
Георгий Романович 
Кардашевскай

(05.05. 1916-25.07.1995)

Үөһээ Бүлүүтээҕи О.Д. Федорова аатынан 
киин модельнай библиотека



Филологическай наука кандидата, 
биллиилээх фольклорист, учуутал-
методист, чинчийээччи учуонай, 

тылбаасчыт, литературнай критик, 
ССРС суруналыыстарын сойууһун 

чилиэнэ

Георгий Романович Кардашевскай
төрөөбүтэ 105 сылыгар



Биһиги нэһилиэкпит, Үөһээ Бүлүү Балаҕаннааҕа, бэрт
былыргыттан сурукка-бичиккэ киирбит аатырбыт-сураҕырбыт

нэһилиэктэртэн биирдэстэрэ буолар. Манна 1770 сылларга
Оленск диэн куорат статустаах, бэйэтэ туһунан гиэрбэлээх

буолас киинэ тутуллар. Онно Пугачев бастаанньатын дьонун
кытта Салават Юлаев башкирдара кэлэллэр. Онон Бүлүү
сүнньүн салайар буолас киинэ буолар Кэлин 1783 сыллар
диэки Бүлүүгэ көстөр, олохсуйбут нууччалар, башкирдар

олохтоохтору кытта булкуһан уруу-тарыы тэнитэн
Балаҕаннаах дьоно сырдык хааннаах, билиигэ-көрүүгэ

тардыһар ыччаттаммыттар. Ол да иһин талааннаах дьонуттан
бэрт элбэх салайар үлэһит, учуонай тахсыбыт. Ол
учуонайдартан биирдэстэрэ – Георгий Романович 

Кардашевскай.



Кини 1916 сыллаахха ыам ыйын 5 күнүгэр Хампачаан диэки кыра
алааска күн сирин көрбүтэ. Дьүүллээҥҥэ оскуола аһыллыбытыгар

онно үөрэнэ киирэр. Манна үөрэнэ сылдьан аан бастаан
пионерскай этэрээти тэрийэр. Бу тэрилтэ «Эдэр сибэкки» диэн
хаһыат таһаарар этэ. Ол хаһыакка Дьаркай, Хардастаайы диэн
ааптарынан хоһооҥҥо бастакы холонуутун оҥорбута. Кинини
кытта тэҥҥэ П.Н. Тобуруокап, Е. Харабынов, Р.Н. Ильин, В. 

Петров, М.С. Иванов эмиэ хоһоон суруйаллара. 
1938 сыллаахха Дьокуускайдааҕы педучилищеҕа үөрэнэ сылдьан, 

Саха суруйааччыларын 1-кы конференцияларыгар кыттыыны ылар. 
Уонна устудьуоннар илиинэн суруллубут сурунаалларын П.А. 

Ойуунускайга туттарбыта. Ол сурунаал П.А. Ойуунускай
музейыгар уурулла сытар.

Учуутал быһыытынан Алын Дьааҥыга, Сунтаарга, дойдутугар
Ороһуга үлэлээбитэ. 



Пединституту бүтэрэн баран обкомолга, наркомпроска (минпрос) 
үлэлээбитэ. Кэлин СГУ старшай преподавателинэн, 1971-78 
сылларга научнай үлэнэн дьарыктаммыта. Г.Р. Кардашевскай

фольклорист, литературнай кириитик, тылбаасчыт быһыытынан
биллэр. Ол эрэн А.И.Софронов – Алампа үлэлэрин үөрэтэн, 

Г.П.Башарин кэнниттэн дьаныардаахтык ылсан, Алампа сахатын
норуотугар төннөрүгэр сүҥкэн өҥөлөөх.

Таптыыр кэргэнин убайа сэриигэ сылдьан билиэн түбэһэн
«таҥнарыахсыт» диэн дьаралыктаах кэлбитин көмүскээн
партиятыттан уһуллан органнар кытаанах кэтэбиллэригэр

сырыттар да үлэтин тохтоппотоҕо. Алампа үлэлэригэр элбэх
ыстатыйалары, монографиялары суруйталаабыта. Өр сыллаах
сындааһыннаах эрийсии, туруорсуу кэннэ Алампа норуотугар

төннүбүтэ.



Алампа драматургиятыгар үөрэтэн суруйбут кандидатскай үлэтэ өр
сылларга билиниллибэккэ сылдьан баран, 1975 сыллаахха

филологическай наука кандидата буолбута. Эрдэ төһө баҕарар
көмүскүүр кыахтаах этэ да, оннук түгэни сыҕарытан испиттэрэ. Ол

да гыннар кырдьык кыайарын туһугар туохтан да толлубакка, 
куттаммакка охсуһан кыайыылаах тахсыбыта.

