
«НОРУОТТАР
СОМОҔОЛОҺУУЛАРЫН  

КҮНЭ» 
БУ ТУОХ  

БЫРААҺЫННЬЫГЫЙ?



Норуоттар сомоҕолоһууларын күнэ- диэн анал күн 
биһиги халандаарбытыгар 2005 сыллаахтан баар.

Бу күн  народнай ополчение
Москваны польскай интервеннартан босхолообут

күнэ эбит
алтынньы 22-24  (сэтинньи 1–3 ) 1612 сыл.



Поляктар тоҕо, хайдах Москва  
Кириэмилигэр киирбиттэрэй? 

Смута кэмэ диэн тугуй? 
Уонна тоҕо биһиги 

«НОРУОТТАР
СОМОҔОЛОҺУУЛАРЫН  КҮНҮН»

сэтинньи 4 күнүгэр 
бэлиэтиибитий? 



Иван Грозный, Смута кэмин иннинэ ыраахтааҕылаан олорбута.  Иоанн IV  
кырыктааҕынан аатырбыт ыраахтааҕы . Кини опричнина диэн –

государственнай террор систематын олохтоон,  Грознай диэн аатынан

историяҕа киирбит. Иван IV Грознай Русь бастакы ыраахтааҕыта буолар. 
Кини иннинэ олорбуттар, ол иһигэр Иван Грознай аҕата Василий III,  

Великий князь московский диэн титуллаах этилэр.



Иван Грознай ыраахтааҕылаан бүтүүтүгэр  ( 1584с) Русь территорията икки төгүл 
улааппыт(!),  2,8 млн км²тан - 5,4 млн км² - буолбут.  Европатааҕар улааппыт!  

Русь кэҥиирин, кыаҕырарын Европаҕа дьиксинэ көрөр буолбуттара. Ордук Речь 
Посполитая дьаахханара. Речь Посполитая састаабыгар билиҥҥи Беларусь, 

Украина, Литва сирдэрэ киирэллэрэ. Онтон Смута кэмин бүтүүтэ  Смоленск , 
Чернигов киирбиттэрэ.  Сирин уопсай иэнэ мөлүйүөн квадратнай километрынан

тайыыр буолбута – бу польскай государство саамай улаата сылдьыбыт кэмэ.



Иван Грознай өлбүтүн кэннэ троҥҥа уола Федор 
олорбута. 14 сыл устата аатыгар эрэ

ыраахтааҕылаабыта, нэһилиэнньик хаалларбакка
барбыта. Онон Федор өлбүтүн кэннэ троҥҥа 

кэргэнэ Ирина олоро түспүтэ. Сотору буолаат
салалта тэһиинин быраатыгар Борис  Годуновка
биэрбитэ. Годунов онто да суох Федор I оннугар
дойдуну салайан кэлбит киһи этэ. Баҕар Борис 

Годунов  ыраахтааҕылааһына, Русь историятыгар, 
саамай элбэх ситиһиилээх буолуо эбитэ буолуо. 
Ону баара Борис Годунов олох табыллыбатаҕа –

хас да сыл салҕаммыт сут- кураан кини
государство олоҕун тупсарар саҥа 

уларытыыларын туһата, көдьүүһэ суох
оҥорбуттара.  Ааспыт- туорбут подданнайдара

дойду устун атах- балай барбыттара.Бурдук
сыаната 100 (!) төгүл үрдээбитэ.



1601-1603 сыллардаах Улуу сут дойдуну мөлтөппүтэ, польскай шляхта хараҕын уотун Русь 
диэки уурара үксээбитэ.  1603 сыл кулун тутарыгар Борис Годунов  өлбүтэ.  Иһиттиэм-
истибэтиэм диэбит курдук 1605 сыл бэс ыйыгар Москва үөрэн- көтөн  Лжедмитрийы

уруйдуу көрсүбүтэ.



Үөрүүлэрэ уһаабатаҕа – самозванец сэриилэрэ Москваны сэриилээн
ылбыт курдук сыһыаннаспыттара, халаан киирэн барбыттара. 

