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ИС ХОҺООНО, 
СЫАЛА-СОРУГА:

Сэбиэскэй норуот фашистскай 
Германияны утары 1418 хонуктаах 
хаан тохтуулаах кыргыһыыга Улуу 
Кыайыыны ситиспитэ. 

1945 сыл ыам ыйыгар Кыай-
ыы Кыһыл былааҕа өстөөх арҕаҕа 
Рейхстаг үрдүгэр тэлээрэрин туһу-
гар 26,6 мөлүйүөн киһибитин толук 
уурбуппут. 

Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт 34,5 
мөлүйүөн киһиттэн 11944100 сал-
лаат кыргыс толоонугар охтубута 
уонна бааһырыыттан өлбүтэ. Онтон  
5 мөлүйүөнтэн тахсата сураҕа суох 
сүппүтэ. 

Дойдубут киинэ Герой куорат 
Москуба саамай сүрэҕэ Кыһыл Бо-
луоссакка Биллибэт саллаат уҥу-
оҕар умуллубат уот умайар. Онно 
“Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен” диэн суруллубут. 

Аны туран, 2014 сылтан Росси-
яҕа ахсынньы 3 күнэ Биллибэт сал-
лаат күнүнэн биллэриллибитэ. Ол 
аата, махталлаах норуот сураҕа суох 
сүппүт дьоруойдарын умнубат.

Инники кирбииттэн ыраах Саха 
сириттэн фроҥҥа 62509 киһибит 
ыҥырыллан, аҥаардара төрөөбүт 
алааһыгар төннүбэтэҕэ. Кинилэр 
сырдык кэриэстэригэр поэт Панте-
леймон Тулааһынап  хоһоонун ана-
абыта:

Аҕаҥ тааһын аттыгар
Атахтаһан сыппатыҥ,
Кыргыс хааннаах толоонугар
Кыламаҥҥын саппытыҥ...

Сэрииттэн эргиллибэтэх 
32 тыһыынча киһибититтэн 7 
тыһыынчата сураҕа суох сүппүтэ.

Быйыл Улуу Кыайыы 73 сылын 
үөрүүлээхтик бэлиэтиэхпит. Саха 
сирин хас биирдии ыалын таарый-
быт алдьархайдаах сэрии ыар содула 
үйэлэргэ умнуллубат. Улуу Кыайыы 
сырдык күнүн чугаһатыспыт эһэлэр-
бит, хос уонна хос-хос эһэлэрбит аат-
тара хас биирдиибит сүрэҕэр баар.

Олох тэтимнээхтик сайдан, бай-
ыаннай архыыптар докумуоннара, 
кистэлэҥҥэ тутулла сыппыт маты-
рыйааллара, оннооҕор ньиэмэстэр 
концентрационнай лааҕырдарын 
дьыалалара Интэриниэккэ аһаҕа-
стык таҕыстылар.  Кырыктаах кыр-
гыһыылар ыытыллыбыт  сирдэригэр 
көрдүүр-ирдиир анал этэрээттэр тэ-
риллэннэр, сири кытта сир буолбут 
саллааттар кырамталара, ону кытта 
сорохторун докумуоннара көстүтэ-
лииллэр. 

Ол түмүгэр уһун сылларга сураҕа 
суох сүппүтүнэн аатыра сылдьыбыт 
ытык дьоммут ааттара тиллэн эрэл-
лэр. 

Күндү ааҕааччыбыт! Эн дьиэ кэр-
гэҥҥэр сураҕа суох сүппүт биллибэт 
саллаат баар буоллаҕына, бу махтал-
лаах үлэҕэ кыттыс, дьиэ кэргэнинэн 
үлэлээ, ытык киһигит дьылҕатын 
дьон-сэргэ билиитигэр таһаар.  

Дьэ, онно тирэх, күүс-көмө буо-
луохтаах бүгүн биллэриллэр ирдэ-
бил үлэ экспедицията!

ЭКСПЕДИЦИЯНЫ 
ТЭРИЙЭЭЧЧИ:

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Духуо-
бунаска академията.

Координатор: Старостина Туй-
аара Васильевна, төл. 89241724980.

