977 с. Лазарев Семен Семеновичтыын холбо´он ыал буолбутум.
3 о±олоохпут, 6 сиэннээхпит. Улахан уол Василий Килэ²кигэ тыа
ха´аайыстыбатын специали´а. Кийиит Татьяна география учуутала,
икки о±олоохтор.
Кыыспыт Людмила Т³л³й дьа´алтатыгар экономист, кµтµ³т Алексей Т³л³й оскуолатыгар технология учуутала, икки уол о±олоохтор.
Кыра уол Андрей тыа ха´аайыстыбатын бµтэрэн, технолог идэлээх, кэргэнэ Катя «Салон здоровья» диэн тэрилтэ менеджерэ. Икки
кыыс о±олоохтор.
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«Илгэ» ансаамбылтан силис тардан
1992 с. кулууп и´инэн «Илгэ» тойук ансаамбыла тэриллибитэ.
Ансаамбылы тэрийбит дьоннорунан буолаллар кулууп µлэ´итэ СР
культуратын туйгуна А.Ф. Захарова, Сунтаар улуу´уттан т³рµттээх
З.К. Мохначевская, оскуола±а фольклор куру´уогун салайааччыта Т.Н.
Горохова.
«Илгэ» ансаамбыл сахалыы ырыаны-тойугу киэ² эйгэ±э та´аарарга т³´µµ кµµ´µнэн буолбута. 1996 с. улууска ыытыллыбыт Улуу
Кыайыы 50 сылыгар аналлаах фестивальга лауреат µрдµк аатын
ылары ситиспитэ. 1997 с. улууска ыытыллыбыт оло²хо конкурсугар
«Дьырыбына Дьырылыатта» оло²хону туруоран, т³рдµс миэстэни
ылбыта.
Бу оло²хоттон бы´а тардыыны З.К. Мохначевская режиссердаан
иилээн-са±алаан туруорбута. «Илгэ» ансаамбыл ырыа´ыттара сµрµн
персонажтары толорбуттара. Оло²хо сµрµн оруолун Дьырыбына
Дьырылыатта кыыс бухатыыры Хатылы орто оскуолатын музыка±а
учуутала, СР µ³рэ±ириитин туйгуна, ырыа куттаах Розалия Михайловна Попова толорбута.
Розалия Михайловна µгµс к³лµ³нэ о±ону ырыа±а-тойукка у´уйан
µ³рэтэн кэллэ. О±олоро сыллата ыытыллар «Алаас сибэккилэрэ»,
«Хотугу сулус» республиканскай телевизионнай конкурстарга сити´иилээхтик кытталлар. Оскуола±а 2010 с. «Хаты²чаана» ансаамбылы салайбыта. Араас саастаах коллектив ырыата да ыллам. Сыла²²а
ыытыллыбыт ырыа кµрэ±эр I степеннээх дипломант буолбуттара. Ансаамбыл репертуарыгар µгµс саха народнай ырыалара бааллар.
Хатылытаа±ы «Ситим» сынньала² кии²²э директорынан µлэлиир, СР культуратын туйгуна Анастасия Федотовна Захарова
оло²хо тиэки´ин аахпыта. Анастасия Федотовна µлэтин биир сµрµн
хайысхатынан сахалыы ырыаны-тойугу тар±атыы, о±олору µ³рэтииу´уйуу буолар. Ол курдук, кулууп и´инэн тэриллибит «Дайаара»
дьахталлар вокальнай ансаамбыллара улууска ыытыллар кµрэхтэргэ
лауреат, дипломант буолбута. «Дайаара» ырыа´ыттара Дьокуускай
куоракка Хатылы нэ´илиэгин кµннэригэр икки т³гµл кыттыыны
ылбыттара, µгµс ырыаны к³р³³ччµлэргэ бэлэхтээбиттэрэ.
А.Ф. Захарова «Илгэ» фольклорнай ансаамбыл сµ´µ³±эр турарыгар салайааччы бы´ыытынан µгµс сыратын биэрбитэ. Бу ансаамбыл
Чурапчы улуу´ун кµннэригэр Дьокуускайга икки т³гµл кыттан улахан сэ²ээриини ылбыта.
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«Илгэ» уонна «Хаты²чаан» ансаамбыллар нэ´илиэк ы´ыахтарыгар
биир т³´µµ кµµс буолаллар. Бу ансаамбыллартан силис тардан 2008 с.
ветеран дьахталлар ансаамбыл ырыа´ыттара вокальнай ырыаны толорууга III степеннээх дипломант, 2 анал аат ха´аайыннара
буолбуттара. Пьесалары к³рµµ кµрэ±эр улууска 2-с, 4-с миэстэлэри ылаттаан сµргэлэрэ к³т³±µллэн, к³р-кµлµµ республиканскай
кµрэххэ 2009, 2010 сс. лауреат аатын ылбыттара. Бу барыта µгµс
µлэнэн тахсарын культура µлэ´итэ эрэ билэн эрдэ±э. Билигин Анастасия Федотовна бочуоттаах сынньала²²а олорон орто оскуола
3-с кылаас µ³рэнээччилэрин оло²хо эйгэтигэр у´уйар, ону тэ²э
т³р³ппµт о±олорун Толяны уонна Настяны дьарыктаан, оло²хо сµдµ
кистэлэ²нэрин арыйарга µлэлэ´эр.
Аан Алахчын Хотун оруолун Сунтаартан т³рµттээх алгысчыт,
тойуксут, о´уохайдьыт, норуот уус-уран айымньытын аныгы ыччакка тар±атааччы олохтоох сибээс начальнигынан µлэлиир Зоя
Ксенофонтовна Мохначевская толорбута. Зоя Ксенофонтовна толорор маастарыстыбата сыллата тупсан и´эр, ырыатын-тойугун
бэйэтэ айар. Араас та´ымнаах тµ´µлгэлэргэ, кµрэхтэргэ ³рµµ
сити´иилээхтик кыттар. Улууска, нэ´илиэккэ биир тарбахха баттанар фольклор тар±атааччылартан биирдэстэрэ. Биллиилээх оло²хо´ут
И.Г. Теплоухов-Тимофеев т³р³³бµтэ 125, 130,140 сылларыгар кыттан
улууска о´уохай кµрэ±эр «У´ун тыыннаах этээччи», «Улуу Дархан
тойуксут» диэн ааттары ылаттаабыта. Нэ´илиэкпит 175 сылыгар аналлаах ы´ыах а´ыллыытын сиэрин-туомун режиссердаан туруорбутун
дьон-сэргэ би´ирээн, астынан тар±аспыта.
Нэ´илиэк олохтоохторо биир би´ирээн истэр бэйэтин кэмин
ырыа´ыта, суоппар идэлээх кµтµ³т, Петр Васильевич Сивцев оло²хо
биир сµрµн геройун Тойон Дь³´µ³лдьµт бухатыыры толоруута биир
эмиэ сэдэх булумньу диэххэ с³п. Петр бу иннинэ ха´ан да сахалыы
народнай ырыалары толорботох ки´и, чахчы да µгµс сыратын биэрэн µлэлэспитин тµмµгэр бэйэтин оруолун кыайа-хото туппута.
Абаа´ы кыы´ын Обот Хобочоон хотун ырыатын норуот тылынан уус-уран айымньытын дэгиттэр толорооччу Татьяна Николаевна Горохова толорбута. Татьяна Николаевна 1977 с. ЯРКПУ режиссерскай салаатын бµтэрэн £кт³мн³³±µ культура дьиэтигэр µлэтин
са±алаабыта. 1991 с. диэри культура эйгэтигэр µлэлээбитэ. 1991 с.
Хатылы орто оскуолатыгар о±олору норуот уус-уран айымньыларын310
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тойугу, оло²хону, чабыр±а±ы толорууга, хомуска оонньоо´у²²а
у´уйбута.

