
Үтүө күнүнэн, муусуканы 
өрө тутар, үчүгэйи  үксэтэр-
гэ дьулуһар сырдык ыралаах 
доҕотторум! Муусука кэрэ 
эйгэтин, дьикти дьүрүскэн 

долгунун устун үлүскэннээх 
айаммытын салгыыбыт.

Оҕолоор, бүгүн олус 
интэриэһинэй, киэҥ хаба-
аннаах тиэмэҕэ тохтуохпут. 
Биһиги өрөспүүбүлүкэби-
тигэр, өссө Аҕа дойдуну 
көмүскүүр Улуу сэрии сыл-
ларыгар, бастакы муусукаа-
лынай оскуола аһыллыбыта. 
Оччотооҕу дьоҕурдаах үгүс 
оҕо манна иитиллэн,  куор-
сун анньынан, муусука эйгэ-
тигэр киэҥник биллэр-көстөр 
дьон буола үүммүтэ. 

Ол иннинэ 40-60-с 
сылларга биһиэхэ ком-
позитор идэлээхтэр суох 
этилэр. Ол оннугар ССРС 
өрөспүүбүлүкэлэритт эн 
көһөн кэлбит композитор-
дар  бааллара. Кинилэр саха 
биллиилээх композиторда-
рын ахсааныгар киирсэллэр 
(Генрих Литинскэй, Давид 
Салиман-Владимиров, Грант 

Григорян, Герман Комраков, 
Николай Берестов, Валерий 
Кац уо.д.а.). 

 Кэлин бэйэбит ортобу-
тугар муусуканы суруйар 

идэлээхтэр үксээбиттэрэ. 
Кинилэр кэрэхсэбиллээх ай-
ымньылара өрөспүүбүлүкэ-
битин киэҥник ааттатар ис-
кусствобыт инники күөнүгэр 
сылдьаллар. 

Сахалыы элбэх операла-
ахпыт, балеттаахпыт,  сим-
фоническай, ону таһынан 
үнүстүрүмүөҥҥэ уонна хор-
га аналлаах бэртээхэй ай-
ымньылардаахпыт. 

Ону айар куттаах үгүс кэ-
лэктииптэрбит, Кыыл Уола 
аатынан Үҥкүү Государ-
ственнай тыйаатыра, Г.М. 
Кривошапко аатынан Госу-
дарственнай филармония, 
“Туймаада” Государственнай 
ансаамбыла, о.д.а. киэҥ эй-
гэҕэ аатырдаллар. 

70 сыл устата Дьокуу-
скайдааҕы М.Н. Жирков аа-
тынан муусукаалынай учи-
лище-кэллиэскэ үгүс элбэх 
талааннаах ыччат кэрэ эйгэҕэ 
уһуйулунна. 

Эмиэ ол саҕана төрүт-
тэммит Өрөспүүбүлүкэтээҕи 
муусукаалынай уонна 25 сыл 
анараа өттүгэр СӨ бастакы 
Президенэ М.Е. Николаев 
олоххо киллэрбит Муусука 
Үрдүкү оскуолалара, 2000 
сыллаахха үлэтин саҕалаа-
быт Арктикатааҕы култуура 
уонна искусство института, 
композитордар Сойуустара, 
о.д.а. дьоһун миэстэҕэ турал-
лар. 

Суорун Омоллоон аа-
тынан Опера уонна балет го-
сударственнай тыйаатырын 
ылан көрүөҕүҥ. Араас сыл-
ларга Марк Жирков, Генрих 
Литинскэй “Ньургун Боот-
ур”, Герман Комраков уонна 
Эдуард Алексеев “Манчаары 
тойуга”, Николай Берестов 
“Неугасимое пламя”, Грант 
Григорян “Лоокуут уонна 
Ньургуһун”, Захар Степанов 
“Биһик ырыата”, о.д.а. ай-
ымньылар тыйаатыр үрдүкү 
сыанатыгар турбуттара. 

Ону таһынан Марк Жир-

ков “Сир симэҕэ”, Жигжит 
Батуев “Чурумчуку”, Герман 
Комраков “Хотойдор хоту 
көтөллөр”, Сэбиэскэй Сой-
уус Дьоруойа Федор Попов 
туһунан “Хорсун быһыы”, 
Давид Салиман-Владимиров 
“Ытык Ильмень”, Валерий 
Кац “Алмаас номоҕо”, Егор 
Неустроев “Легкое дыхание”, 
о.д.а. балеттарынан киэн тут-
табыт. 