Dedushka.soldat@mail.ru – логин.
Пароль: IVovii17Ded.
“Мой дедушка – неизвестный 

солдат”.

КИМНЭЭХ КЫТТАЛЛАРА:

Кылаастарга тэриллибит бөлөх-
төр, оскуолалар кулууптара, айар 
холбоһуктара, пресс-кииннэрэ, би-
ирдиилээн дьиэ кэргэн.

СҮРҮН ИРДЭБИЛ:

– Сураҕа суох сүппүт биллибэт 
саллааты ирдиир үлэни хайдах 
саҕалаабыккытын,   кини туһунан 
матырыйаалы хантан булбуккутун, 
саллаат сырдык аатын үйэтитэргэ 
туох үлэни ыыппыккытын сиһи-
лии кэпсиир видеоклип-ролик (3-5 
мүнүүтэ).

– “Кэскил” хаһыакка анаан бу 
туһунан хаартыскалаан, уруһуйда-
ан, А4 кээмэйдээх 3 лиистэн элбэҕэ 
суох матырыйаалы бэлэмнээһин.

         
ЫЫТЫЛЛАР БОЛДЬОҔО:

I түһүмэх: 
бу Балаһыанньа тахсыаҕыттан 

муус устар 30 күнүгэр диэри – бэ-
лэмнэнии үлэтэ.

II түһүмэх: 
ыам ыйын 1 күнүттэн атырдьах 

ыйын 31 күнэ – ирдэбил үлэ үгэнэ.

III түһүмэх: 
балаҕан ыйын 1 күнүттэн сэтин-

ньи 30 күнүгэр диэри – үлэни түмүк-

тээһин.

Түһүмэх түмүктэннэҕин аайы 
Духуобунас академиятыгар уонна 
“Кэскил” хаһыакка отчуоту, маты-
рыйаалы ыытан иһиллэр.

Бастыҥ үлэлэр “Саха” НКИХ 
анал биэриилэригэр көстөн, “Кэ-
скил” хаһыакка бэчээттэнэн иһиэх-
тэрэ. Ахсынньы 15 күнүгэр диэри 
кыайыылаахтар быһаарыллыахтара.

НАҔАРААДАЛААҺЫН:

Анал хамыыһыйа биһирэби-
лин ылбыт үлэлэр дипломнарынан, 
биһирэбил бириистэринэн бэлиэтэ-
ниэхтэрэ. Кыттыылаахтар туоһу су-
ругу (сертификаты) тутуохтара.

Күндү оҕолор, Ийэ дойду туту-
луга суох буоларын туһугар кыр-
гыс толоонугар сураҕа суох сүппүт 
ытык киһибит аата ааттанарын, 
үйэлэргэ умнуллубатын туһугар 
махталлаах үлэҕэ кыттыаҕыҥ!

“Кэскил” 
электроннай аадырыһа:

 keskil@sakhanet.ru

Ыйыталаһар төлөпүөн: 
42-31-51.

УРУҺУЙГА: П.А. Ойуунускай 
аатынан бириэмийэ аан бастакы ла-
уреата Валериан Васильев экспеди-
ция дьаралыгынан бигэргэтиллибит  
“Сураҕа суох сүппүт” үлэтэ (1970 
с.). 

       
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Духуобунаска академията
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үөрэҕин уонна наукатын министиэристибэтэ

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Култууратын уонна духуобунай сайдыыга министиэристибэтэ   
Сэрии уонна үлэ бэтэрээннэрин Саха Өрөспүүбүлүкэтээҕи Сэбиэтэ

«Саха» НКИХ
Саха Өрөспүүбүкэтин “Н.Е. Мординов-Амма Аччыгыйа аатынан

“Кэскил” оҕо бэчээтин кыһата” Государственнай автономнай тэрилтэ        

СӨ Духуобунаска академиятын  “Мин эһэм – сураҕа суох сүппүт биллибэт саллаат” (“Мой дедушка – неиз-
вестный солдат”) бырайыагар  РФ Президенин Грана анаммытынан,  өрөспүүбүлүкэ оскуолаларын үөрэнээч-
чилэригэр, айар холбоһуктарыгар, кииннэригэр, кулууптарыгар уонна дьиэ кэргэттэригэр анаан

 Экспедиция  БАЛАҺЫАННЬАТА

Оҕолоор, бүгүн кэпсээбиппин туох барыта 
баар Интернет ситимиттэн булан истэргитигэр 
сүбэлиибин. Онно композитор эбэтэр айымньы аатын 
толору суруйдуҥ да тута тахсан кэлиэ. 