Өссө 1968 сыллаахха, оччотооҕу саха санаата тиийбэт сиригэр
СССР генеральнай борокуруоругар В.В. Никифорову –

Күлүмнүүрү реабилитациялыыр туһунан сайабылыанньа суруйан
ыытар. Бу да ортоһуор киһи санаммат хорсун быһыыта.
2011 сыллаахха тахсыбыт В.Г. Семенова «Алампа» диэн

кинигэтигэр Г.Р. Кардашевскай үлэлэригэр тирэммитэ көстөр. 
Элбэх историческай чахчыларга олоҕурбут үлэ бөҕө көрсүбүтүн, 

сэдэх хаартыскаларыгар тиийэ хомуйбутун ааптар ахтар.



Г.Р. Кардашевскай туһунан кини олоҕун, үлэтин кэрэһилиир үлэ, эдэр
историктар инники үлэлэрэ, кэтэһэн турар курдук. Г.Р.Кардашевскай

фольклорист быһыытынан бэрт элбэх үһүйээннэри, номохтору
хомуйбутуттан сороҕо дойдутугар Ороһуга К.С.Чиряев аатынан норуот

педагогикатын сухейыгар харалла сытар.
Г.Р.Кардашевскай – Дьөгүөссэ биһиэхэ сылдьааччы, хонон-өрөөн

ааһааччы. Бэрт элбэх кэпсээннээх, сайаҕас, судургу киһи этэ. Кини мин 
кэргэним хаан уруу аймаҕа Сүөкэптэринэн. Бэйэбит

араспаанньабытынан эрэ уруурҕаһабыт. «Ээ, биһиги ? 
Кардашевскайдарбыт», - диэччи. Кэлин архыыбы хаһан төрүччүбүн

хаспытым, төрүппүт биир эбит. Биир күн Дьокуускайтан, сирин-
дойдутун көрөөрү, отоннуу диэн кэлэн, икки нэдиэлэттэн ордон
барбыта. Кырдьаҕаспытыгар оннун оҥорон утуйуу буолла. Арай

киһибит сыттыгар сыппат, атаҕар уурар, ону ыйыппыппар: «Киһи
утуйарыгар атаҕа үөһэ буолуохтаах, хааныҥ үчүгэйдик эргийэр», - диэтэ. 

Урут оннук гыммат этэ. Ити сааһыран бэйэтин көрүнэр биир ньымата
быһыылааҕа.



Биир күн оҥостон, туттан-хаптан отоннуу, отчут уолаттары кытта Хоту 
Арыыга барбыта. Үс – хас хонуом диэн үс хонор ыһыктаах барбыта. 

Арай түөрт хонно, нэдиэлэ ааста – киһибит суох. Ыксал буолла. 
Отчуттартан сураһан бардыбыт. Нэдиэлэ ааһыыта дьэ кэллэ. «Тугу

аһаан-сиэн сырыттыҥ», - диибит. «Ээ, оҕолор астара дэлэй, кустара, 
балыктара», - диэн дэлби астыммыт, дуоһуйбут, сынньаммыт көрүҥнээх

туран кэпсэттэ. Онно отонноон кэлэн баран, отчут уолаттарга сэһэн-
сэппэн бөҕө буолар эбит. Ону биһи дьоммут оҕонньор сэһэнин

нэдиэлэни быһа истэ сыппыттар. Өссө сылдьыаҕын күһүҥҥү ардах
түһэн түргэтэппит. Ол саҕана отчуттарга үрдүгэр килиэп буһараллара, 
атын аһылыктара, арыылара, кэнсиэрбэлэрэ барыта баара. Онон үлэ
күнүн ас таһан сүтэрбэт этилэр. Үс хонук ыһыктаах барбыт киһибит
аска тутайбакка сылдьыбыт. Таҥаһа чараас буолан ардахха баттатан

таҥаһа илийбит этэ. Хата тумуулаабатаҕа. Күнүс олоро түстэ да 
суруйбутунан барара, тугу суруйарын ким билиэ баарай? Кэргэммэр

төрүччүтүн оҥорон биэрбитэ. Онон син биир бэйэтин научнай үлэтинэн
дьарыктаммыта буолуо дии саныыбын.