Онон эрэ муҥурдамма-
таҕа, тыйаатырга аналла-
ах ураты муусукаалынай 
көрүҥҥэ киирсэр оперетта-
лартан И. Гоголев-Кындыл 
айымньытынан Грант Григо-
рян “Хотугу сибэкки”, Захар 
Степанов П. Тобуруокап айар 
үлэтин кэрэһилиир “Ырыа 
алааска ыҥырар” опереттала-
ра, Владимир Ксенофонтов 
классик суруйааччы Николай 
Неустроев  “Тиэтэйбит” ай-
ымньытынан муусукаалынай 
кэмиэдьийэтэ Сахабыт сирин 
муусукаалынай искусствоты-
гар ойуччу миэстэни ылал-

лар. 
Ону таһынан 40-ча ора-

тория уонна кантата, элбэх 
ахсааннаах ырыалар, СӨ 
“Өрөгөйүн ырыатын” суруй-
бут Кирилл Герасимов “Күөх 
түүн” ырыа цикллэрэ, о.д.а. 
дойдубутун ааһан, тас дойду 
бөдөҥ тыйаатырдарын сыа-
наларыгар ылламмыттара, 
тас дойдуларынан гастролла-
ан кэлэр буолбуттара элбэҕи 
этэр. 

Кэнники сылларга биһи-
ги классическай муусукабыт 
киэҥ эйгэҕэ лаппа биллэр 
буолла. Ол аата саха компо-
зитордара норуот фолькло-
ругар, сахалыы матыыпка, 
ураты уобарастааһыҥҥа 
тирэҕирэллэр эбит. Аныгы-
скы сырыыга кинилэр ай-
ымньыларын ыкса билси-
эхпит. 

Кэрэни кэрэхсиир, үтүөнү 
үксэтэр «Дьикти дьүрүс-
кэҥҥэ» көрсүөххэ диэри!

Наталья САНЬЯХОВА. 

Оҕолоор, эһиги норуот 
таптыыр, киэн туттар пол-
ководецтарын, хамандыыр-
дарын туһунан элбэх кэпсэ-
эннэри билэҕит.  Итинник 
дьоруойдартан биир уһу-
луччулаахтара гражданскай 
сэриигэ аатырбыт кыһыл 
хамандыыр Василий Ива-
нович Чапаев буолар. Кини  
туһунан элбэх сурулунна, он-
нооҕор уос номоҕо буолбут 
кэпсээннэр тарҕана  сыл-
дьаллар. Доҕотторо Петька 
уонна Анка тустарынан анек-
доттар эмиэ  бааллар. Ити 
анекдоттар атыттартан ура-
тылара диэн, Чапаев уонна 
кини  доҕотторун, күлэ-үөрэ 
да буоллар, норуот хараҕар 
өрө көтөҕөр, сырдык  уобара-
стыыр аналлаахтар. 

Василий Иванович Чапа-
ев 1887 сыл олунньу 9 күнү-
гэр (уруккутунан   тохсунньу 
28 күнүгэр) Чувашияҕа, Бу-
дейск диэн кыра дэриэбинэҕэ   
төрөөбүтэ. Төрөппүттэрэ 

боростуой бааһынайдар. Ки-
нилэр алта  оҕолоохторо. 
Чапаев үһүс оҕо этэ. Кинини 
таҥара үөрэҕэр биэрбиттэрэ 
уонна  аҕабыыт буолуо дии 
санаабыттара.  

Ол эрээри, Чапаев бай-
ыаннай суолунан барбы-
та. Аан дойду I  сэриитигэр 
кыттыбыта уонна хорсунун 
иһин «Сибэтиэй Георгий» 
мэтээлинэн уонна түөрт тө-
гүл Георгиевскай кириэһинэн 
наҕараадаламмыта, подпра-
порщик буолбута.  1919 с. 
Кыһыл Аармыйа генеральнай 
штабын байыаннай Акаде-
миятын  бүтэрбитэ. Ити кэн-
ниттэн кини генерал Каледин 
уонна адмирал Колчак  сэри-
илэрин утары харса суох сэ-
риилэспитэ, кыайбыта. 

