
Номох буолбут 
герой-кириэппэс Брест

туһунан кинигэ историята



Брестская крепость (Белоруссия), 
— крепость при впадении р. 
Мухавец в р. Буг. Расположение
Бреста в узле дорог на Варшаву, 
Вильнюс, Москву и Киев ещё в 19 
в. определило его стратегическое 
значение как важного опорного 
пункта…

(Википедия)



Уон метр үрдүктээх гына ньыгыл буору томточчу кутан 
кириэппэһи тула алта аҥар километрынан тайаан сытар гына
иилии эргиппиттэр. Ол иһигэр бэрт үгүс казематтар уонна
ыскылааттар оҥоһуллубуттар. Ол буор кутуу өрүһү кыйа барбат
өттүгэр, киэҥ көҥүстэри хаһан Буг уонна Мухавец уутунан
толорбуттар. 



Казарма дьиэтин 500 каземата уһун кэм устатыгар олорон
аһыыр астаах-үөллээх, сэриилэһэр толору сэптээх-
сэбиргэллээх 12 тыһыынча киһилээх гарнизону батарар
кыахтааҕа. Ону таһынан, казармалар анныларыгар киэҥ-куоҥ 
подваллар бааллара, онтон өссө аллараа, иһирдьэ, иккис
мэндиэмэн быһыытынан, тула өттүгэр сылдьыһар 
холлорооннордооҕо.



Казармалар балтараа метр халыҥнаах истиэнэлэрэ- ханнык
баҕарар калибрдаах снаряды тулуйар кыахтаахтара. Ити истиэнэ
кэтэҕэр олорон кимэн киирэн иһэр өстөөҕү кыараҕас 
чуолҕаннарынан туох да куттала суох кэриэтэ ытар кыахтаахтара. 
Ойоҕосторуттан атаакалаан киирэр өстөөхтөрү ытыалыырга
анаан, казарма тас истиэнэлэрэ төгүрүк башнялардаах, олор
аҥардара онон-манан таһырдьа үтэн тураллар. 



Кириэппэс киинэ тула өттүттэн көмүскэнэр хаххалаах. 
Эргиччи хаайан олорор өстөөх кириэппэс казармаларыгар
киирэр буоллаҕына үс тас бөҕөргөтүнүүлэртэн сатаатар
биирдэстэрин былдьаан ылыан наада. 



Брест кириэппэһин штурмалааһыҥҥа 17 тыһыынча саллааттаах
45-с пехотнай дивизия анаммыта. Кинилэри кытта холбоһон  4-с 
немец армиятын , 12-с корпуһун 31-с уонна 34-с пехотнай
дивизиялара, уонна Гудериан 2-с танковай группатын икки
дивизията,  авиация уонна артиллерия  өйөбүлээх кимэн
киирбиттэрэ.



Сэрии саҕаламмыт бастакы мүнүүтэлэриттэн Брест кириэппэһэ 
самолеттартан уонна артиллериянан күүстээх буомбалааһыҥҥа 
түбэспитэ. 1941 с. бэс ыйын 22 күнэ буолар түүнүгэр, Брест 
кириэппэһин гарнизона уопсайынан 7-8 тыһыынча киһилээҕэ. 
Манна эбии 300 байыаннайдар дьиэ кэргэттэрэ олороллоро.



Кимэн киириэх иннинэ өстөөх чаас аҥарын устата күүстээх 
артиллерийскай уоту аспыта. 4-түү мүнүүтэ буола- буола
уотун 100 миэтэрэ кириэппэс иһин диэки сыҕарытан испитэ.  
Ол аайы пехота кимэн киирэн иһэрэ. Былааннарынан күнүс 
12 чааска кириэппэһи сэриилээн ылыахтаах этилэр.



Буомбалааһынтан үгүс ыскылаат, тутуу, сэрии сэбэ кэмэ суох
урусхалламмыта. Водопровод , сибээс үлэлэрэ быстыбыта.  
Хамандыырдар, байыастар үгүстэрэ стройтан туораабыттара.  
Кириэппэс гарнизона тус- туспа арахсан хаалбыта. 



Кириэппэс                                                                                                                    
төһө                                                                                                                         

уһуннук сэриилэспитэй? 



Аҕа дойду сэриитин хаамыыта:

От ыйын 1 күнэ: Кыһыл Армия Айзпуте, Борислав, Варакляны, 
Огре, Рига куораттары хаалларар. 

Брест  сэриилэһэр. 

От ыйын 9 күнэ: Псков, Житомир куораттар өстөөххө хаалаллар
Брест  сэриилэһэр. 