Кэскиллээх оло²хону толорооччу Толя Захаров
Толя Захаров, 1994 с. муус устар 3 кµнµгэр
Анастасия, Анатолий Захаровтар дьиэ кэргэннэригэр µ´µс о±онон кµн сирин к³рбµтэ.
Ийэтэ культура µ³рэхтээх буолан, Толяны бэрт кыра саа´ыттан ырыа кэрэ эйгэтигэр у´уйбута. 2003 сылтан ырыа кµрэ±эр
кыттан бастакы на±араадатын ылан, дьонун µ³рдµбµтэ. Толя±а ыллыыр дьо±ур т³р³ппµттэрин т³рµттэриттэн бэриллибит. Ол
курдук, Толя эбэтэ Анастасия Гаврильевна
а±атын кытта бииргэ т³р³³бµт Федот Гаврильевич Седалищев бэйэтин нэ´илиэгэр
оло²хону толорооччу бы´ыытынан биллэрэ. Кинини улуу убайбыт
П.А. Ойуунускай ы²ыртаран наар оло²холоторо эбитэ µ´µ.
Оттон а±атын Анатолий Иванович ³ттµнэн ылан к³рд³хх³, Батас М³ндµкээн уола Кытаанах Баллыттан силис тардыбыт Одунча Гаврил Захаровтан (1772 с.т.) 6 уол т³рµµр. Бу уолаттартан Ылдьаа диэн ки´иттэн Игнатий, Егор, Парфен т³рµµллэр, кинилэртэн
Егор, Федор, Тихон диэн уолаттар т³рµµллэр. Дьэ бу Тихон диэн
уолтан Толя хос э´этэ Уйбаан (Кугас Уйбаан) т³рµµр. Кугас Уйбаан
кы´ыл партизан, тойуксут, ырыа´ыт эбит (2 тойуга архыыпка баар).
Кугас Уйбааны кытта бииргэ т³р³³бµт балта Акулина Тихоновна
тойуксут, ырыа´ыт µтµ³тэ буолан куруук ы²ырыыга Чурапчы, Таатта нэ´илиэктэринэн сылдьан ыллыыра-туойара диэн кырдьа±астар
ахталлар, ону тэ²э саха народнай суруйааччыта В.С. Яковлев-Далан
саха тылын сµмэтигэр Таатта аатырбыт оло²хо´ута Табаахырап, Кытаанахтан Акулина Захарова бэйэлэрин ырыаларынан-тойуктарынан
у´уйбуттарын ту´унан бэйэтин ахтыытыгар суруйбута. Кугас Уйбаан
икки уоллаа±ын Улахан уонна Кыра Кугас Уйбаан диэн ааттаталаабыт. Толя т³р³³бµт э´этэ Кыра Кугас Уйбаан эбит. Акулина Кытаанах нэ´илиэгин оло²хо´ута, тойуксута Василий Николаевич Потаповтыын (Маайа Ба´ылайа) ы´ыахтарга ы²ырыллан бииргэ ыллыыллара µ´µ. (Биир тойуга архыыпка баар) Кыра Кугас Уйбаантан
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Толя а±ата Анатолий т³рµµр. Дьэ ити курдук, Толябыт удьуордарын
утумнаан ыллыыр-туойар. Толя а±ата Анатолий Иванович т³р³ппµт
ийэтинэн Мария Егоровна Лобакова ³ттµттэн ылан к³р³р буоллахха, айма±а Егор Григорьевич Аргунов-То²ус ырыа´ытынан уонна
оло²хо´утунан биллэр эбит.

Оло²хону толорооччу бэрдэ Ньургун Захаров
Ньургун Захаров, олунньу 2 к. 1995 с. Чурапчыга Надежда Семеновна, Георгий Николаевич Захаровтарга 4-с саамай кыра уол о±онон т³р³³бµтэ. Ньургун Захаров т³рµттэрин
ырытар буоллахха, ийэтэ Надежда Семеновнанан эбэтэ Татьяна Васильевна Илларионова кэпсииринэн, таайа Егор Иванович Миронов бэйэтин кэмигэр биир тарбахха баттанар
оло²хо´ут эбитэ µ´µ. Егор Иванович 1942 с.
Хоту к³´³рµµгэ «Кы´ыл сиэмэ» колхо´у
кытта барсан, к³мµс у²уо±а Кэбээйи Сииттэтигэр хаалбыт. Кэргэнэ Маайа, уола Уйбаанчык к³´µµттэн нэ´иилэ тыыннаах эрэ кэлбиттэр. Кинилэр да
³р буолбатахтар. Бэйэтиттэн аатын ааттатар ки´и суох, арай Татьяна
Васильевна±а сы´ыары тутан айма±а, сиэн-быраата Ньургун кини
аатын кытта ситимнээх диэххэ с³п. Ханнык оло²холору толорбута
биллибэт, урукку ³ттµгэр µчµгэйдик сура´ан тугу да суруйбакка хаалбыппыт хомолтолоох.
2003 с. — фольклорунан, 2006 с. оло²хонон утумнаахтык дьарыктанар, фольклорга бастакы салайааччыта — Маргарита Гаврильевна Старостина, ма²найгы оло²хо±о у´уйааччыта Елена Ивановна
Тихонова буолаллар. Оло²хо±о о±олору у´улуччу дьо±урдаахтык
у´уйар СР µтµ³лээх учууталыгар» Никандр Прокопьевич Тимофеевка дьарыктаммытын киэн тутта ааттыыр. «Алаатыыр Ала Туйгун»,
«Айыы Дьура±астай» оло²холору толоро сылдьыбыта.
Кэлин суруйууга холонор, ол курдук, 2010 с. эбэтин Хатылы нэ´илиэгин бочуоттаах гражданинын ¥лэ Кы´ыл Знамята, «Ийэ албан
аата» III степеннээх орденнар кавалера Татьяна Васильевна Илларионова кэриэ´игэр «¥тµ³ ки´и µйэлэргэ...» хомуурунньуга тахсыбыта.
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Кэскиллээх оло²хону толорооччу Алексеева Настя
Алексеева Настя сэтинньи 15 кµнµгэр 1998
сыллаахха т³р³³бµтэ. С.С. Яковлев-Эрилик
Эристиин аатынан Чакыр орто оскуолатын
10 кылаа´ын туйгун µ³рэнээччитэ, 6 саа´ыттан оло²холуур. Ма²най П.П. ЯдрихинскайБэдьээлэ «Дьырыбына Дьырылыатта» оло²хотун толорон са±алаабыта. Онтон Иосиф
Оконешников-Мундууска Уо´ук диэн Мугудай оло²хо´утун «Тамаллаайы Бэргэн»
оло²хотун, С.С. Яковлев-Эрилик Эристиин
«Буура Дохсун» уонна «Айыы Дь³´µ³л»
оло²холорун оло²холуур. Саха норуотун
т³рµт культуратын салааларын пропагандалыыр. Мирнэй куоракка
ыытыллыбыт Оло²хо ы´ыа±ар о±олор икки ардыларыгар аан ма²най ыытыллыбыт Оло²хо кµрэ±ин «Гран-при» ха´аайката, Франция
куоракка барар путевканан на±араадаламмыта, Республиканскай
Оло²хо ы´ыахтарын оло²хо тµ´µлгэтин µс т³гµллээх «Гран-при»
ха´аайката, оло²хо эдэр толорооччуларга диэн Саха Республикатын Аан Дарханын Гранын икки т³гµл ылбыта. Бииргэ т³р³³бµт
балтын Попова Сайаананы оло²хо±о у´уйар. Салайааччыта кµ²²э
к³рд³рбµт Ийэтэ Алексеева Зинаида Николаевна.

Попова Сайаана Афанасьевна
Сайаана Попова 2001 сыллаахха бэс
ыйын 29 кµнµгэр кµн сирин к³рбµтэ. С.С.
Яковлев-Эрилик Эристиин аатынан Чакыр орто оскуолатын 7 кылаа´ын туйгун
µ³рэнээччитэ. 3 саа´ыттан оло²холуур. Прокопий Прокопьевич Ядрихинскай-Бэдьээлэ
«Дьырыбына Дьырылыатта Кыыс Бухатыыр»
оло²хотун толорор. Ха²алас улуу´угар ахсыс т³гµлµн ыытыллыбыт Оло²хо ы´ыа±ын
кыайыылаа±а, Франция куоракка барар путевканан на±араадаламмыта. 2014 сыллаахха оло²хо эдэр толорооччуларыгар анал313
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лаах Саха Республикатын Аан Дарханын Гранынан бэлиэтэммитэ.
Оло²хонон эрэ буолбакка саха норуотун фольклорун к³рµ²нэринэн
утумнаахтык дьарыктанар.

О±олорго оло²хону µ³рэтии сал±анар
О±о омук бы´ыытынан кимин-тугун, тус уратытын билэ-³йдµµ
µ³рэниитэ бэрт кыра саа´ыттан т³р³³бµт тылын, норуот ырыатынтойугун, о´уохайын, оло²хотун н³²µ³ этигэр-хааныгар и²эрэн улаатыытыттан улахан тутулуктаа±ын ³йд³³н, «Ньургу´ун» у´уйаан ³бµгэ
µгэ´ин µйэтитиигэ араас ³рµттээх µлэни ыытар. Оло²хону µ³рэтии,
толоруу ньымаларыгар куру´уок салайааччыта туйгун категориялаах
иитээччи Мария Николаевна Павлова µгµс сыратын биэрэр. Куру´уок
µлэтэ кэккэ сити´иилэрдээх. Ол курдук, «Ча±аара» ансаамбыл ыытыллар конкурстарга сыллата сити´иилээхтик кыттар. П.А. Ойуунускай
«Дьулуруйар Ньургун Боотур» оло²хотун «Оло²хо дойдутун о±отобун»
республиканскай фестивальга б³л³±µнэн толорууга «Басты² толоруу» анал аат дипломунан на±араадаламмыттар. Кырачаан дьоммут
оло²хоттон бы´а тардан лоп бааччы, олус диэн кы´аллан-мµ´эллэн
толорбуттарын дьон-сэргэ µ³рэ-к³т³, айхаллыы к³рµстэ. О±олортон
Коркин Сеня, Барахсанова Уйгулаана толорууларын би´ирээбиттэрэ.
Кырачаан Уйгулаана т³рµттэригэр сахалыы ырыаны-тойугу бэйэтин кэмигэр тар±аппыт сцена ветерана Говоров Иван Львович баара
ки´ини µ³рдэр, утум сал±анарын сэмээр кэтэ´эбит.
Оло²хо иитэр-µ³рэтэр суолтата сµрдээх улахан. ¥тµ³ санаалаах, ку´а±аны кыайар, бэйэ-бэйэ±э к³м³л³сµ´эргэ, т³р³³бµт дойдуну таптыырга µ³рэтэр. Онтон сиэттэрэн оскуола±а оло²хону
µ³рэтии са±аламмыта. О±олор саха фольклорун уустук к³рµ²µн
билси´эллэригэр СР культуратын туйгуна Анастасия Федотовна
Захарова кµµс к³м³ буолар. Кини билигин фольклорун куру´уогар
1—4 кылааска диэри о±олору µ³рэтэр. Кини µлэтин сµрµн хайысхатынан сахалыы ырыаны-тойугу нэ´илиэнньэ±э тар±атыы, о±олору
µ³рэтии-у´уйуу. 2008 сылтан бастакы кылаастан са±алаан оло²хону
саха фольклорун уустук к³рµ²µн µ³рэтиигэ ырытыыга уонна толорууга о±олору µ³рэтэр-такайар. Ол курдук, Бµ³тµр О±отоойоп «Элэс
Боотур» оло²хотун кыра кэрчиктэрин толорууттан са±алаан оло²хо
кµрэ±эр кыттан «Мин оло²хо дойдутун о±отобун» кµрэххэ дипло314