Ороһу төрдө Быыгынас ойуун көмүллэ сытар сирин Өтөхтөөххө
бара сылдьан ыйан биэрбитэ. Учууталлыы сырыттаҕына уҥуоҕа
баара эбитэ үһү. Билигин суох, уот сиэтэҕэ дуу, өрө бэрт буолан
эмэҕирэн сири кытта сир буолта дуу, билбит суох. Онон, быһа
холоон, Кураанах Өтөхтөөхтөн трасса суолуттан кэлэн Үҥкүргэ

барарга сыыры тахсыы дөбүргэнин бааһына диэки өттүгэр ыйбыта. 
Ол сахха 100 трактор быһаҕа сытар этэ. Билигин ол быһах суох.  Бу
Ороһу нэһилиэгин төрүттээбит Ороһулар төрүттэрэ киһи. Онон бу

манна туох эрэ бэлиэбаара буоллар бэрт буолуо эбит.
Кэлин отчут уолаттар Георгий Романович-Дьүгүөссэни наар ахтар
этилэр. «Сайыны быһа да сылдьыбытын иһин сирбэт этибит», -
дииллэрэ. Ороһу оҕолорун билбэтэ кэлиэ дуо? Дьоннорун ааҕа, 

төрдүлэрин-төбөлөрүн барытын билэр буоллаҕа. Ити кини
дойдутугар бүтэһик сырыыта этэ. Суох буолбутун истэн, нэһилиэк

дьоно бары хараастыбыттара, аһыйбыттара.



Көр эрэ, оннук дьон өйүгэр-санаатыгар дириҥник иҥэн хаалар
биллиилээх учуонай, суруйааччы, учуутал. Кырдьык туһугар

туруулаһан охсуспут биир саха саарына олорон ааспыта. Чэ, манан
тугу билэрбин одоҥ-додоҥ да буоллар суруйан бүтэбин. Убайбыт

төрөөбүтэ 100 сылыгар анаан «Күрүлгэн» сурунаалга таһаартарбыт
ыстатыйабын кыратык көррөрөн, кылгатан, эбэн суруйдум. Аны 

саас убайбыт төрөөбүтэ 105 сылын көрсө диэн.

Бүөтүр Кардашевскай,
Балаҕаннаахха төрүөбүт Ороһу нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо.



Г. Р. Кардашевскай архыыбыттан 
хаартыскалар



Г. Р. Кардашевскай кэргэнинээн



Саха сирин государственнай деятелэ Руф Иванович 
Кардашевскай (1892-1942)



Дьиэ кэргэнэ



Дьокуускайдааҕы педтехникум литературнай куруһуогун
ыччаттара.  Аҕабыт хайдах суруйбутунан ааттары киллэрдибит.



СГУ Саха салаата – 68. Куратор Г.Р. Кардашевскай, иккис эрээккэ хаҥастан иккис
Егор Петрович Неймохов, уһус эрээккэ хаҥастан бэһис Василий Васильевич 

Илларионов, Гаврил Гаврильевич Филиппов.





П.Н. Тобуруокап В.П.Афанасьевтыын Ленин проспегар.





Никифор Кирикович Седалищев – Дьүэгэ Ааныстыырап.



Суруйааччы Г.С. Тарскай юбилейа. Олороллор, хаҥастан В.А. Протодьяконов –
Кулантай, Г.С. Тарскай, С.П. Данилов. Атын ааттары бэйэтэ суруйбутун киллэрэбит.



Баһаатай Георгий Дьокуускай пионердарын кытта. 1935с.



Ороһу оскуолатын уерэнээччилэрэ. Бастакы эрээккэ хаҥастан алтыс Христина 
Михайловна Антонова, тураллар хаҥастан төрдус Капитон Николаевич Васильев, 

Михаил Семенович Иванов, Филипп Васильевич Харлампьев. 1939с.



Элгээйи орто оскуолатын директора Георгий Романович 
салалтатынан оҥоһуллубут Түгүннүүрэп пааматынньыга. 1958с.



Нам орто оскуолатын 50 сыллаах юбилейын кыттыылаахтара. Олороллор, ханастан
бастакы Алексей Гаврильевич Кардашевскай, тердус Георгий Романович, тураллар

ханастан Анна Емельяновна, бэьис Александра Ивановна, сэттис Мария Емельяновна
Кардашевскаялар. 1978с.



Н.Г. Золотарев – Николай Якутскайы кытта
студеннар көрсүһүүлэрэ. 1970с.



Георгий Романович Социалистическай Үлэ Геройа
Георгий Евдокимович Бессоновтыын.



П.А. Ойуунускай төрөөбүтэ 70 сааһыгар аналлаах үөрүүлээх мунньах.
Олороллор, хаҥастан Василий Никитич Протодьяконов, Георгий Прокопьевич 

Башарин, Владимир Михайлович Новиков – Уурастыырап, Акулина Николаевна 
Борисова – Ойунская, уэһэ Сардана Платоновна Ойунская, Николай Егорович 

Мординов – Амма Аччыгыйа, Авксентий Егорович Мординов, Г.Р. Кардашевскай
уонна студеннар. 1963с.