1919 сыл балаҕан ыйын 
5 күнүгэр Лбищенск диэн 
куорат анныгар   кини ыста-
абыгар саба түһүү саҕана 
өлбүтэ. Ол туһунан чуолкайа 
биллибэт.  Бырааттыы Васи-

льевтар «Чапаев» диэн ки-
инэлэригэр кини Урал өрүһү 
харбаан туораан иһэн табыл-
лыбыта уонна тимирбитэ 
көстөр. Кини  көмүллүбүт 
сирэ билигин да биллибэт. 

«Чапаевы» көрбүтүҥ? 

«Чапаев» диэн киинэ-
ни биһиги норуоппут үгүс 
көлүөнэтэ көрбүтэ уонна 

итиниэхэ иитиллибитэ. Ки-
инэ тахсыаҕыттан (1934 с.) 
Сталин 30 төгүл субуруччу 
көрбүт диэн кэпсииллэр. 

В.В. Путин эмиэ бу хар-
тыынаны  сөбүлүүр үһү. 
Василий Чапаев олоҕо он-
нук дьайар күүстээх эбит. 
Бырааттыы Васильевтар бу 
киинэҕэ олоҕу кырдьыктаах-
тык, тупсарбакка да, хараар-
дыбакка да, туох баарынан 
көрдөрбүттэрэ. 

Кырдьык, киинэ аата ки-
инэ. Онон сорох түгэннэри 
чуолкайдаан биэрэр куолу. 

В.И. Чапаев талааннаах 
буойун этэ. Ол эрээри аатыр-
быт  хамандыыр буолбута оч-
чотооҕуга саамай биллэр бай-
ыаннай оскуоланы  бүтэрбитэ 
оруолу оонньообута.  Хомой-
уох иһин, байыаннай талаа-
нын саамай сайдар суолугар 
үктэнэн баран, хомолтолоох-
тук эрдэ суох буолбута. Кини 
1941-1945 сс. бэйэтин чахчы 
көрдөрүөҕэ хааллаҕа. 

Киинэҕэ кини Коммуни-
стическай Интернационал 
туһунан билбэт этэ диэн 
көрдөрөллөр. Дьиҥинэн, 
1917 с. балаҕан ыйын 28 
күнүгэр кини  бассабыык ба-
артыйа чилиэнэ буолбута. Ол 
да иһин араас байыаннай  ду-
оһунастарга түргэнник ана-
нар этэ. 

«Чапаев» диэн киинэҕэ 
итинтэн да атын «алҕастар» 
бааллар. Ону, уус-уран ай-
ымньы буоларын быһыы-
тынан,   бырастыы гынабыт. 

Василий Иванович Чапаев 
сэбиэскэй былаас уонна бас-
сабыык  баартыйа эрэллээх 
байыаһа этэ. Өйүнэн-санаа-
тынан норуот иһин охсуспу-
та.  Онон сорох кэпсээннэргэ 
уонна анекдоттарга ирдэбил-
лээхтик сыһыаннаһыҥ диэн 
сүбэлиибин.

Николай СЛЕПЦОВ, 
политолог.

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

Генрих Литинскэй Герман Комраков
Эдуард 
Алексеев

Аан дойдуга тымныы-
тынан аатырар Өймөкөөн 
хоту сир ахсааныгар киирии 
бөҕө буоллаҕа. Оннооҕор 
сэрии ыар кэмигэр, хотуттан 
эр дьону аармыйаҕа ылба-
тахтарыгар, биһиэннэрин 
тыыппатахтара. 

Ол да буоллар, сэрии тый-
ыс тыына бу хоту сири син 
биир хаарыйбыта. Ол сүп-
пэт-оспот бэлиэтэ буолан, 
бөһүөлэк кытыытыгар  күн 
уотуттан күлүмүрдүү оон-
ньуур сулустаах пааматын-
ньык турар. Сэриигэ баран 
сураҕа суох сүппүт буойун 
Сэмэни чиэстээн туруорбут-
тара.

Пааматынньык аттынан 
ааһан иһэн, бакыччы таттар-
быт кыра эмээхсин, хамса-
тын туора уобан баран, тугу 
эрэ ааспыты, хаһан да эргий-
бэти саныырдыы олорорун 
үгүстүк көрүөххэ сөп. Бу 
Даайа эмээхсин эдэр сааһын 
доҕоро Сэмэн кэриэһигэр 
бокулуон уура кэлэн олоро-
охтуур...

Сэрии кэмигэр биһи-
гиттэн үлэ фронугар дьону 
ылаттаабыттара. Арай Сэ-
мэн хаста даҕаны тылланан, 
элбэх көрдөһүүнэн фроҥҥа 
баран, Украина истиэптэри-
гэр сураҕа суох сүппүтэ.