Лжедмитрий бэйэтэ даҕаны, польскай салайааччылартан тутулуктаах
буолан дойду туруктаах буоларыгар кыһаммат ыраахтааҕы буолан

биэрбитэ. Онон сыл буолаат, Василий Шуйскай баһылыктаах боярдар
саагыбардарын сиэртибэтэ буолбута кими да соһуппат.



1606 сыллаахха Василий Шуйскайы ыраахтааҕынан талаллар. Ол гынан
баран саҥа ыраахтааҕы  Василий Болотников салайааччылаах

крестьянскай восстаниеттан сылтаан Москваттан да тахсар кыаҕа суох
хаайтаран хаалар. 



Болотниковы Калугаҕа ыган илдьээттэрин кытта, Москваҕа Лжедмитрий 
II баһылыктаах  поляктар чугаһаабыттара. Поляктар кэннилэригэр

сэриилээн ылбыт, алдьаппыт- кээһэппит куораттарыгар бастаанньалар
оргуйан турбуттара.  Рязань куораты бууннаабыт Крымскай ханство ылар, 

Польскай король Станислав  Смоленск куораты, шведтар Новгородка 
киирэллэр.

1610 сыллаахха Русь  границата Москва Кириэмилин иэнинэн
муҥурдаммыта.Уолуйбут боярдар соргута суох салайааччыларын Василий 

Шуйскайы тохтоппуттара. «Семибоярщина» саҕаламмыта.



Лжедмитрий II кэрээниттэн тахсыбыт сэриититтэн быыһанаары  боярдар
польскай королевиһы Владиславы саҥа ыраахтааҕы оҥороллор уонна
бэйэлэрэ Кремль иһигэр «официальнай» польско-литовскай сэриини

киллэрэллэр.  Русь государство быһыытынан эстибитэ диэххэ сөп.



Россия бу ыарахан кэмигэр патриарх Гермоген ыҥырбыта:«Пора положить душу свою за 
Дом Пресвятой Богородицы!»  Столицаны поляктартан босхолуур иһин киэҥ 

патриотическай хамсааһын саҕаламмыта. Рязань олохтооҕо дворянин Прокопий Ляпунов 
ополчениены салайбыта.

1611 сыл кулун тутарыгар ополченецтар Москва сороҕун - Белый город, Земляной город 
уонна Китай-город сороҕун сэриилээн ылбыттара. Ляпунов, кини соратниктара Трубецкой 
уонна Заруцкай временнай правительство  тэрийэллэр- «Совет всей земли». Кириэмили

бэрт ситиһиилээхтик төгүрүктээн баран, бэйэлэрин икки ардыгар кыыһырсан, охсуһан,  
атырдьах маһыныы арахсаллар.  Ляпунов ол охсуһууларыгар өлөр.



Иккис ополчениены , тэрийэн салайбыттара Нижнэй Новгород земскай
старостата Кузьма Минин уонна кинээс Дмитрий Пожарскай. Кинилэр бастакы

ополчениеҕа  көмөҕө тиийиэхтээх этилэр. Ол гынан баран дьоннорун
айдааннарын сураҕын истэн, Минин уонна Пожарскай Ярославльга сыл аҥара 
тохтоон хаалбыттара. Онно эмиэ «Совет всей земли» диэн ааттаах временнай

правительство тэрийбиттэрэ.



Пожарскай уонна Минин знамяларын анныгар оччолорго баһаам улахан сэрии мустубута: 
10000 –н тахса сулууспалаах дьон, 3000 тиийэ казактар, 1000-тан тахса стрелецтар уонна

баһаам элбэх «даточных людей» из крестьян.  Атырдьах ыйын бүтүүтэ ополчение  Москваҕа 
туруммута. Ол кэмҥэ Москва хоргуйууттан, араас дьаҥтан иэдэйэн олорор кэмэ. 

Алтынньы 22 күнүгэр (сэтинньи 1 күнэ) 1612 с. Иккис ополчение саба көтөн киирэн Китай-
городы ылар. Ити кыргыһыы кэмигэр кинээс Пожарскай Казанская икона Божьей Матери 

иннигэр тута сылдьыбыт. Алтынньы 26 күнүгэр (сэтинньи 5 күнүгэр) польскай гарнизон 
командование та  капитуляцияҕа илии баттаспыта.  Кириэмил иһиттэн Моска боярдарын
таһаарбыта. Смута кэмэ бүппүтэ. Саҥа кэм хайдах, туох дьаһаллаах буоларын быһаарар 

хаалбыта.



