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Иннокентий ЭРТЮКОВ
(24.11.1916 - 06.06.1991)

Иннокентий Илларионович Эртюков (1916-1991) - поэт, тылбаасчыт, журналист,

очеркист, Саха Республикатын культуратын үтүөлээх үлэһитэ, 1950 сылтан ССРС уонна

Россия Суруйааччыларын союһун чилиэнэ. Кини Таатта улууһугар Тыараһа нэһилиэгэр

Быһыттаах диэн сиргэ олохтоох дьадаҥы дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. 1940 сыллаахха

Дьокуускайдааҕы учительскай институт историческай факультетын үөрэнэн бүтэрбитэ.

Эдэркээн учуутал 1942 сыллаахха Кыһыл Армия кэккэтигэр ыҥырыллыбыта уонна

сэрии бүтүөр диэри фроҥҥа сылдьыбыта. Сэрии кэнниттэн Иннокентий Илларионович

Дьокуускайдааҕы кинигэ издательствотыгар редакторынан, «Эдэр коммунист» хаһыат

редакторын солбуйааччынан, Саха сиринээҕи Суруйааччылар союзтарын

бырабылыанньатын секретарынан, өр сылларга «Бэлэм буол» хаһыат эппиэттиир

секретарынан, кэлин «Хотугу сулус» сурунаал редакциятын сотруднигынан үлэлээбитэ.

20-тэн тахса хоһооннор, поэмалар кинигэлэрин суруйан, баай

ис хоһоонноох литературнай нэһилиэстибэни хаалларбыта.

Иннокентий Эртюков 75 сааһыгар ыалдьан олохтон туораабыта.



Эдэркээн учуутал 1942 сыллаахха ыҥырыллыбыта уонна сэрии бүтүөр диэри фроннарга сылдьыбыта. Байыаннай

бэлэмнэниини Челябинскай уобаласка Киевскэй артиллерийскай полк 3-с үөрэтэр дивизионугар барбыта. Онно

младшай командирдар оскуолаларын бүтэрбитэ. 216-с гвардейскай пушечнай артиллерийскай полк састаабыгар киирэн,

старшай радист-телеграфист быһыытынан I, II, III, IV Украинскай, Воронежскай, Карельскай фроҥҥа сэриилэспитэ.

Румынияны, Болгарияны, Венгрияны уонна Австрияны босхолоспута.

Улахан хаан тохтуулаах Аҕа дойду Улуу сэриитигэр саха суруйааччыларыттан саа-саадах тутан кыайыыны

уһансыбыттартан биирдэстэрэ. Алдьархайдаах сэрии бастакы күннэриттэн Саха сирин суруйааччылара фроннарга

тиийбиттэрэ, илбистээх тылынан-өһүнэн норуоту ытык сэриигэ өрө күүрдүбүттэрэ, сэрии кыһалҕатын суох оҥорорго,

фронт уонна тыыл тулхадыйбат биир сомоҕолорун хааччыйыыга сүҥкэн улахан өҥөлөөхтөрө. Эллэй эппитинии, "уокка

кыттан – уот, этиҥҥэ эбиллэн – этиҥ, хотойдорго холбоһон – хотой буолтара". Кинилэр бары кэриэтэ тэргэн тыаһыыр

кэмигэр муза хам барар диэн өйдөбүлү утарар курдук, бүрүөлэрин ыстыыкка тэҥнээбиттэрэ, бар дьоннорун

талабырдьыттары утары охсуһууга хоһоон, ырыа кынаттаах тылларынан ыҥырбыттара. Ол туһунан буойун-поэт

И.И.Эртюков бэйэтин ахтыытыгар маннык суруйбута: “Фроҥҥа да сылдьан, тоҕоостоох түгэн түбэстэр эрэ, хоһооннору

суруйарым. Фроҥҥа тоҕоостоох түгэн диэн тугуй? Ити сынньаныы, сылаас хоско кырааскалаах остуолга дьоһуннанан

олоруу буолбатах. Кыргыһыылар быыстарыгар айаҥҥа биир эмэ күн тохтуу түһүү, өстөөх буомбалаабат, ытыалаабат

кэмигэр окуопаҕа, землянкаҕа кылгас кэмҥэ олоруу. Кумааҕыгын ууран суруйар остуолуҥ – тобугуҥ, кааскаҥ,

планшетын, суумкаҥ.''