мант, улуустаа±ы «Са´ар±а саас» конкурска I степеннээх дипломант,
2011 с. «Олонхо дойдутун о±отобун» фестиваль тµ³нэ тµ´µлгэтигэр
3 кылаас µ³рэнээччилэрин б³л³±³ «К³р³³ччµ би´ирэбилэ» диэн
б³л³±µнэн толоруу кыайыылаахтарынан буолбуттара. Биирдиилээн
толорууга «Тµ³лбэ µгэ´ин туту´ааччы» диэн ааты Анатолий Захаров
ылбыта. 2014 с. Хайахсыт нэ´илиэгэр ыытыллыбыт улуустаа±ы кутсµр фестивалыгар Хатылы орто оскуолатын µ³рэнээччилэрэ 8—9
кылаас о±олоро улууска I миэстэни ыллылар. Попова Алена, Горохова Алина, Яковлев Ваня сахалыы ырыа±а-тойукка дьо±урдарын
салгыы сайыннардахтарына оло²хо киэ² аартыга а´а±ас. Ваня Яковлев таайа Егор Иванович Мироновы уонна оло²хону толорооччу
убайа Ньургун Захаровы утумнаан, ааттарын ааттатара буоллар диэн
ба±алаахпыт. Дьэ ити курдук, кини салайар ансаамбылын о±олоро
улууска ыытыллар кµрэхтэргэ сити´иилээхтик кытталлар.

VI тµґµмэх.
оло¢хо ЧурапЧыТТан ТЈрҐТТээх
худуоґунньукТар, норуоТ маасТардарын
дьҐ¤ҐйҐҐлэригэр
Оло²хо µс дойду тутулугун, эгэлгэтин, кыылын-сµ³лµн, дьонунсэргэтин уус-уран ула±алаах тылынан ойуулаан-оhуордаан к³рд³р³р.
Манна оло²хоhут тылынан, эгил-дьэгил эргитэн, уустаан-ураннаан
орто дойду оло±ун, µ³hээ
hээ
э дойду µтµ³лэрин, аллараа дойду ааттаахтарын анаарар. Сырдык-хара²а охсуhуута,
hуута,
уута, бириэмэ кµн-дьыл уларыйыыта, кэм-кэрдии хамсааhына тµ² былыргыттан били²²и кэми
к³рд³рµµ, кэлэри тµстээhин барыта к³ст³р.
Оло²хо±о тылынан араас эгэлгэ уобарастары к³стµµлэри уустаан-ураннаан тылынан хоhуйаллара. Онтон оло²хону ойуулуурдьµhµннµµр искусство маастардара тылынан буолбакка графика
µрµ²-хара ³²µнэн, ³²-дьµhµн сытыы дьµhµнµнэн, маhы ыллатан,
муоhу чочуйан, Саха сирин туойун кутан дьµhµйбµттэрэ. Ол курдук,
профессиональнай µ³рэхтээх киэн туттар а±а худуо´унньуктарбыт
оло²хо уустук жанрыгар бэйэлэрин суолларын солообуттара.
романов Петр Петрович, 1902 c. Чурапчы Мэлдьэхситигэр т³р³³бµтэ. 1945 с. Саха
АССР народнай художнига буолбута. Церковнай-приходской оскуола кэнниттэн реальнай
училищены бµтэрбитэ. Комсомолец, Гражданскай сэрии кыттыылаа±а. 1927 с. ВХУТЕМАС иhинэн
hинэн
инэн искусство рабфагар дьарыктанан, Москватаа±ы искусство институтун
литография отделениетыгар киирэн 1934 с.
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бµтэрэн, идэлээх художник буолан дойдутугар кэлэн. «Мµлдьµ Б³±³»
оло²хону иллюстрациалаабыта хорсун быhыы этэ. 1937—1938 сс.
Советскай былаас интеллигенциятыгар ыарахан кэм этэ, репрессиялар буола тураллара. Ити сыл оло²хо геройдарын уобараhынан
«Витязь с невестой» картина суруйбута. Билигин Чурапчы киирэр
ааныгар турар скульптура бу хартыынаттан о²оhуллубута. 1940
сыллаахха Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон туруорбут «Дьулуруйар
Ньургун Боотур» оло²хотугар оло²хо геройдарын к³стµµмнэрин
эскиhин о²орбута. ХС правлениетын председателэ 1945 с. ДьХУ
т³рµттээбитэ. Училище билигин кини аатын сµгэр. Художественнай
музей аhыллыытыгар эмиэ элбэх ³²³л³³х.
Корякин Иннокентий Дмитриевич, 1931 с.
Чурапчы Мэлдьэхситигэр т³р³³бµтэ. Живописец, Саха Республикатын культуратын
µтµ³лээх деятелэ. 1956 с. ДьХУ С.Л. Александровка µ³рэммитэ. Худфо²²а µлэлээн
баран, 1959 с. кэргэнин дойдутугар Таатта
Харбалаа±ар олорбута. 1989 с. Харбалаахтаа±ы
картиннай галерея директорынан µлэлээбитэ. Тыа сирин айыл±атын, µлэhит дьонун
таптаан уруhуйдаабыта.
1973 с. П.А. Ойуунускай «Дьулуруйар
Ньургун Боотур» оло²хотун В.С. Карамзин,
Э.С. Сивцев уонна И.Д. Корякин буолан иллюстрациялаабыттара. Бу
улуу айымньы киэ² биhирэбили ылбыта. Кинигэ уобарастара оло²хону
истэр-к³р³р дьо²²о каноническай суолталаах буолбуттара.
Мунхалов Афанасий Петрович, график, народнай художник РСФСР, П.А. Ойуунускай
аатынан Государственнай бириэмийэ лауреата, Россия художниктарын союhун чилиэнэ.
Мэлдьэхситтэн т³рµттээх Чурапчы хоту к³h³рµллµµтµн кыттыылаа±а, о±о сааhыгар тулаайах
хаалан Мында±аайы детдомугар иитиллибитэ.
1957 с. ДьХУ бµтэрэн Москва±а Суриков
аатынан институкка киирбитэ. Е.А. Кибрик
диэн биллиилээх графикка µ³рэммитэ. «Мой
север» линогравюратын сериятынан аан дой317
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дуга биллибитэ. 1977 с. В.Д. Иванов уонна А.П. Мунхалов «Дьулуруйар Ньургун Боотур» оло²хо сценографиятын о²орбуттара. 2009 с.
Д.М. Говоров «Бµдµрµйбэт Мµлдьµ Б³±³» оло²хотун кинигэтигэр
иллюстрациялары о²орбута.
Сергей Константинович Марков, 1951 с.
ахсынньы 25 кµнµгэр Дьокуускай куоракка т³р³³бµтэ. А±ата Константин Сергеевич
Марков Чурапчы оройуонун Мэлдьэхси нэ´илиэгиттэн т³рµттээх. ¥лэ, тыыл бэтэрээнэ, А±а дойду Улуу сэриитин сылларыгар
¥лэ фронун кыттыылаа±а этэ.
Сергей о±о эрдэ±иттэн µчµгэйдик уру´уйдуура, онон, 9 кылаа´ы бµтэрээт, Дьокуускайдаа±ы художественнай училище±а µ³рэнэ
киирбитэ. Училищетын 1972 с., тимиртэн,
мастан, сэлии муо´уттан уус-уран о²о´уктар
маастара идэлээх бµтэрбитэ. Хас да сыл «Сардаана» фабрика±а ювелирынан µлэлээбитэ. Армия±а сулууспалаабыта. Онтон 1976 с. Москватаа±ы
Строганов аатынан ¥рдµкµ художественнай промышленнай училище±а
киирбитэ уонна 1981 сыллаахха сити´иилээхтик бµтэрбитэ.
1981 с. Сергей Марков Нерюнгри куоракка тиийэн Саха сирин
Худфондатын мастарыскыайдарын филиалын т³рµттээбитэ. Куораттар
уонна б³´µ³лэктэр аныгылыы уус-уран к³стµµлээх, сахалыы тыыннаах
буолалларын ту´угар араас са²а идеялары, бырайыактары о²орон
олоххо киллэртээбитэ. Кини чеканканан уус-уран µлэлэрэ «Россия
эдэр саа´а», «Т³р³³бµт дойду устун» диэн Бµтµн Россиятаа±ы уонна
«Сэбиэскэй Дальнай Восток» VII зонатаа±ы уус-уран быыстапкаларга
дьµµллµµр сµбэ саамай µрдµк сыанабылларын ылбыттара.
1991 с. Сергей Марков ССРС Худуо´унньуктарын сойуу´ун чилиэнэ. Россия народнай худуо´унньуга, биир дойдулаа±а Афанасий
Мунхалов кини ту´унан маннык этэн турардаах: «Сергей Марков —
µрдµк µ³рэхтээх дьи²нээх саха тимир уу´а, тимири ыллатар талааннаах худуо´унньук этэ, ³сс³ µµнэр-сайдар кыахтаа±а, хомойуох
и´ин, о´олго тµбэ´эн бу олохтон эрдэ барбыта... Сергей норуот уусуран айымньытыгар — Оло²хо±о элбэх µчµгэй µлэлэрдээх, суруйуулардаах». Кини ³сс³ Москва±а устудьуоннуур сылларыттан Ойуунускай «Дьулуруйар Ньургун Боотур» оло²хотугар улахан бол±омтотун
ууран, хас да µлэни са±алаабыта. Ол курдук, 1985 сыллаахха са318
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халартан биир бастакынан «Ньургун Боотурга» чеканкаттан олус
интэриэ´инэй трипти±и о²орон, айан та´аарбыта.
Колесов Ким Конфеевич, 1937 с. Ха²алас
Булгунньахтаа±ар т³р³³бµтэ. 1991 с. ССРС
культуратын туйгуна. 2002 с. СР µтµ³лээх
µлэ´итэ. 1962 с. — ДьХУ-ну, 1977 с. Хабаровскайдаа±ы пединституту бµтэрбитэ. 1963 с.
кэрэ айыл±алаах Чурапчы сирин с³бµлээн
олохсуйбута. 1994 с. — Кындалга бэйэтин
айымньыларынан художественнай галереяны
аспыта. 2001 с. «Олонхо дойдута» культурноэтнографическай киин дьиэтин тутан µлэ±э
киллэрбитэ. «2000 µтµ³ дьыала» тэтимигэр
туппута. Дэгиттэр дьо±урдаах маастар маска,
муоска уонна кыраасканан хартыыналары суруйан тыа сирин µлэhит
дьонун оло±ун араас матырыйаалларга хоhуйбута. Мас кистэлэ²ин
баhылаан чорооннору, кытыйалары, элбэх фигуралаах паннолары
о²орор. Ыhыах иhитин хомуоhун эгэлгэ быhыытын былыргылыы
т³рµт µгэ´и тутуhан о²орбута с³хт³р³р. Сэлии муоhуттан саахымат
фигураларын о²орбута. «Оло²хо» (1985), « Ньургун Боотур уонна
Уот Уhутаакы» (1996), «Оло²хоhут», (1999) биллэр µлэлэрдээх.
родионов Георгий Николаевич, 1945 с. Чурапчы Мэлдьэхсигигэр т³р³³бµтэ.
Россия µтµ³лээх художнига, Саха сирин искусствотын µтµ³лээх деятелэ, Россия
Художниктарын союhун чилиэнэ. 1968 с.
ДьХУ-ну бµтэрэн Жиганскайга уруhуй
hуй
уй учууталынан µлэлээбитэ, 1990 с. кэтэхтэн СГУ
пединститутун бµтэрбитэ. 1988—1999 сс.
ДьХУ преподавателлиир. 1996 с. ыла СГУ
µлэлиир, 1998 с. фольклор уонна национальнай культура кафедратыгар доцент.
Педагогическай наука кандидата. Кини
эскиhинэн Урал уустара «Якутская пальма —
Батас Победы» о²орбуттара. Российскай юбилейнай конкурска
1995 с. на±араадаламмыта. 1998 с. «Оло²хо» диэн серия о²орбута,
атын да µлэлэригэр оло²хо мотивтарын элбэхтик туhанар.
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Пинигин роман Михайлович, художник-косторез. 1947 с. Чурапчы Дири²эр т³р³³бµтэ.
1988 с. РФ Худуо´унньуктарын союhун
чилиэнэ. 1975 с. «Сардаана» фабрика±а костореhы
ынан µлэлээбитэ. Онтон Чурапчыга музыкальнай оскуола художественнай кылааhыгар
преподавателинэн µлэлээбитэ. Талааннаах виртуоз-муосчут норуот уус-уран тылынан номохторугар, µhµйээннэригэр оло±уран муоhунан
миниатюралары, тыа сирин оло±ун дьаhа±ын
сэлии муоhугар
hугар
угар дьµhµйэн
hµйэн
µйэн умнуллубат айымньылары о²орбута. Ону таhынан «Бухатыыр»
(1987), «Норуот тойуксуттара» (1990), саахымат «Оло²хо дойдута»
(1994) диэн оло²хо курдук уустук жанрга биллэр µлэлэрдээх. .
Саввин Егор Петрович, художник-косторез. 1959 с. Чурапчыга т³р³³бµтэ. 2001 с. РФ
µтµ³лээх художнига ааты ылбыта. 1995 с. РФ
Худуо´унньуктарын союhун чилиэнэ. 1980 с.
ДьХУ-ну бµтэрбитэ.
«Сардаана» фабрика±а косторезтаабыта. Филиграннай ажурнай резьбаны баhылаабыта.
ылаабыта. Элбэх µлэтин оло²хо мотивтарыгар о²орбута. «Оло²хо дойдута» (1990),
«Эпос» (1991), «Олонхо эйгэтэ» (1993).