Сэмэн модьу-таҕа 
быһыыта, үрдүк сүүһүн ан-
нынан чоҕулуччу көрбүт ха-
рахтара, чох курдук хап-хара 
хойуу баттаҕа элбэх кыыс 
хараҕар хатанара. Ол эрээ-
ри сылгыһыт Сэмэн ыаллыы 
олорор ыанньыксыт Дашаны 
таптаабыта.

Кинилэр дохсун сүүрүк-
тээх Индигир биэрэгэр, уу 
баһар суол кытыытыгар 
үүнэн лаглайан турар соҕо-
тох хатыҥҥа кэлэннэр инни-
килэрин ыраланаллара, ки-
стэлэҥнэрин кэпсэтэллэрэ. 

Маны барытын ким да ис-
тибэтин диирдии, Индигир 
эбэ араастаан курулаан-ха-
рылаан, тыаһаан-ууһаан, 
мөлбөһүйэ устара. Килбик 
таптал кимиэхэ да иһитиннэ-
риллибэт тылларын кисти-

ирдии хатыҥчаан сэбирдэх-
тэринэн сипсийэ оонньуура.

Таптал кыыма күүдэп-
чилэнэ оонньуоҕун кырыы-
стаах сэрии мэһэйдээбитэ. 

Сэмэн сэриигэ барыаҕыт-
тан Даша уота-күөһэ мөл-
төөн, дууһатын түгэҕэр тугу 
эрэ күүтэр, кэтэһэр курдуга. 
Холкуос түбүктээх үлэтит-
тэн быыс-арыт булан, чуга-
стыы олорор Сэмэн дьоно 
Татыйыыстаахха сүүрэн тах-
сара.  Сээкэйи сэһэргэһэрин, 
Сэмэн дэҥҥэ кэлэр бэрт кэм-
чи тыллаах суруктарын хос-
хос ааҕан иһитиннэрэрин 
быыһыгар дьиэ хомуйара, 
таҥас сууйара. 

Оскуолаҕа урут бииргэ 
үөрэнэ сылдьан кылааһын 
хаалбыт кыыһа көрсөн, Да-
шаны хайдах эрэ хомуруй-
ардыы: “Кырдьаҕас дьон ха-
лыҥ кирдэрин кирэргиттэн 
сиргэммэккин дуу?” – диэн 
соһуппуттааҕа.

Даша, төһө да кыһый-
дар-абардар, кырдьаҕастар-

га сылдьарын тохтоппотоҕо. 
Сэмэн дьоно Дашаны бэй-
элэрин кыыстарын курдук 
көрсөллөрө. 

Биир үтүө күн Сэмэнтэн 
саллаат таҥастаах хаар-
тыската кэлэн  үөрдүбүтэ. 

Татыйыыс эмээхсин ба-
лаҕаннары кэрийэ сылдьан 
көрдөртөөбүтэ. 

Оттон Дашаҕа анаабыт 
кылгас эрээри, сылаас тыл-
лаах суруктарын ис хоһоо-
нун кыыс бэйэтэ эрэ билэн 
эрдэҕэ...

Даша ардыгар Индигир-
гэ киирэн, өр да өр хатыҥ-
чаан аттыгар олорон, тугу 
эрэ ботугуруура, ааттаһара, 
көрдөһөрө. Хатыҥ намчы ту-
оһун имэрийэн ылаттыыра.     

Онтон, доҕоор, 1943 сыл 
тымныы кыһынын  хаҕыс 
күнүгэр Сэмэн кыргыһыы 
толоонугар сураҕа суох сүп-
пүтүн туһунан биллэрии 
кэлэн, сүллэр этиҥ буолан 
сааллыбыта. Эмээхсиннээх 
оҕонньор сордоохтор харах 
уутунан сууммуттара. Хара 
суругу итэҕэйбэккэ, харах-
тара айан суолуттан арахпат 
этэ. 