Үтүө күнүнэн, муусуканы 
өрө тутар, үчүгэйи  үксэтэр-
гэ дьулуһар сырдык ыралаах 
доҕотторум! Муусука кэрэ 
эйгэтин, дьикти дьүрүскэн 
долгунун устун үлүскэннээх 
айаммытын салгыыбыт.

Ханнык баҕарар ай-
ымньыны сыанаҕа туруорар-
га режиссера суох табыллы-
баккын. Балет эйгэтигэр эмиэ 
оннук, туруорааччы-хорео-
граф дэнэр. Киэҥ көрүүлээҕэ, 
баай билиилээҕэ, сатабылла-
аҕа ирдэнэрин таһынан, ба-
летынан эрэ олорор буолуо-
хтаах. Онно, сүрүннээн, урут 
сыанаҕа үҥкүүлээбит, балет 
“ис куукунатын” толору бил-
бит киһини талаллар. 

Биир оннук киһинэн, 
француз хааннаах эрээри, 
нуучча биллиилээх хореогра-
ба Мариус Иванович Петипа 
(1818-1910) Франция Мар-
сель куоратыгар төрөөбүт. 
Дьиҥнээх аата Альфонс 
Виктор Мариус Петипа диэн 
эбит. 

Мариус Петипа, урут бэй-
этэ билиммитинэн, эдэри-
гэр үҥкүүһүт буолар баҕата 
отой суох эбит. Кини балет 
үҥкүүһүттэрин дьиэ кэр-
гэнигэр төрөөбүт. Аҕата 
Жан-Антуан Петипа – балет 
артыыһа уонна хореограба, 

ийэтэ Викторина Грассо – 
бастакы трагическай оруол-
лары оонньообут драматиче-
скай артыыс. Инньэ гынан, 
уолчааҥҥа үҥкүү эйгэтигэр 
бастакы учууталынан аҕата 
буолбут. 

1847 сыллаахха Мари-
ус Россияҕа ыҥырыллыбыт. 
Петербург сыанатыгар кини 
салалтатынан 60-ча балет ту-
руоруллубут.

1875 сыллаахха импера-
тор тыйаатырын дириэксий-
этэ киниэхэ П.И. Чайковскай 
“Лебединое озеро” балетын 
туруорарыгар сакаастаа-

быт. Петипа хореография-
тын толкуйдаан баран, Петр 
Чайковскайдыын бииргэ үл-
элиир үтүө кэмнэрэ саҕала-
нар. Петипа киниэхэ балет 
сценарийынан туспа былаан 
суруйар уонна үҥкүүһүттэр 
хас биирдии хамсаныыларын 
муусукаалынай таактарынан 
ыйан биэрэр. 

“Лебединое озеро” балет 
3 аакталаах. Муусуката сим-
фония курдук тутулуктаах. 
Атыннык эттэххэ, муусукаа-
лынай уобарастар сайдыыла-
рын көрдөрөр. Манна сүрүн 
сирэйдэринэн остуоруйа дьо-

руойдара Одетта куба, Дези-
ре принц, киҥнээх Ротбарт, 
Одиллия хара куба бааллар. 
Кинилэр икки атахтаахха эрэ 
баар киһилии сыһыаннаах-
тара ойууланар. Петипала-
ах Чайковскай лирическэй 
драмаларын остуоруйалаах 
сүрүн сюжеттарыгар сырдык 
уонна хараҥа күүстэр утары-
та туруулара, онно, биллэн 
турар, үтүө кыайыыта уруй-
данар. 