Гуляева Мария Николаевна-Туойа, художник-керамист. 1991 с. РФ Худуо´унньуктарын
союhун чилиэнэ. 1958 с. Чурапчыга т³р³³бµтэ.
1988 с. Красноярскайдаа±ы художественнай
институту бµтэрбитэ. Керамика±а норуот уусуран айымньытыгар, са²а хайысханы киллэрбитэ. Художественнай оскуола±а µ³рэтэр
о±олоро конкурстарга куруук миэстэлэhэллэр.
¥лэлэригэр элбэх оло²хо персонажтара к³ст³лл³р. Олортон ааттаатахха «Аал луук мас»
(1997) (глина, ангоба). «Алгыс» (1996).
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Бочкарева-Иннокентьева Александра Самсоновна-Сууралдьыма, живописец, РФ Худуо´унньуктарын сою´ун чилиэнэ, Саха Республикатын искусствотын µтµ³лээх деятелэ.
1953 с. Чурапчы улууhун Соловьев нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. 1970 с. ДьХУ, 1983 с. Владивостокка ДВПИИ С.А. Литвинов мастерскойун бµтэрбитэ. Дойдутугар т³нн³н
ДьХУ-га преподавателлиир. 1992 с. ЭЗР «Заречье» µлэhитэ
hитэ
итэ буолар, туризм уонна реклама боппуруостарынан дьарыктанар. 1998 с.
ыла творческай µлэ±э сылдьар.
Оло²хо±о студенныы сылдьан Суорун Омоллоон салалтатынан Ч³рк³³х музейын тэриллиитигэр кыттыhан сыстыбыта. Бэйэтэ
со±ото±ун 1996 с. Ытык Кµ³л оскуолатын актовай залын истиэнэтигэр оло²хо сюжеттарынан 12 фреска о²орбута. 2002 с. «Оло²хо
дойдута» диэн улахан µлэтэ дьон биhирэбилин
hирэбилин
ирэбилин ылбыта. Оло²хо мотивтарынан ³сс³ элбэх µлэлэрдээх. 2005 с. Оло²хо Ассоциациятын
эмблематын о²орбута. Кэли²²и кэм²э µлэтин сµрµн хайысхата:
Саха норуотун былыргы культурата, сиэрэ-туома, туттар сэптэрэ,
иhитэ-хомуоhа, та²аhа-саба. Архыыптары хасыhан, дьону кытта
сэhэргэhэн,
hэргэhэн,
эргэhэн,
hэн,
эн, этнографическай чинчийии о²оро сылдьар. Ол хомуйбут матырыйаалын туhанан саха норуотун былыргытын дьи²нээххэ
кыалларынан чугаhатан
hатан
атан киhи
hи
и хара±ар, ³йµгэр-санаатыгар хаалар уобарастары о²орор ба±алаах.
Чурапчыттан т³рµттээх худуо´унньуктар, норуот маастардара
оло²хоттон кµµс ылаллар. Норуот, ыччат сахабыт культуратын ³сс³
дири²ник ³йдµµ-саныы сылдьарын туhугар айымньылары о²оро
сылдьаллар.

VII тµґµмэх.
БиоБиБлиографическай ыйынньык
ЧУрАПЧЫ ОлО¢ХО¤УТТАрА

Аржаков Петр Степанович
Ожулунский наслег
Тойон Толуу Бухатыыр / сост. М. Д. Кривогорницын, 1940 // Архив ИЯЛиИ ЯФ СО РАН, ф. 5, оп. 4, ед. хр. 57, л. 6.
О нем
Т³лк³бµт дьоллоох тµ³рэ±э — Мында±аайы / [хомуйан о²ордо
И. М. Павлов.]. — Дьокуускай : Дани Алмас, 2012. — 172 с.
Ахтыллар : С. 44.