Дьахталлар бастакы конференциялара 1957с. 
I эрээккэ олороллор хаҥастан иккис Харитина Алексеевна Орлова, Бадаева, Александра Егоровна 

Морозова, Татьяна Матвеевна Дмитриева
II эрээккэ олроллор хаҥастан бэһис Варвара Петрова, ийэбит Калиста Семеновна.

III эрээккэ тураллар Раиса Семеновна Еремисова, Мария Романовна Болтокова, Клавдия Григорьевна 
Данилова, Елизавета Семеновна Магдисова, Федора Спиридоновна Николаева, Мария Емельяновна

Кардашевская, Евгения Васильевна Ноговицына
IV эрээккэ тураллар салайааччылар үһүс Филипп Иванович Корякин, Гавриил Иосифович Чиряев, Иван 

Афанасьевич Васильев.
V эрээккэ уҥа диэки уһус Ульяна Семеновна Лазарева.



Г.Р. Кардашевскай олоҕун, айар
үлэтин туһунан кинигэлэр



ТОҤХОЙОММУН УРУЙДУУБУН
ДЬОЛЛООХ БҮЛҮҮ ХОТУММУН

Кинигэҕэ ф.н.к., учуонай-литературавед, ССРС 
Суруналыыстарын сойууһун чилиэнэ, 

литературнай кириитик, методист-учуутал Г. Р. 
Кардашевскай төрөөбүт дойдутун, сирин-уотун, 

дьоннорун туһунан ахтыылара, хоһоонноро, 
научнай ыстатыйалара уонна кини туһунан 

үөлээннээхтэрин, үөрэнээччилэрин, аймахтарын 
иһирэх ахтыылара киирдилэр. Кинигэ Георгий 
Романович төрөөбүтэ 100 сыла туолбутунан, 
төрөөбүт дойдутугар Үөһээ Бүлүүгэ ананар.

Ааҕааччы киэҥ эйгэтигэр ананар.









БОРУҤУЙГА
Георгий Романович Кардашевскай, саха биир чулуу 
интэлигиэнэ, педагог, учуонай, суруйааччы, ССРС 

Суруналыыстарын сойууһун чилиэнин быһыытынан 
үгүс үлэни  оҥорон, суруйан хаалларбыта. Кини 

саха литературатыгар үтүөтэ умнуллубатын уонна 
кэлэр көлүөнэ ыччакка тиийдин диэн туран, Өктөөп 

өрөбөлүүссүйэтэ 40 сылыгар биллэриллибит 
өрөспүүбүлүкэтээҕи куонкуруска биһирэбил 

бириэмийэни ылбыт «Боруҥуйга» сэһэнин дьон-
сэргэ билиитигэр ааптар тылын-өһүн уларыппакка 

таһаарабыт.
Сэһэн Бүлүү түбэтигэр 1890-1895 сыллар диэки 

кэми хабар. Оччотооҕу саха ыарахан баттыгастаах 
олоҕо, эрэйдээх-буруйдаах, күүстээх, ыраас эдэр 

дьон тапталлара ойууланар.
Кинигэ ааҕааччы киэҥ эйгэтигэр ананар.



Хомуурунньукка ученай-
литературовед, методист-учуутал, 

педагогическай үлэ ветерана, 
филологическай наука кандидата Г. Р. 

Кардашевскай научнай 
ыстатыйалара, уус-уран 

айымньылара, ахтыылара уонна кини 
туһунан үөлээннээхтэрин, 

коллегарын, үөрэнээччилэрин, 
аймахтарын иһирэх ахтыылара 

киирдилэр.



Мин эмиэ тупсаҕай тойукка
дууһабын туттарар буоларым…

Бу кинигэҕэ филол.н.к. Г. Р. Кардашевскай 
саха литературатын историятыгар, 

проблемаларыгар, Алампа айар үлэтигэр 
анаммыт үлэлэрэ, ыстатыйалара түмүллэн 

киирдилэр.
Кинигэ саха литературатын 

чинчийээччилэргэ, интэриэһиргээчилэргэ, 
учууталларга, устудьуоннарга, 

ааҕааччыларга туһалаах буолуо.



ДОСОВЕТСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ А. И. СОФРОНОВА

Данная работа является первой 
попыткой в научно-

литературоведческого 
изучения произведений одного 

из зачинателей якутской 
литературы.



Болҕомтоҕут иһин махтал!

Бу кинигэлэри О.Д. Федорова  аатынан киин модельнай 
библиотекаҕа кэлэн ааҕыаххытын сөп
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