Балет премьерата 1877 
сыл олунньу 20 күнүгэр Мо-
сква Улахан тыйаатырын 
сыанатыгар киэҥ далааһын-
наахтык, ситиһиилээхтик аас-
пыт. Онтон ыла билиҥҥэ диэ-
ри аан дойдуга классическай 
балет искусствотын визитнэй 

карточкатынан буолар. 
П.И. Чайковскай айым- 

ньыларыгар остуоруйа пер-
сонажтарын сүрүн дьоруой 
оҥорорун сөбүлүүр. Кини 
өссө икки атын балетын 
туһунан билэҕит: “Щелкун-
чик” уонна “Спящая кра- са-
вица”. 

Кини: “Үҥкүүгэ эрэ осту-
оруйаттан ылыллыбыт уоба-
растарынан сыанаҕа хас би-
ирдии дьоруойу көрдөрүөххэ 
сөп”, – диэбиттээх. Компози-
тор айымньыларын суруйуон 
иннинэ өрүү балеты сыанаҕа 
туруорааччы Мариус Пети-
палыын сүбэлэһэр эбит. 

Уопсайынан, Мариус 
Петипа сыанаҕа туруорбут 
үгүс классическай балеттара 
билигин да аан дойдуга ду-
ораһыйа иһиллэллэр. Быйыл 
аан дойду муусукаалынай 
общественноһа Мариус Пе-
типа төрөөбүтэ 200 сылын 
бэлиэтиир былааннаах. 

Аныгыскы сырыыга, 
оҕолоор, П.И. Чайковскай 
олохтообут үгэһин салҕа-
аччы Александр Константи-
нович Глазунов уонна кини  
“Раймонда” балетын туһу-
нан сэһэргэһиэхпит.  Кэрэни 
кэрэхсиир, үтүөнү үксэтэр 
«Дьикти дьүрүскэҥҥэ» көр-
сүөххэ диэри!

Наталья САНЬЯХОВА. 

Гавриил Васильевич 
Ксенофонтов саха норуотун 
историятын, култууратын, 
фольклорун сахалартан 
биир бастакынан дьа-
ныһан туран үөрэппит, онно 
олоҕун барытын анаабыт 
талааннаах учуонай буолар. 
Кини өрөбөлүүссүйэ, онтон 
«буурҕа-буулдьа» сылла-
рыгар өйүн-санаатын туп-
пут буолан, чэпчэкитэ суох 
олоҕу олорон ааспыта. 

1938 сыл сааһыгар кинини 
«национализмҥа» буруйдаан, 
хаайыыга бырахпыттара. Оч-
чотооҕу кэмҥэ репрессияҕа 
түбэспит дьон буруйа суох-
тарын дакаастыыр кыахтара 
суох этэ. Саха сирин чулуу 

уолаттара ити кэмҥэ суорума 
суолламмыттара. Биир оннук 
сиэртибэнэн Г.В. Ксенофон-
тов буолбута. 

Ол эрээри, арыы үрдүгэр 
уу дагдайбат диэбиккэ дылы, 
1958 сыллаахха, өлбүтүн кэн-
нэ үтүө аата тиллибитэ. Ай-
ымньылара норуотугар төн-
нүбүттэрэ. Олортон 1937 с. 
Иркутскай куоракка тахсыбыт 
«Ураангхай – сахалар», 1992 
с. Дьокуускайга бэчээттэммит 
«Шаманизм» диэн ааттаах 
ыстатыйаларын хомуурун-
ньугун, аатырбыт «Эллэйа-
ада» диэн саха фольклорун 
туһунан кинигэтин бастатан 
туран ааттыахха сөп. 

Сахалар төрүттэрэ соҕу-
рууттан көһөн кэлбиттэрэ 
диэни билигин бары билинэ-
ллэр. Г.В. Ксенофонтов фоль-
клорга олоҕурбут теориятын 
археолог А.П. Окладников 
толору дакаастаан турар. 
Арай манна Г.В. Ксенофон-
тов бастаан табалаах саха-
лар Бүлүүгэ олохсуйбуттара, 
онтон VIII-IX үйэлэргэ эрэ 
ынахтаах-сылгылаах саха-
лар иккис бөлөхтөрө Өлүөнэ 

өрүһү булбуттара диэнигэр 
чуолкай эппиэт бэриллэ илик. 
Сорохтор табалаах сахалар 
тустарынан истиэхтэрин да 
баҕарбаттар. Мин кинилэр 
сыыһаллар дии саныыбын. 