Аржаков Прокопий Петрович
Ожулунский наслег
Тойон Толуу Бухатыыр / сост. М. Д. Кривогорницын, 1940 // Архив ЯФ СО РАН, ф. 5, оп. 4, ед. хр. 57, л. 6.

Белых Михаил Иннокентьевич
Хатылынский наслег
Ала Хото±ой / М. И. Белых ; Россия наукаларын акад. Сиб.
Салаатын, Саха сиринээ±и науч. киин., Гуманит. чинчийии уонна а±ыйах ахсааннаах хотугу норуоттар проблемаларын ин-та, Респ.
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Оло²хо ассоц. ; [ырыа´ыт тылыттан Г. С. Борисов, С. С. Борисов
суруйуулара ; бэчээккэ бэлэмнээтилэр : В. В. Илларионов, Т. В. Илларионова ; эппиэттиир ред. Н. А. Алексеев.]. — Дьокуускай : ИГИиПМНС СО РАН, 2010. — 234 с.
Ала Хото±ой / зап. С. М. Борисов, 1941 // Архив ИЯЛиИ ЯФ СО
РАН, ф. 5, оп. 7, ед. хр. 102/93/, 249 с.
Дьулуруйар Ньургун Боотур / зап. И. П. Козлов. 1941 // Архив
ИЯЛиИ ЯФ СО РАН, ф. 5, оп. 7, ед. хр. 133/2/, л. 160.
О нем
Илларионов, В. В. Белых Михаил Иннокентьевич / В. В. Илларионов // Са²а олох. — 2014. — Алтынньы 4 к. — («Оло²хо эйгэтэ»
сы´ыарыы).

Боякинов Иннокентий Васильевич
Ожулунский наслег
Тµмэн Дµрбµй / зап. Г. И. Егоров // Архив ИЯЛиИ ЯФ СО РАН,
ф. 5, оп. 7, ед. хр. 36/84/, л. 483.

Брызгаев Андрей Титович-Оччоох £нд³р³й
Соловьевский наслег
Брызгаев, В. Н. Брызгаев Андрей Титович-Оччоох £нд³р³й / Василий Николаевич Брызгаев тылыттан И. И. Собакин суруйуута //
Мырыла ытык кырдьа±астара / [хомуйан о²ордо И. И. Собакин.]. —
Дьокуускай, 2011. — С. 268.
О нем
Васильев, Г. М. Живой родник : об устной поэзии якутов / Г. М.
Васильев ; АН СССР. Сиб. отд-е Якут. филиал. Ин-т языка, лит. и
истории. — Якутск : Кн. изд-во, 1973. — 304 с.
На с. 156: упоминается Брысгаев А. Т.
Г. М. Васильев кини оло²хотун суруйбута. Дьуон Дьа²ылы
эмиэ.
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Говоров Афанасий НиколаевичСы²сый Ньукулаас уола Ырыа Охоноон
Алагарский наслег
Ала±аркаан-тэтэгэркээн алтан ара²ас далбардаах Ала±ар нэ´илиэгэ /
[хомуйан о²ордулар: В. Г. Оконешников, П. Н. Дьячковская,
О. Г. Решетникова.]. — Дьокуускай : Сайдам, 2010. — 488 с.
И´инээ±ититтэн: Ала±ар сирин сµдµ оло²хо´ута — Ырыа Охоноон / В. Г. Слепцова. — С. 32—35 ; Ырыа Охоноо´ой / Иннокентий Федорович Гоголев тылыттан Егор Дмитриевич Сорокоумов
суруйуута. — С. 35.
Андросов, Е. Д. Таатта оло²хо´уттара, ырыа´ыттара : [2 чаастаах] /
Е. Д. Андросов ; А. Кулаковскай аатынан культура иск-во киинэ,
Таатта оройуонун µ³рэ±ин управлениета. — Дьокуускай : Ситим,
1993.
1 ч. : Сы²сый уола ахтыллар : С. 18.
Слепцова, В. Г. Сы²сый уола Ырыа Охоноон / В. Г. Слепцова //
Са²а олох. — 2014. — Кулун тутар 22 к. — («Оло²хо эйгэтэ»
сы´ыарыы).

Говоров Иннокентий Яковлевич-Сы²ынык
Хадарский наслег
Ермолаев, В. Хото²²о т³р³³бµт Сы²ынык // Чурапчы
оло²хо´уттара / В. Ф. Ермолаев. — Дьокуускай : Бичик, 1994. —
С. 24—27 ; Са²а олох. — 2014. — Алтынньы 25 к. — («Оло²хо эйгэтэ» сы´ыарыы).
Божедонов, П. В. Сы²ынык дьи²нээх аата / П. В. Божедонов // Са²а олох. — 2014. — Алтынньы 25 к. — («Оло²хо эйгэтэ»
сы´ыарыы).
Софронов, П. П. Сы²ынык эргиирэ / Петр Павлович Софронов // Са²а олох. — 2014. — Алтынньы 25 к. — («Оло²хо эйгэтэ»
сы´ыары).
Ермолаев, В. Ойууттары дьулатара / В. Ермолаев // Са²а олох. —
1987. – Бала±ан ыйын 24 к.
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***
Васильев, Г. М. Живой родник : об устной поэзии якутов /
Г. М. Васильев ; АН СССР. Сиб. отд-е Якут. филиал. Ин-т языка,
лит. и истории. — Якутск : Кн. изд-во, 1973. — 304 с.
На с. 185 : О Сыгыныке.
Пухов, И. В. Традиционное и новое в песнях Екатерины Ивановой // От фольклора к литературе : статьи о фольклоре и литературе /
И. В. Пухов. — Якутск : Кн. изд-во, 1980. — С. 95—121.
На стр. 185 : О Сыгыныке.
***
Афанасьев, Н. К. Чакыр нэ´илиэгин оло²хо´уттара / Н. К. Афанасьев кэпсээниттэн М. И. Ширяева суруйуута // Са²а олох. —
2014. — Сэтинньи 27 к. — («Оло²хо эйгэтэ» сы´ыарыы).

Дьяконов Михаил Михайлович-Чорообо
Альджагарский наслег
Ермолаев, В. Бырааттыы Чорообо уонна Ч³л³с / В. Ермолаев //
Чурапчы оло²хо´уттара. — Дьокуускай : Бичик, 1994. — С. 29—30.
Сырдыгынан сыдьаайар Сыла²мыт / [хомуйан о²ордо К. Г. Макаров] ; «Чурапчы улуу´а» муниципальнай тэриллии ; Сыла² нэ´илиэгэ муницип. тэриллии. — Дьокуускай : Дани Алмас, 2012. —
728 с.
Дьяконов Михаил Михайлович-Чорообо, Дьяконов Николай
Михайлович-Ч³л³с т³р³³бµт алаастара. С. 55, 252.
Ермолаев, В. Чорообо уонна Ч³л³с / В. Ермолаев // Са²а олох. —
1990. — Алтынньы 13 к.

Дьяконов Николай Михайлович-Ч³л³с
Альджагарский наслег
А±ыс кµннµк сири атаратын и´игэр хаалларар айдаарыкы сиэр аттаах айдааннаах µйэ±э т³р³³бµт Ала Хото±ой / Н. М. Дьяконов-Ч³л³с ;
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[хомуйан о²ордулар : Л. С. Сивцева, К. Г. Макаров, А. В. Аммосова.]. — Дьокуускай : Дани Алмас, 2010. — 152 с.
Ала Хото±ой / зап. Н. Ф. Дьяконов. 1941 // Архив ИЯЛиИ ЯФ СО
РАН, ф. 5, оп. 7, ед. хр. 103/90, л. 297.
***
Ермолаев, В. Чурапчы оло²хо´уттара. — Дьокуускай : Бичик,
1994. — С. 31—32.

Дьячковскай Петр Семенович-Мурун уола Бµ³тµкэ,
Бэрэ Жирков Ион Петрович
Мэлдьэхси
Корякин, Н. Ытык кырдьа±ас / Н. Корякин // Са²а олох. —
1968. — Тохсунньу 9 к.