От ыйын 16 күнэ: Кыһыл Армия Смоленск уонна Кишинев 
куораттары хаалларар . 

Брест өссө да сэриилэһэр. 

От ыйын 19 күнэ: немец самолеттара Ленинграды бастакы
буомбалааһыннара.

Брест өссө да сэриилэһэр.



Оборона сиэрэ суох дьүккүөрдээх буолбута.
Көмүскээччилэрэ бары бүппүттэрин эрэ кэннэ, кириэппэс
ылыллыбыта!



Сергей Смирнов
“Брестская 
крепость” 

кинигэтэ хайдах 
суруллубутай?



Серге́й Серге́евич Смирно́в
(13 [26] сентября 1915 — 22 марта 1976) —
русский советский писатель, историк, 
радио- и телеведущий, общественный 
деятель. Лауреат Ленинской премии
(1965). Член ВКП(б) с 1946 года.  
Участник Великой Отечественной войны . 
С июля 1943 года — военный журналист, 
специальный корреспондент газеты 
«Мужество» 27-й армии. Капитан. 
После войны работал редактором 
Воениздата, оставаясь в рядах Советской 
Армии. Уволен из армии в 1950 году в 
звании подполковника. 
Впервые сделал всеобщим достоянием 
героическую эпопею обороны Брестской 
крепости

(Википедия)
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1941 сыллаахха Брест кириэппэһин гарнизона бэл диэтэр
өстөөх ыраах тыылыгар хаалан да баран бэриммэккэ, салгыы
утарса олорбутун туһунан  номох курдук кэпсээннэр
кэлэллэрэ. Номох суруйааччыны умсугуппута. Смирнов сэрии
ол үөрэтиллибэтэх түгэнин историяҕа киллэрэргэ санаммыта.  



Уонча сыл көрдөөн дьоннору булбута! Кини ол дьоннорунуун
кириэппэс урусхалларыгар бара сылдьыбыта.  Соҕотох чахчы
баһаам үгүс өйдөнүллүбэтэх боппуруостары быһааран 
биэрэрэ, көстүбүт герой саҥа ааттары булаттыыра, дьоннор
дьылҕалара көстөн кэлэрэ…



Онон ааҕааччыга бука 
барытын кэриччи —хайдах
араҥалаан, булан испитин
курдук кэпсээбитэ -
матырыйаалынан, 
сюжетынан, жанрынан урут
биллибэтэх айымньы
суруллан тахсыбыта.



Билиэҥҥэ сылдьыбыттарын иһин эрэ, буруйа суох
буруйдаммыт, кириэппэс аатырбыт көмүскээччилэрин албан
ааттарын чөлүгэр түһэртээбитэ. Кини өлбүт геройдар
ааттарын-суолларын дойдуга эргилиннэрбитэ. 



Кириэппэс өргө диэри кыргыспытын быһаччы дакаастабыл
суоҕа. Онтон 1950 с. истиэнэҕэ өссө биир хайыта быһан 
суруйуу көстүбүт: «Мин өлөн эрэбин, ол эрээри
бэриммэппин. Быраһаай, Ийэ дойдум!» Ити суруйуу ыйа-күнэ 
сүрдээх чуолкай этэ — «1941 сыл, от ыйын 20 күнэ». 
Историктар итинтэн ыла гарнизон 29 хонукка кыргыспыта
диир буолбуттара, оттон онно кыргыспыт дьон кыргыһыы 
ыйтан ордук барбыта дииллэр.



Онон норуот сиэрдээх быһыыны чөлүгэр түһэрэр, хорсуну
айхаллыыр кыахтаммыта.  1965 сыллаахха ыам ыйын 8 
күнүгэр Брест кириэппэһигэр «Герой кириэппэс» диэн аат
иҥэриллибитэ.



«Брест Kириэппэһин көмускээччилэрин хорсун быһыылара 
…биһиги кuһuбит күүһүн-уоҕун, дууһата дэлэйин арыйбыта, 
бэл диэтэр кыаллыбаты да оҥорор дьоҕурдаах улуу, үтүө 
санаалаах уонна бэйэтин харыстаммат норуот киһитэ 
буоларбынан дьоллоохпун уонна киэн туттарбын ордук
өйдөппүтэ-санаппыта». 

Мэлдьи эһиги киһигит С. С. Смирнов.
Брест кириэппэһин геройдарыгар аһаҕас суруктан



“Хас биирдии эпоха киһи 
үтүктүөн, холобурдарын 
батыһыан баҕарар 
дьоннорун туһунан бэйэтин 
документальнай эпопеятын 
айар. Сергей Смирнов “Бреһин 
кириэппэһэ”- оннук 
айымньы”.