Сэрии бастакы күннэриттэн уоттаах- төлөннөөх хоһоонноро өрөспүүбүлүкэ хаһыаттарыгар утуу-субуу

тахсыталаан барбыттара. Ол курдук аҥардас “Кыым” хаһыакка 1943 с. 60 хоһоон, 58 кэпсээн уонна 140 байыаннай-

патриотическай ис хоһоонноох уочаркалар бэчээттэммиттэрэ. Сэрии кэмигэр уопсайа 80-тан тахса кинигэ тахсыбыта.



Алгыс, албан аат аргыстаах,
Кырдьык кыайан – эргиллэн 

Айаннаан кэлбиппит 
тыыннаах,

Амырыын сэрии сириттэн.



Иннокентий Эртюков Аҕа дойду сэриитигэр бойобуой суола
Улуу Сталинград кыргыһыытыттан саҕаламмыта, 1952 с. айбыт

Сталинград хоһооно



Хааннаах фашизм батталыттан Европа норуоттар

босхолоноллоругар көмөлөһөр Советскай Армия

историческай оруолун туһунан поэт бу курдук суруйар:

Албан ааттаах эһэлэрбит

Айаннаабыт суолларынан

Охсуһан, кыайан иһэбит,

Уҕараабат уохтанаммыт,

Илин дойду киэн сирдэрин,

Эр мохсоҕол оҕолоро

Өстөөх биистэрин сиҥнэрэн

Өрөгөй-талаан туруоҕа.

Поэт сэрии сылларыгар дьоҥҥо иһиллэр куолаһа кытааппыта.

Бу сылларга «Герой», «Гитара», «Катюша», «Сэрии»,

«Туруйалар» уо.д.а. норуокка биллибит хоһоонноругар

советскай ыччат героизмын ойуулаан көрдөрбүтэ.



«19-с биригээдэ иһэр» диэн хоһоонугар 1943 сыллаахха олунньу 23 күнүгэр
Ильмень күөлгэ аҥардас сахалартан турар 19-с биригээдэтэ өстөөҕү кытта
кыырыктаах кыргыһыыга кыайыылаах тахсыбытын хоһуйар.(«Бэлэм буол» 1985
с. хаьыаттан



В. Катаев «Сын полка» сахалыы тылынан
тылбаастаабыта











Фроҥҥа аналлаах хоһооннорун хомуйан 1949 сыллаахха “Суолга” диэн

кинигэ тахсыбыта. Бу кинигэҕэ хас биирдии хоһооннорун кэнниттэн

хаһан, ханна суруллубут чыыһылата уонна сирэ сурулла сылдьаллар.

Ити чыыһылалар, суруктар поэт сэриигэ ханна, хайдах сылдьыбытын

туоһулууллар. Холобура, 1942 с. Ростов-на-Дону куорат анныгар

“Госпиталга сытан” суруллубута, Старой Калитва куорат анныгар

“Гитара”, 1945 сыллаахха “Катюша”, “Альпалар”, “Вена”, “Партбилет”

уо.д.а хоһооннор суруллубуттара. Буойун – поэт Иннокентий Эртюков

фроҥҥа сылдьан, бэйэтэ этэринэн, “то5оостоох кэмҥэ” суруйбут

айымньылара сүдү патриотическай, интернациональнай тыыннаахтар.



1. Сталинград.  Сталинград 1942-43

2.  Партбилет. Верхний Мамон, 

Воронежская область, 1942

3.  Гитара. Старая Калитва, Воронежская 

область, 1942

4.  Доҕорбут кэриэһэ (Ф.П.Мордовской

кэриэһигэр)1942

5.  Госпиталга сытан. Ростов на Дону, 1942

6. 19 биригээдэ иһэр. Ильмень 1943

7.  Ленинград. (ааһан иһэн суруйбуттан). 

1944

8.  Прут урдугэр.

9.  Сэрии. Эрчи, Венгрия, 1944

10.  Туруйалар. 1944

11. Герой (Албан аат туһунан легенда).1944

12.  Долгуннары көрсуһэ. Констанца, 

Румыния 1944

13.  Ахтыы (Дума о родине). Австрия, 1945

14. Вена. Австрия 1945

15.  Альпа. Австрия 1945 

16.  Катюша. Глейсдорф,

Австрия 1945

17.  Победная застольная.

1945

18.  Бырастыылаһыы. 

Яссы, Румыния, 1946

Буойун-поэт бойобуой суола

216-с гвардейскай пушечнай артиллерийскай полк

састаабыгар киирэн, старшай радист-телеграфист

быһыытынан I, II, III, IV Украинскай, Воронежскай, Карельскай

фроҥҥа сэриилэспитэ. Румынияны, Болгарияны, Венгрияны

уонна Австрияны босхолоспута.