Иустинов Гаврил Михайлович-Ньо±уйаан
Хатылынский наслег
Белых, М. И. Ала Хото±ой / М. И. Белых ; Россия наукаларын
акад. Сиб. Салаатын, Саха сиринээ±и науч. киин., Гуманит. чинчийии уонна Хотугу а±ыйах ахсааннаах норуоттар проблемаларын
ин-та, Респ. Оло²хо ассоц. ; [ырыа´ыт тылыттан Г. С. Борисов,
С. С. Борисов суруйуулара ; бэчээккэ бэлэмнээтилэр: В. В. Илларионов, Т. В. Илларионова ; эппиэттиир ред. Н. А. Алексеев.]. —
Дьокуускай : ИГИиПМНС СО РАН, 2010. — 234 с.
Гаврил Михайлович Иустинов-Ньо±уйаан / Г. Г. Иустинов тылыттан М. П. Иустинова суруйуута // Са²а олох. — 2014. — Алтынньы
4 к. — («Оло²хо эйгэтэ» сы´ыарыы).
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Иустинов Григорий Гаврильевич —
Ньо±уйаан уола оло²хо´ут Киргиэлэй
Хатылынский наслег
Белых, М. И. Ала Хото±ой / М. И. Белых ; Россия наукаларын
акад. Сиб. Салаатын, Саха сиринээ±и науч. киин., Гуманит. чинчийии уонна Хотугу а±ыйах ахсааннаах норуоттар проблемаларын
ин-та, Респ. Оло²хо ассоц. ; [ырыа´ыт тылыттан Г. С. Борисов,
С. С. Борисов суруйуулара ; бэчээккэ бэлэмнээтилэр: В. В. Илларионов, Т. В. Илларионова ; эппиэттиир ред. Н. А. Алексеев.]. —
Дьокуускай : ИГИиПМНС СО РАН, 2010. — 234 с.
Иустинов Г. М.-Ньо±уйаан уола Киргиэлэй ту´унан : С. 228.
Иустинова, М. П. Ньо±уйаан уола Киргиэлэй ¥стµµнэп удьуора / М. П. Иустинова // Хара дьоруо аттаах Хара Ньургун бухатыыр /
А. Н. Кривошапкин ; Россия наукаларын акад. Сиб. Салаатын, Саха
сиринээ±и науч. киин., Гуманит. чинчийии уонна а±ыйах ахсааннаах
Хотугу норуоттар проблемаларын ин-та, М. К. Аммосов аатынан
Хотугулу-Или²²и федеральнай ун-т, Хотугулуу-Или²²и норуоттар
тылларын уонна культураларын ин-та, Оло²хо науч.-чинчийэр инта ; [ырыа´ыт тылыттан Е. Е. Лукин суруйуута ; бэчээккэ бэлэмнээтилэр: В. В. Илларионов, Т. В. Илларионова ; эппиэттиир ред.
П. Н. Дмитриев.]. — Дьокуускай : ГЧ уо. ААХНПИ РНА СС,
2011. — С. 86—87.
Ньо±уйаан уола оло²хо´ут Киргиэлэй / Г. Г. Иустинов тылыттан
М. П. Иустинова суруйуута // Са²а олох. — 2014. — Алтынньы
4 к. — («Оло²хо эйгэтэ» сы´ыарыы).

Кононов Илья Платонович-Ырыа Ылдьаа
Чакырский наслег
Ермолаев, В. Кэрэ куола´ынан кэрэхсэппит Ырыа Ылдьаа //
Чурапчы оло²хо´уттара / В. Ф. Ермолаев. — Дьокуускай : Бичик, 1994. — С. 39—41 ; Чакыр уруккута, били²²итэ / хомуйан
о²ордо Н. В. Филиппов. — Чурапчы : [и. с.], 1996 (Чурапчы улуу´ун
тип.) — С. 11—12.
Ырыа Ылдьаа-Кононов Илья Платонович / Н. К. Афанасьев кэп327
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сээниттэн М. И. Ширяева суруйуута // Са²а олох. — 2014. — Сэтинньи 27 к. — («Оло²хо эйгэтэ» сы´ыарыы).

Кривошапкин Алексей Николаевич
Хатылынский наслег
Хара дьоруо аттаах Хара Ньургун бухатыыр / А. Н. Кривошапкин ; Россия наукаларын акад. Сиб. Салаатын, Саха сиринээ±и
науч. киин., Гуманит. чинчийии уонна Хотугу а±ыйах ахсааннаах
норуоттар проблемаларын ин-та, М. К. Аммосов аатынан ХотугулуИли²²и федеральнай ун-т, Хотугулуу-Или²²и норуоттар тылларын
уонна культураларын ин-та, Оло²хо науч.-чинчийэр ин-та ; [ырыа´ыт
тылыттан Е. Е. Лукин суруйуута ; бэчээккэ бэлэмнээтилэр: В. В. Илларионов, Т. В. Илларионова ; эппиэттиир ред. П. Н. Дмитриев.]. —
Дьокуускай : ГЧ уо. ААХНПИ РНА СС, 2011. — 112 с.
Хара Ньургун бухатыыр / зап. Е. Е. Лукин // Архив ИЯЛиИ ЯФ
СО РАН, ф. 5, оп. 7, ед. хр. 69/ 31, 41410 строк.
***
Илларионов, В. В. «Хара дьоруо аттаах Хара Ньургун бухатыыр»
оло²хо сюжета / В. В. Илларионов // Ала Хото±ой / М. И. Белых ;
Россия наукаларын акад. Сиб. Салаатын, Саха сиринээ±и науч.
киин., Гуманит. чинчийии уонна Хотугу а±ыйах ахсааннаах норуоттар проблемаларын ин-та, Респ. Оло²хо ассоц. ; [ырыа´ыт тылыттан Г. С. Борисов, С. С. Борисов суруйуулара ; бэчээккэ бэлэмнээтилэр: В. В. Илларионов, Т. В. Илларионова ; эппиэттиир ред.
Н. А. Алексеев.]. — Дьокуускай, 2010. — С. 215—220.
***
Илларионов, В. В. Кривошапкин Алексей Николаевич-Нуора /
В. В. Илларионов // Са²а олох. — 2014. — Алтынньы 4 к. —
(«Оло²хо эйгэтэ» сы´ыарыы).
Кривошапкин, П. И. Э´эбит Нуора £л³кс³й ту´унан номохтор /
П. И. Кривошапкин // Са²а олох. — 2014. — Алтынньы 4 к. —
(«Оло²хо эйгэтэ» сы´ыарыы).
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Ксенофонтова Елена Кузьминична-Ырыа Чырыыкай
Хадарский наслег
Ермолаев, В. Ырыа Чырыыкай // Чурапчы оло²хо´уттара / В. Ф. Ермолаев. — Дьокуускай, 1994. — С. 34—36 ; Хайахсыт : Чурапчы
улуу´а: I т. / [хомуйан о²ордо М. А. Герасимова.]. — Дьокуускай,
2012. — С. 69—70 ; Са²а олох. — 1989. — Бэс ыйын 24 к.

Кузьмин Дмитрий Платонович-Тэкэллэ
Ермолаев, В. £бµгэ талаана ыччакка бэриллэр / В. Ермолаев //
Са²а олох. — 1989. — Ахсынньы 9 к.
Кузьмин-Тэкэллэ ахтыллар

Кузьмин Софрон Давыдович-Оло²хо´ут Софрон
Соловьевский наслег
Ермолаев, В. Оло²хо´ут Софрон — икки Амматтан басты²нара // Чурапчы оло²хо´уттара / В. Ф. Ермолаев. — Дьокуускай :
Бичик, 1994. — С. 28—29 ; Мырыла ытык кырдьа±астара / [хомуйан
о²ордо И. И. Собакин.]. — Дьокуускай : К³мµ³л. — С. 272.

Местников Н. П.
Бахсытский наслег
Туналы²са Дьаргыстай / зап. Г. К. Ноговицын. 1946 // Архив
ИЯЛиИ ЯФ СО РАН, ф. 5, оп. 8, ед. хр. 66, л. 8.

Николаев Данил Тимофеевич-Дайба´ыы Дайыыла
Соловьевский наслег
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Кузьмина, А. Оло²хо диэн ³лб³т мэ²э уутун курдук // Саха сирэ. — 2011. — От ыйын 2 к.
Аржакова, А. р. Николай Тарасов ыалдьыттыыр / А. Р. Аржакова //
Са²а олох. — 2014. — Ахсынньы 6 к.
Жиркова, О. То±ус томтор, Ытык тойуксута / Оксана Жиркова //
Чара². — 2015. — №1. — С.10.
Алексеева Настя.

8 тµґµмэх.
сы¤ыарыылар
Саха сиринээ±и Научнай киин архыыбыгар уурулла сытар Чурапчы улуу´ун оло²хо´уттарын испии´эгэ, 1940 с.
Cписок анкет олонхосутов Чурапчинского района:
1. Тюрютин Иннокентий Иванович
2. Дьяконов Николай Михайлович
3. Слепцов Гаврил Андреевич
4. Теплоухов Иннокентий Гурьевич
5. Местников Николай Петрович
6. Ноговицын Семен Алексеевич