Ираклий Андроников  
суруйааччы, литературовед. 
ССРС норуодунай артыыһа. 



Сергей Смирнов кинигэтин уу 
сахалыы саҥардыбыт киһи 
Дмитрий Иванович Пестерев.
1916 с. Чурапчы улууһун 
Мэлдьэхси нэһилиэгэр төрөөбүт.  
1934с.учительскай институт 
бэлэмнэнии куурсугар үөрэнэр.  
Доруобуйата кыайбакка тохтуу 
сылдьар.   1941с. икки сыллаах 
физико- математическай 
факультеты бүтэрэн Хаҥалас 
улууһун  Ой оскуолатыгар 
үлэлиир. 



Доруобуйатынан саа- саадах тутар кыаҕа суох буолан Нөмүгү, 
Булгунньахтаах нэһилиэктэригэр сэриигэ барааччылары 
нууччалыы саҥарарга  уонна байыаннай бэлэмнээһиҥҥэ 
үлэлиир. 1946 с. “Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии 1941-1945 
сс.килбиэннээх үлэтин иһин” мэдээлинэн наҕараадаламмыта. 
1948 сылтан тыҥатын ыарыыта бэргээн учуутал идэтиттэн 
босхоломмута. 
1949-51сс. дьиэтигэр олорон  физика, математика (6-7 кыл.) 
учебниктарын тылбаастаабыта. 
Онтон 1951с. Дьокуускайга кинигэ издательствотыгар  бастаан 
учебниктар редактордарынан 6 сыл, онтон кылаабынай 
редакторынан 18 сыл үлэлээбитэ. Бу кэмнэр усталарыгар 
идэтин уларытан: тылбаасчыт,  редактор, издатель, журналист 
буолан тахсыбыта. 



1974 сыл бүтүүтүгэр Дмитрий 
Дыдаев буортулаах 
хоһооннорун көрбөккө 
таһаартарбыт диэн баайсан, 
үлэтиттэн уураппыттара. 
1975 с. С.Смирнов “Брест 
кириэппэһэ” кинигэтин 
сахалыы тылбаастаабыта күн 
сирин көрбүтэ.
1975 сылтан СГУ 
редакционнай- издательскай 
отделын начальнигынан 
ананан үрдүк таһаарыылаахтык 
олоҕун тиһэх күнүгэр (1991с) 
дылы үлэлиир.                                                                                                            



Справка:

Дмитрий Герасимович Дыдаев Чурапчы
улууһун Одьулуун нэһилиэгэр алтынньы 10 
күнүгэр 1935с. төрөөбүтэ.
1957 с. нэһилиэгэр библиотекардыыр, уонча
сыл "Эдэр коммунист» - ыччат хаһыатыгар, 
«Хотугу сулус»  сурунаалга редактор 
эбээһинэһин толорбута. Саха университетыгар
үөрэммитэ. 
Кини «Өр сыллаах ахтылҕаным» 
хомуурунньугар бэчээттэммит «Хара быраат
хара убайыгар суруга» диэн кимиэхэ да чопчу
аадырыстамматах АХШ негрдарын
олохторуттан суруйбут хоһоонун баайсан, 
советскай олох ис дьиҥин киртитиигэ
буруйдаабыттара, хоһоону идейнай өртүнэн 
сыысхаллаах айымньынан ааттаабыттара. 



Ол тумугэр ССКП Саха уобаластааҕы 
комитетын бюрота 1974 сыл ахсынньы 24 
кунугэр «Дмитрий Дыдаев «Өр сыллаах
ахтылҕаным» хоһооннорун хомуурунньугар
таһаарыллыбыт улахан алҕастар 
тустарынан» диэн уурааҕы ылыммыта. Ол
кэннэ Дмитрий Дыдаев ити хомуурунньуга
атыыланара, библиотекаларга уларсыкка
сылдьара бобуллубута. Саха сиринээҕи 
кинигэ издательстватын салайааччылара
улэлэриттэн уһуллубуттара, партийнай сэмэҕэ 
тардыллыбыттара. Дмитрий Дыдаев 16 сыл
аата ааттаммакка, кинигэлэрэ
бэчээттэммэккэ, кун сырдыгын көрбөккө 
сыппыттара. 
Өлүөн аҕай иннинэ Константин Губаревич

«Брест кириэппэһэ» диэн героическай
драматын тылбаастаан хаалларбыта
Баара –суоҕа 39 сааьыгар 1974 с.  күн 

сириттэн барбыта.



Туһаныллыбыт литература:

Тааттатааҕы “Туллукчаан” оҕо библиотеката