15 ноября 1612 года соправители русского государства Пожарский и Трубецкой 
созвали представителей от городов, по 7 человек, для выбора царя. Депутаты 
съехались к январю и приступили к рассмотрению кандидатур, среди которых 

был и польский принц Владислав, и шведский Карл Филипп, и сын Лжедмитрия II, 
и, конечно, сами Трубецкой и Пожарский. Но в бурных дебатах всех переспорили 

сторонники патриарха Филарета, находившегося в то время в польском плену. 
Победителем выборов стал сын патриарха, 16-летний Михаил Федорович 

Романов, тихий застенчивый подросток, едва умевший читать.
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Сам Михаил Федорович в это время находился в своей вотчине в Костромской области, и 
одна из польских шаек решила его погубить. Приехав в село Домнино, они встретили 

крестьянина Ивана Сусанина и решили у него выпытать, где пребывает новоизбранный 
царь. Но Сусанин, смекнув, что поляки хотят погубить молодого государя, не только не 

сказал правды, но и повел их в противоположную сторону. Заведя ляхов в непроходимую 
чащу, Иван Сусанин произнес: «Злодеи! Вот голова моя; делайте со мною, что хотите; кого 
вы ищете, тот вам не достанется!». После этого, поляки зарубили саблями героя, но сами 

выбраться из чащи не смогли и царь был спасен.



Династия Романовых будет править Россией еще 304 года, превратив 
крохотное разоренное царство в одну из могущественнейших империй в 

истории.



Почему же именно 4 ноября стало красным днем календаря?
Все просто: День народного единства - это восстановленный праздник, учрежденный еще в 

1649 году указом царя Алексея Михайловича, второго Романова. Он хотел увековечить 
день, когда у него родился первенец, Дмитрий Алексеевич, и тоже, как и российское 
руководство начало XXI века искал для этого подходящую историческую дату. Малыш 

родился 22 октября, в день, когда ополченцы когда-то вошли в Москву. Ну и прекрасно, 
решил царь, и сделал 22 октября, День Казанской иконы Божией Матери, государственным 

праздником. 
В XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому календарю соответствует в григорианском 

календаре 4 ноября. Именно эта дата и была выбрана вновь и  мы празднуем 
День 

народного
единства 

Вот что сказал в связи с учреждением в России нового праздника, связанного с событиями 
1612 года, патриарх Московский и Всея Руси Алексий II: «Пусть новый праздник 

послужит единению народа, осознанию того, что Россия - наша общая Родина. 
Мировоззренческие, национальные, социальные и другие различия, неизбежные в 
любом современном государстве все же не должны препятствовать нашим общим 

трудам ради процветания Отечества и благоденствия живущих в нем людей».
Патриарх также призвал россиян превратить 4 ноября в «день добрых дел и заботы о 

людях». 