Норуот айар идэлээхтэрин паспордара
Араспаанньата, аата, а±атын аата, (хос аата) — Теплоухов Иннокентий Гурьевич.
Оройуона, нэ´илиэгэ — Чурапчинский р-н, Хоптогинский насл.
Саа´а — 74 лет.
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¥³рэ±э, норуот ханнык-ханнык уус-уран айымньытын аахпыта — неграмотный.
Партиялаах дуо — нет.
Хайа дойдуларга тугу гына т³´³ ³р сылдьыбыта — ханна да сылдьыбатах.
Оло±ун илгэтэ, идэтэ, тугунан µлэлиир — колхозник. Работает
чернорабочим.
Ха´аа²²ыттан оло²холуур, ыллыыр буолбута — с 14 лет стал
сказителем.
Ырыа´ыт, оло²хо´ут аймах т³рµттээх дуо? — Дядя был народным
певцом и сказителем былин.
Идэлэнэн, дьарыктанан ыллыыр дуу, эбэтэр к³нн³рµ дуу? — В
молодые годы занимался сказителем былин.
£йµттэн бэйэтэ айар дуу, эбэтэр истибитин ыллыыр-туойар дуу?:
Кимтэн µ³рэммитэй? — от Кузьмина Дмитрия Платоновича (Тэкэллэ о±онньор)
Ордук тугунан таптаан идэлэнэр (ырыа, оло²хо, остуоруйа,
сэ´эн, чабыр±ах):
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Олорор сирин аата, оройуонуттан т³´³ ыраа±а: Колхоз имени Андреева с. Дири² от Чурапчи 30 км.
Бэйэтэ ыллыыр ырыаларын, оло²холорун ааттара:
1. Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур: 25 п.л. Кузьмин. Зап. произв. 1905 г. Васильевым Н.В. с. Свобода Амгинск. р-н
2. Сылгы уола Дыырай бухатыыр: 20 п.л.
3. К³с туоралаах кµннµк усталаах кµ³нэ ма²ан аттаах Кµн Эрили
бухатыыр: 18 п.л.
4. Эриэн тойон а±алаах Эбириэн хотун ийэлээх иккилээх эмньик
улан аттаах Эриэдэл Бэргэн бухатыыр.
5. Иэйиэхсит сиэлэн эриэн таба аттаах Эрэбил Бэргэн: 20 п.л.
Кузьмин Зап. Лазаревым Д.П. 20/VI—41 г.
В молодости знал около 40 олонхо, теперь четко помнит только
пять.
Толорулунна. Июнь 20, 1941 г.
Толордо Лазарев Дмитрий Петрович.
Новый адрес: Мегино-Кангаласский район I Хаптагайский наслег, колхоз «Красный Партизан» с. Тииттээх Теплоухов Иннокентий Гурьевич.
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Норуот айар идэлээхтэрин паспордара
Араспаанньата, аата, а±атын аата, (хос аата): Дьяконов Николай
Мэхээлэ.
Оройуона, нэ´илиэгэ — Чурапчы, Сыла² нэ´илиэгэ.
Саа´а: — 51.
¥³рэ±э, норуот ханнык-ханнык уус-уран айымньытын аахпыта — суох.
Партиялаах дуо — суох.
Хайа дойдуларга тугу гына т³´³ ³р сылдьыбыта — Дьокуускай
куоракка µгµстµк болуотунньуктуу сылдьыбыт.
Оло±ун илгэтэ, идэтэ, тугунан µлэлиирэ — холкуостаах, хара
µлэ´ит.
Ха´аа²²ыттан оло²холуур, ыллыыр буолбута — 15 саа´ыттан.
Ырыа´ыт, оло²хо´ут аймах т³рµттээх дуо? — айма±а — убайа
Мэхээлэ Дьяконов оло²хо´ут.
Идэлэнэн, дьарыктанан ыллыыр дуу, эбэтэр к³нн³рµ дуу? — идэлэнэн оло²холуур.
£йµттэн бэйэтэ айар дуу, эбэтэр истибитин ыллыыр-туойар
дуу? — истибиттэн, эбиитэ, тылынан туойуута бэйэтиттэн.
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Кимтэн µ³рэммитэй? — убайыттан.
Ордук тугунан таптаан идэлэнэр (ырыа, оло²хо, остуоруйа,
сэ´эн, чабыр±ах):
Олорор сирин аата, оройуонуттан т³´³ ыраа±а — Сыла² нэ´.
«Комбайн» колхоз У´ун Кµ³л Чурапчыттан 2 1/2 к³с ар±аа — хоту
Бэйэтэ ыллыыр ырыаларын, оло²холорун ааттара:
1. Кулун хара аттаах Кулустаайы Ньургустай орто уола (куччугуй уол), Чиккэйэр хаан сиэр аттаах Дьиэрбэн Бэргэн (улана) Улахан
Убайыттан Мэхээлэ Дьяконовтан суох, тыла эрэ э±иллиитэ уларыйар.
2. Дьалхааннаах айаннаах, дьалысханнаах сырыылаах ДьабынДугуй аттаах Хаан Дьаргыстай 1940 с. оройуо²²а олимпиада±а
оло²холообут.
3. Тумул хара тыа туллан хайдах тµ´эн и´эрин курдук, туналыйар туус аттаах Тойон Ньургун Бухатыыр, балта — Кындал тыаны
кытыытынан охсуллар кытарар кы´ыл буулуур аттаах кылааннаах
³рг³ст³³х Кыыс Ньургустай. Убайыттан М. Дьяконовтан суох.
4. Кµндэл ма±ан кµ²²э к³²µлµнэн к³рµлээн-нарылаан µ³скээбит
икки сµµрэр муос хайы´ардаах Кµрµлээн Чµµччэх.
5. Охсуун улаан аттаах Онолу Боотур.
6. Буур таба аттаах Тураллаан Боотур, эр ки´и эриэн таба аттаах Эрэнтэй Бэргэн.
7. Оро´уоллаах муораттан уулаан оонньоон тахсыбат улдьаа
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тура±ас аттаах одурууннаах уор±алаах, ордук ойо±остоох, о´оллоох
уллу²ахтаах Уйуллаан Куо (дьахтар бухатыыр) Дьµлэй уу´а К³тµ³хэ
уола диэн ки´иттэн истибит убайым.
Хос бы´аарыы: Оло²хону у´аттахха у´уур, кыччаттахха кылгыыр.
Толорулунна. Муус устар ыйын 7 кµнэ, 1941 с.
Толордо Д. Сивцев.
Куоракка аадыры´а: Пионерская, 14, Общ. СНК.

Норуот айар идэлээхтэрин паспордара
Араспаанньата, аата, а±атын аата, (хос аата) — Слепцов Гаврил
Андреевич.
Оройуона, нэ´илиэгэ — Чурапчинский, Бахсы.
Саа´а — 64.
¥³рэ±э, норуот ханнык-ханнык уус-уран айымньытын аахпыта —
неграмотный.
Партиялаах дуо — б/п.
Хайа — хайа дойдуларга тугу гына т³´³ ³р сылдьыбыта — былыр
биир сайын Булу²²а бара сылдьыбыт уонна наар куоратынан дойдутунан сылдьар.
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Оло±ун илгэтэ, идэтэ, тугунан µлэлиир — о±отугар иитиллэн куоракка олорор.
Ха´аа²²ыттан оло²холуур, ыллыыр буолбута — эдэр саа´ыттан
оло²холоон баран уонча сыл буолбут оло²холообото±о.
Ырыа´ыт, оло²хо´ут аймах т³рµттээх дуо?— Ма±ан Борокуоппай
диэн убайа улахан оло²хо´ут.
Идэлэнэн, дьарыктанан ыллыыр дуу, эбэтэр к³нн³рµ дуу? —
к³нн³рµ сэдэхтик сириллибэт этим.
£йµттэн бэйэтэ айар дуу, эбэтэр истибитин ыллыыр-туойар дуу? —
сатанаран эбэр-сабар.
Кимтэн µ³рэммитэй? — Бахсы — Ма²ан Борокуоппайтан µ³рэммит.
Ордук тугунан таптаан идэлэнэр (ырыа, оло²хо, остуоруйа,
сэ´эн, чабыр±ах) — ырыа´ыт, оло²хо´ут эдэригэр, билигин «этэ тардан» ыалдьар буолан кыайан толорбот.
Олорор сирин аата, оройуонуттан т³´³ ыраа±а — Дьокуускай, Короленковская № 4 .
Бэйэтэ ыллыыр ырыаларын, оло²холорун ааттара:
Тэрэпиискэ илиилээх айахтаах о±онньордоох эмээхсин о±ото Эр
бэрдэ Эриэдэл Бэргэн Улахан оло²хо Ма±ан Борокуоппай оло²хото
Эппит-к³±µрэппит оло²хото. Ким да суруйбатах.
Кэриэс Мэргэн.
Кµн Эрэли Мэргэн.
Саха уос а´ар ырыата Ырыа Сы²сыйаана (Ала±ар Чурапчы) ырыата.
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£рµс ырыата.
Эгэй-эгэй, угуй-угуй (былыргы µ²кµµ ырыата) Ма±ан Борокуоппай
µ²кµµтµн ырыата.
Чурапчинский р-н.
Толорулунна. Кулун тутар 8, 1941 сыл.
Толордо.

Ырыа´ыттары, оло²хо´уттары учуоттуур анкета
Ыйытыылара:
Араспаанньата, аата, а±атын аата (хос аата) — Тюрютин Иннокентий Иванович.
Оройуона, нэ´илиэгэ — Чурапчы Мугудай нэ´илиэгэ.
Саа´а — 43.
¥³рэ±э — суох.
Т³рд³, уу´а (т³р³³бµт дьоно туох идэлээхтэрэ) — дьада²ылар.
Оло±ун илгэтэ, идэтэ — колхозник.
Ха´аа²²ыттан оло²холуур ыллыыр буолта — 33.
Идэлэнэн, дьарыктанан ыллыыр дуу, эбэтэр к³нн³рµ дуу? —
ха´ан эмэ.
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Бэйэтэ ³йµттэн айар дуу, эбэтэр истибитин ыллыыр, туойар дуу? —
оло²хону истибитин эрэ.
Олорор сирин аата, оройуонтан т³´³ ыраа±а:
Бэйэтэ ыллыыр ырыаларын, оло²холорун ааттара:
1. Си²кэн Эрэлик улахан Тыара´а нэ´ил. Таатта р. Киргиэлэй
диэн ки´иттэн (³лбµтэ) кыра баар сурулла илик.
2. Кириэс Ньургун кыра Асаам диэн дойдум о±онньоруттан (³лбµтэ)
кыра.
3. Ала Саарын кыра орто баар кыра.