Кыайыы өрөгөйдөөх күнэ 
үүммүтүн, дьон-сэргэ олоҕо 
арыый тупсан барбытын да 

үрдүнэн, Татыйыыстаах бу-
орайаахтаабыттара. Кылгас 
кэм иһигэр кыаммат буола 
кырдьыбыттара. Оҕонньор-
доох эмээхсиҥҥэ тастан 
туох да көмө суоҕа. “Уолгут 
сэриигэ сураҕа суох сүппүт, 

дьиҥнээхтик өлбүтүн туһу-
нан биллэрии суох” диэннэр, 
үлэ фронугар баран суорума 
суолламмыттар дьонноругар 
биирдэ эмэ оҥоһуллар көмө 
кинилэргэ тиксибэтэ. Ол 
иһин Даша бэйэтин дьонут-
тан кинилэргэ көһөн киирэр-
гэ күһэллибитэ.  

Татыйыыс эмээхсин уһа-
абатаҕа, саҥата-иҥэтэ, ын-
чыга-хончуга суох утуйа 
сытан, анараа дойдуга бара-
ахтаабыта. Кини этэ-сиинэ 
бараммыт уҥуох тарбахта-
рынан соҕотох оҕото Сэмэн 
хаартыскатын сүрэҕэр хам 
тутан сытаахтыыра. Онтон 
аны оҕонньор суох буолбута. 

Хата, маладьыаҕыҥ, 
эрдэттэн тэринэн, туттар сэ-
бин-сэбиргэлин, бигэ-таҕа 
оҥоһуулаах уктаах сүгэ, 
күрдьэх, атырдьах, хотуур, 
Даша убайыгар биэрбитэ. 
Оттон дьиэлэрин ый даҕаны 
гыммакка холкуос ыскылаа-
тыгар кубулуппуттара.

Даша эдэр сааһыгар 

соҕотох хаалан баран, Сэ-
мэҥҥэ эрэннэрбит тылын 
кэспэтэҕэ. Дууһа ыар бат-
тыгыттан, күүстээх үлэттэн 
маа бэйэлээх хара суһуоҕа 
маҥан солко сүүмэхтэринэн 
солбуллубута. Кэрэ сэбэрэтэ 
чарчыстан, мыччыстан, онно 
эрэ хаалбыта. 

Оттон били маҥнайгы 
таптал сырдык хатыҥа өргө 
диэри суугунуу туран баран, 
аны бары кистэлэҥи тутан 
бүтээхтээтим диэбиттии, уо-
стан-кууран хаппыта. Сэмэн 
сэриигэ барыаҕыттан үйэ 
аҥаарыттан ордук кэм ааста. 
Ол тухары Даша...Дарья...
Даайа эмээхсин хаста-хаста 
түһээн, Сэмэниниин сиэт-
тиһэн, Индигир биэрэгинэн 
дьаарбайбыттара буоуой?

Сир үрдүгэр көмүс уҥу-
оххун хараттарбакка, туох 
да суола-ииһэ суох сүтэртэн 
ордук дьулаан, ама, баар 
буолуо дуо?! Сэмэни арай 
кини сэриигэ бараары оло-
рон бүтэһик чэйин испит чу-
буку муоһуттан оҥоһуллубут 
сиэдэрэй ойуулаах иһитэ са-
натар. Олорбут балаҕанын, 
кэлин холкуос ыскылаатын 
киирэр аанын үрдүгэр ый-
анан турара соторутааҕыга 
диэри көстөрө. 

Уонна Улуу Кыайыы 60 
сылынан нэһилиэк ыччата 
соҕотох саллаат Сэмэҥҥэ 
анаан оҥорбут бу дьоҕус па-
аматынньыга.

...Эмээхсин хамсатын ук-
тан баран, пааматынньык 
аттыгар туран, ыраахтан 
иһиллэр Индигир эҥсэр дол-
гуннарын бүтэҥи тыаһын 
иһиллээтэ. Онтон тайах 
маһыгар көмөлөһүннэрэн, 
дьиэтин диэки аа-дьуо сыҕа-
рыйа тураахтаата. Барыта 
этэҥҥэ буоллаҕына, үс хону-
гунан эмиэ бу кэриэс сири-
гэр кэлээхтиэ.

Афанасий
 ГЕРМОГЕНОВ-ГАС,
РФ суруналыыстарын, 

СӨ суруйааччыларын 
Сойуустарын чилиэнэ, 
Өймөкөөн улууһун Бо-

чуоттаах гражданина, 
улуустааҕы Николай Забо-
лоцкай-Чысхаан аатынан 

бириэмийэ лауреата.

Төрүт, Өймөкөөн. 

(Экспедиция Балаһыанньатын 
б. дь. тохсунньу 23 күнүнээҕи 4 №-гэ көр).

(Кэпсээн)
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