Спасибо за внимание!
Будьте сплоченными и политически 

грамотными
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	Россия бу ыарахан кэмигэр  патриарх Гермоген ыҥырбыта:«Пора положить душу свою за Дом Пресвятой Богородицы!»  Столицаны поляктартан босхолуур иһин киэҥ патриотическай хамсааһын саҕаламмыта.  Рязань олохтооҕо дворянин Прокопий Ляпунов ополчениены салайбыта.�1611 сыл кулун тутарыгар ополченецтар Москва сороҕун - Белый город, Земляной город уонна Китай-город сороҕун сэриилээн ылбыттара. Ляпунов, кини соратниктара Трубецкой уонна Заруцкай  временнай правительство  тэрийэллэр- «Совет всей земли». Кириэмили бэрт ситиһиилээхтик төгүрүктээн баран, бэйэлэрин икки ардыгар кыыһырсан, охсуһан,  атырдьах маһыныы арахсаллар.  Ляпунов ол охсуһууларыгар өлөр.�
	Иккис ополчениены , тэрийэн салайбыттара Нижнэй Новгород земскай старостата Кузьма Минин уонна  кинээс Дмитрий Пожарскай. Кинилэр  бастакы ополчениеҕа  көмөҕө тиийиэхтээх этилэр. Ол гынан баран дьоннорун айдааннарын сураҕын истэн, Минин уонна Пожарскай  Ярославльга сыл аҥара тохтоон хаалбыттара. Онно эмиэ «Совет всей земли» диэн ааттаах временнай правительство тэрийбиттэрэ.
	 Пожарскай  уонна Минин знамяларын анныгар оччолорго баһаам улахан сэрии мустубута: 10000 –н тахса  сулууспалаах дьон, 3000 тиийэ казактар, 1000-тан тахса стрелецтар уонна  баһаам элбэх  «даточных людей» из крестьян.  Атырдьах ыйын бүтүүтэ ополчение  Москваҕа туруммута. Ол кэмҥэ Москва хоргуйууттан, араас дьаҥтан иэдэйэн олорор кэмэ. Алтынньы 22 күнүгэр (сэтинньи 1 күнэ) 1612 с. Иккис  ополчение саба көтөн киирэн  Китай-городы ылар. Ити кыргыһыы кэмигэр кинээс Пожарскай  Казанская икона Божьей Матери иннигэр тута сылдьыбыт. Алтынньы 26 күнүгэр (сэтинньи 5 күнүгэр) польскай  гарнизон командование та  капитуляцияҕа илии баттаспыта.  Кириэмил иһиттэн Моска боярдарын таһаарбыта.   Смута кэмэ бүппүтэ. Саҥа кэм хайдах, туох дьаһаллаах буоларын быһаарар хаалбыта.�
	15 ноября 1612 года соправители русского государства Пожарский и Трубецкой созвали представителей от городов, по 7 человек, для выбора царя. Депутаты съехались к январю и приступили к рассмотрению кандидатур, среди которых был и польский принц Владислав, и шведский Карл Филипп, и сын Лжедмитрия II, и, конечно, сами Трубецкой и Пожарский. Но в бурных дебатах всех переспорили сторонники патриарха Филарета, находившегося в то время в польском плену. Победителем выборов стал сын патриарха, 16-летний Михаил Федорович Романов, тихий застенчивый подросток, едва умевший читать.�
	Сам Михаил Федорович в это время находился в своей вотчине в Костромской области, и одна из польских шаек решила его погубить. Приехав в село Домнино, они встретили крестьянина Ивана Сусанина и решили у него выпытать, где пребывает новоизбранный царь. Но Сусанин, смекнув, что поляки хотят погубить молодого государя, не только не сказал правды, но и повел их в противоположную сторону. Заведя ляхов в непроходимую чащу, Иван Сусанин произнес: «Злодеи! Вот голова моя; делайте со мною, что хотите; кого вы ищете, тот вам не достанется!». После этого, поляки зарубили саблями героя, но сами выбраться из чащи не смогли и царь был спасен.��
	Династия Романовых будет править Россией еще 304 года, превратив крохотное разоренное царство в одну из могущественнейших империй в истории.�
	���Почему же именно 4 ноября стало красным днем календаря?�Все просто: День народного единства - это восстановленный праздник, учрежденный еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича, второго Романова. Он хотел увековечить день, когда у него родился первенец, Дмитрий Алексеевич, и тоже, как и российское руководство начало XXI века искал для этого подходящую историческую дату. Малыш родился 22 октября, в день, когда ополченцы когда-то вошли в Москву. Ну и прекрасно, решил царь, и сделал  22 октября, День Казанской иконы Божией Матери, государственным праздником. �В XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому календарю соответствует в григорианском календаре 4 ноября. Именно эта дата и была выбрана вновь и  мы празднуем � День �народного� единства � Вот что сказал в связи с учреждением в  России  нового праздника, связанного с событиями 1612 года, патриарх Московский и Всея Руси Алексий II: «Пусть новый праздник послужит  единению  народа, осознанию того, что  Россия  - наша общая Родина. Мировоззренческие, национальные, социальные и другие различия, неизбежные в любом современном государстве все же не должны препятствовать нашим общим трудам ради процветания Отечества и благоденствия живущих в нем людей».  �Патриарх также призвал россиян превратить  4   ноября  в «день добрых дел и заботы о людях». � �
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