Анкета сказителя
1. Фамилия, имя, отчество — Местников Николай Петрович.
Район — Чурапча. Наслег Бахсы.
Местожительство (расстояние от города или райцентра от Якутска — 120 км.
Прозвище — Ньоодьуска Уола.
Возраст — 84.
Состояние здоровья — здоров.
Занятие, семейное и хозяйственное положение — колхозник.
Грамотность, знание русского языка неграмотный по русски —
не знает.
Где бывал в пределах Чурапчи и проживал — в Намцах.
Скольки лет сказывает первый интерес к олонхо — 17-летнего
возраста.
Репертуар (переписать былины, сказки, легенды, шаманский
фольклор).
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А) Оло²хо — 1) Туналы²са
Дьаргыстай.
2) Эрэйдээх буруйдаах Эр
Со±отох.
3) Сµрдээх кэптээх Кµрµйэ
Баатыр.
4) Томороон Дугуй бухатыыр
(собственный).
Б) Остуоруйа — 1. Тимир
суолу кичэйэн о²орбут Дьириниэпийэ омук ыраахтаа±ыта
Самсон царь.
2. Ысыыт хорум э´элээх,
Лиэбэ ыраахтаа±ы тээтэлээх,
Настааччыйа Царевна мамалаах 1 чааска т³р³³бµт.
В) Былыргы ырыалар — 1.
Мохсо±ол ырыата.
2. Иэйэхсит ырыата.
3. Кµ´µн буолуута.
4. Уос а´ар ырыа.
Г) Импровизация — Мохсо±ол ырыата (1945 с.).
Дата 9 июня 1946 г.
Верно: корреспондент НИНЯЛ Ноговицын Г.К.
9 / IV—46 г.

Анкета сказителя
Фамилия, имя, отчество — Ноговицын Семен Алексеевич.
Район — Чурапча. Наслег Бахсы.
Местожительство (расстояние от города или райцентра.
Прозвище (только популярное) — Сааска Сэмэнэ.
Возраст — 67.
Состояние здоровья — здоров.
Занятие, семейное и хозяйственное положение.
Грамотность, знание русского языка
Где бывал пределах Чурапчи — в г. Якутске.
Сколько лет сказывает — 40 лет.
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Репертуар (переписать былины, сказки, легенды, шаманский фольклор)
Оло²хо: 1) Айыы сандалы Кµн
Нµ´эргэн бухатыыр.
1) ¥рµ² Уолан.
2) Остуоруйа — 90 куорат норуоттаах 80 куорат аймахтаах.
70 куорат сэлиэнньэлээх ¥рµ²
ыраахтаа±ы.
Былыргы ырыалар — чабычах
ырыата.
Импровизация — Маай ырыата (1945 с.).
Дата 9 июня 1946 г.
Верно: корреспондент НИНЯЛ Ноговицын Г.К.
9 / IV—46 г.
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Чурапчы улуу´ун культуратын управлениетын
информационнай-методическай киин
архыыбын матырыйаалларыттын
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Саха сиринээ±и научнай киин архыыбыгар харалла сытар
араас кэм²э хомуллубут Чурапчы оло²холоро
Фонд,
Опись,
Ед.хр.

5;7;4

5;7;24

5;8;77

5;7;32

Оло²хо аата

Оло²хо´ут

Говоров
Иннокентий
Яковлевич
Оконешников
Тамаллаайы Иосиф
Бэргэн
ДмитриевичМундууска
Оконешников
Тамаллаайы Иосиф
Бэргэн
ДмитриевичМундууска
ТимофеевЭ²элэй
Теплоухов
Бэргэн
Иннокентий
Гурьевич

Одунча
Боотур

Куруубай
Хааннаах
5;7;127
Кулун
Куллустуур

ТимофеевТеплоухов
Иннокентий
Гурьевич
Байаканов
Иннокентий
Васильевич
Байаканов
Иннокентий
Васильевич

5;7;36

Тµмэн
Дµрбµй

5;8;79

Тµмэн
Дµрбµй

5;7;65

Дьулуруйар
Ньургун
Белых И.И.
Боотур

5;7;102 Ала Хото±ой Белых И.И.
Дьулуруйар
5;7;65.32 Ньургун
Белых И.И.
Боотур
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Ким суруйбута

Ха´ан, ханна
Объема
суруллубута

Харитонов
С.П.

1940
304 л.
Чурапчы ул.

Местников
А.Д.

1941
213 л.
Чурапчы ул.

Новгородова
А.Л.

1950
Чурапчы ул.

Лазарев Д.Н.

1941
449 л.
Чурапчы ул.

25 л.

Васильев В.Н.
в 1906 г.
1959
перевод на
265 л.
Чурапчы ул.
русский яз.
Попова А.А.
Егоров Г.И.

1941
483 л.
Чурапчы ул.

Кривошапкина В.Д.

1950
Чурапчы ул.

Козлов И.П.

1941
202 л.
Чурапчы ул.

Борисов С.М.

1941
249 л.
Чурапчы ул.

Козлов И.П.

1941
Чурапчы ул.

21 л.
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5;7;69

Хара
Ньургун
Бухатыыр

5;7;92

Терютина
У´ун Туйгун
Пелагея
Бухатыыр
Михайловна

5;7;62.30

Нэриэн
Мµлчµ

Кривошапкин
Андрей
Лукин Г.Г.
Николаевич

Терютина
Пелагея
Михайловна

Дьяконов
5;7;103 Ала Хото±ой Николай
Михайлович

1941
Чурапчы ул.

57 л.

Борисов Г.С.

1947
207 л.
Чурапчы ул.

Мухин Г.Г.

1941
Чурапчы ул.

Дьяконов Н.Ф.

1939
297 л.
Чурапчы ул.

Сивцев

1951
Чурапчы ул.

5950
строк

5;8;33

Тойон
Дьяконов
Ньургун
Николай
уонна Кыыс
Михайлович
Ньургун

5;7;106

Си²кэн
Эрилик

Терютин И.И. Сивцев Р.Я.

1941
132 л.
Чурапчы ул.

5;8;37

Си²кэн
Эрилик

Терютин И.И. Стручков

1940
Чурапчы ул.

4;2;26

Буура
Дохсун

Яковлев
С.С.-Эрилик
Эристиин

1939
937 л.
Чурапчы ул.

5;8;30

Буура
Дохсун

Яковлев
С.С.-Эрилик
Эристиин

5;7;55/78

Кыыс
Туйгун

Оконешников
Бояров А.Ф.
П. Моисеевич

1935
230 л.
Чурапчы ул.

Кыыс
Ньургун
Бухатыыр

Оконешников Новгородова
П. Моисеевич А.Л.

1950
Чурапчы ул.

5;8;73

Хаалбатсµппэт
Яковлев
хара´ыктаах
5;10;28
С.С.-Эрилик
хааннаах
Эристиин
Харалаах
Мохсо±ол

Попов

1941
Чурапчы ул.

3 л.

3 л.

12 л.

18 л.

1940
406 л.
Чурапчы ул.
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Яковлев
С.С.-Эрилик
Эристиин
Туналы²са Местников
5;8;66
Дьаргыстай Н.П.
О±о Туйгун
5;8;38
Платонов И.Д.
Бухатыыр
Кµн Тулуур
5;8;67
Седалищев Е.
Бухатыыр
Айыы
5;8;68 Доргуйа
Платонов И.Д.
Бухатыыр
Тойон
Аржаков
5;4;5 Толуу
Прокопий
Бухатыыр
Петрович
Дьулуруйар
5;8;633 Ньургун
Белых М.И.
Боотур
Кыыс
Терютина
5;8;22 Ньургун
В.М.
Бухатыыр
ТимофеевЭрэбил
Теплоухов
5;8;76
Бэргэн
Иннокентий
Гурьевич
Дьяконов
Ала Хотой
5;8;78
Николай
Бухатыыр
Михайлович
Оконешников
Кыыс
5;7;55.78
Прокопий
Туйгун
Моисеевич
4;2;27

.

Айыы
Дь³´µ³л

Чурапчы ул.
Ноговицын
П.И.

11800
строк

Ноговицын
Н.К.

1946
Чурапчы ул.
1940
Чурапчы ул.
1946
Чурапчы ул.

Ноговицын
Н.К.

1940
Чурапчы ул.

2 л.

Кривогорницын Н.Д.

1940
Чурапчы ул.

3 л.

Чиряев В.Е.

1941
Чурапчы ул.

3 л.

Говоров Г.И.

1941
Чурапчы ул.

62 л.

Кривошапкина В.Д.

1950
Чурапчы ул.

25 л.

Новгородова
А.Л.

1950
Чурапчы ул.

13 л.

Бояров А.Ф.

1935
230 л.
Чурапчы ул.

Стручков Я.З.

8 л.
4 л.
2 л.
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