Тоҕо? 
Саха судаарыстыбаннай 

университетын историяҕа 
салаатыгар үөрэнэ сылдьан, 
мин таба иитиитэ ханна 
үөскээбитин интэриэһиргээ-
битим. Онно биллибитинэн, 
табаны иитии Саха сиригэр 
саҕаламматах. Учуонайдар 
этэллэринэн, табаны Сканди-
навияҕа, онтон Чукоткаҕа (ха-
аргын таба) уонна Саян-Ми-
нусинскай кыраайга иитэн 
саҕалаабыттар. Ити Саян-Ми-
нусинскай кыраайга Урааҥ-
хай диэн ааттаах сир баар, 
онно сахалар төрүттэрэ таба 
иитиитинэн эмиэ дьарыктам-
мыттар. Онтон Байкал күөл 
таһыгар үтүрүллэн кэлбиттэр, 
итинэн Бүлүүгэ ааспыттар. 
Г.В. Ксенофонтов олору та-
балаах сахалар диэн ааттыыр. 
Онон таба иитиитин үөрэтэр 
буоллахха, Г.В. Ксенофонтов 
ити концепциятын ылынарга 

тиийэбит. 
Мин Г.В. Ксенофонтов бу 

сабаҕалааһынын түбэспиччэ 
ахтыбатым. Кини дириҥ би-
лиилээҕин, киэҥ көрүүлээҕин 
уонна олох сайдыытыттан 
үктэллэнэн түмүк оҥорор та-
лаанын бэлиэтээри суруйа-
бын. Онон саха өркөн өйдөөх 
киһитин суруйууларын саҥа-
лыы хараҕынан көрөн, өссө 
кичэйэн үөрэтиэххэ диэн этэ-
бин. 

Г.В. Ксенофонтов 1888 
сыл тохсунньу 16 күнүгэр Ти-
ит-Арыыга төрөөбүтэ. 1899 с. 
Дьокуускайдааҕы училищеҕа 
үөрэнэ киирбитэ. Манна кини 
1905 с. өрөбөлүүссүйэ долгу-
нугар хабыллыбыта. Ол саҕа-
на «Маяк» диэн политическай 
сыылынайдар (сал. С. Коти-
ков) куруһуоктарыгар кыт-
тыбыта, марксизм үөрэҕин 
кытта билсибитэ. Үөрэҕин 
бүтэрэн баран, биир сыл учуу-
таллаабыта, онтон Томскай 
университетын юридическай 
факультетыгар туттарсыбыта. 
Ити сылларга Г.И. Потанин 
уонна Н.М. Ядринцев Сиби-
ир уобалас буоларын ситиһэ 

сатыыр хамсааһыннарыгар 
кыттыбыта. 

1913-1917 сылларга Дьо-
куускайга адвокатынан үлэ-
лээбитэ. Ити кэмҥэ кини Е.М. 
Ярославскайы кытта билси-
битэ уонна ойууннары утары 
охсуһууга кыттыбыта. 1917 с. 
кулун тутарга «Көҥүл» диэн 
ааттаах куруһуок үлэтигэр 
сылдьыбыта уонна «федера-
листар сойуустарыгар» киир-
битэ. Өктөөп өрөбөлүүссүйэ-
тин кэнниттэн политикаттан 
тэйбитэ. Итинтэн ыла наука-
нан дьарыктаммыта. Манна 
кини ситиһиилэммитэ, үгүс 
үлэ ааптара буолбута. 

Г.В. Ксенофонтов «Урааҥ-
хай сахалар» диэн кинигэтин 
иккис туомун суруйа соҕу-
руу барбыта уонна Москва 
анныгар баар Дмитров диэн 
куоракка олохсуйбута. Онно 
үлэлии олордоҕуна, 1938 с. 
сааһыгар тутан хаайбыттара 
уонна ытыллыбыта (бадаҕа, 
1939 с.). 

 Николай СЛЕПЦОВ, 
политолог.
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