
Иван Михайлович Гоголев-Кындыл — прозаик, народнай поэт. 

 

“Ойуун бу мээнэ киһи буолбатах. Биһиги сахалар чахчы дьикти омуктарбыт. Араас 

дьикти улуу талааннаах омуктарбыт. Аҥардас олоҥхобутун да ылан көр. Улуу айымньы. 

Оттон ойууттарбыт диэн — улуулар улуулара. Мин төрүппэр аата ааттаммыт улуу 

кырдьаҕас баара үһү... Ол улуу кырдьаҕас өлүөн эрэ иннинэ уолун, мин эһэбин, Кындыл 

Уйбааны, ыҥыран ылбыт уонна эппит: “Дьэ, тоойуом, мин өбүгэлэрбэр аттанарым 

чугаһаата. Эн эмиэ мин курдук алта оҕолонуоҥ: үс уол, үс кыыс. Аана диэн кыыһыҥ эмиэ 

үс уол, икки кыыс оҕолонуо. Кини иккис уола бэлиэлээх төрүө. Ол оҕо миигин солбуйуо. 

Ол эрэн, ол оҕо төрүүрүн саҕана ойууттар үтүргэҥҥэ сылдьар кэмнэрэ кэлиэ, онон оҕо 

төрөөтүн кытта ураты бэлиэтин, алтыс тарбаҕын суох гынаарыҥ”. Арай туран, 1930 

сыллаахха тохсунньу 18 күнүгэр хаһан да түспэтэх аан тумарык туман түспүт. Ол күн мин 

төрөөбүппүн. Уу игирэ үһүбүн. Бастаан мөһөөччүк уу түспүт. Онтон ийэм “уол” 

диэбиттэригэр: “Илиитин-атаҕын көрүҥ”, — диэбит. Көрбүттэрэ аҥаар илиим алта 

тарбахтаах үһү. Ону истээт, ийэм алтыс тарбаҕы суох гынарга көрдөспүт. Оччотооҕуга 

Бүлүү балыыһатыгар биир дьэбириэй быраас баара үһү, кини оҕо алтыс тарбаҕын 

эпэрээссийэлии охсон кэбиспит. 

Мин кырабар наһаа иринньэх оҕо эбитим үһү. Ийэбин, аҕабын ыалдьан үгүстүк 

ууга-уокка киллэрбиппин. Былыргы оҕолор, биһиги, муста эрэ түстэрбит таабырыннаһыы, 

остуоруйалаһыы ыаһахтаах буоларбыт. Арай биирдэ, арааһа, биэс-алта саастаахпар оһох 

иннигэр остуоруйалаһа олордубут. Ол олорон хараҕым кырыытынан көрдөхпүнэ, биир уп-

уһун муус маҥан баттахтаах, муус маҥан таҥастаах эмээхсин олорор. Кинини утары 

олорор оҕолор көрбөттөр быһыылаах. Ол эмээхсини кытта утарыта көрсө түстүбүт да, 

мин ханна да барбыппын билбэккэ хааллым. Олус ыараханнык уонна олус өр 

ыалдьыбыппын. Ол ыалдьа сытан үлүгүнэйэр, арыт мэнэрийэр курдук буолар үһүбүн. 

Аны туран, онтукайым 5—6 саастаах оҕо тыла-өһө буолбакка, чахчы иччилээх, имэҥнээх 

тыл-өс үһү. Ол ыалдьа сыттахпына, арай биирдэ дьэ эҥин араас кыыл-сүөл, абааһы бөҕө 

кэлэн мин эппин-сииммин сиэн-аһаан бардылар. Сообурҕатан, айахтарын тыаһа диибин 

диэн! Эппин сиэн бүтэрэн баран, аны уҥуохтарбын хомуйдулар: “Ок, бу биһиги киһибит 

буолбатах эбит, биир унуох итэҕэс”, — дэһэллэр. Онуоха хантан эрэ үөһэттэн сөҥ баҕайы 

куолас: “Суох, суох үчүгэйдик көрүҥ, көрдөөҥ, хайаан да биһиги киһибит буолуохтаах”, 

— диир. Дьэ, араастаан ааҕа, холбуу сатаатылар да били итэҕэс уҥуохтара көстүбэтэ. “Чэ 

бээ, тохтоон эрдин. Ол эрээри син биир биһиги киһибит буолуохтаах, кэлин өссө да 

биллиэхпит”, — диэн буолла. Били сөҥ куолас, араас кыыл-сүөл, абааһылар сүтэн 

хааллылар. Сотору мин үтүөрдүм. 

— Ноо, эттэниини аастаҕыҥ дии. Дьэ онтон? 

— Били уһун баттахтаах маҥан таҥастаах эмээхсин диирим, кэлин санаатахпына, ол 

били аата ааттаммыт улуу кырдьаҕаһым эбит. Бэлиэ уҥуохпун булбаккалар миигин ойуун 

оҥорботулар быһыылаах. Ол оннугар тыл илбиһин иҥэрбиттэр...” Василий Босяк. 

Суруллубут суоруллубат. — Дъокуускай, 2002, С. 68—69. 
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Иван Гоголев-Кындыл Уйбаан саха поэзиятын халлааныгар чаҕылыйа оонньообутунан 

тахсыбыт Уоттаах Сулус эһэтин Кындыл Уйбаан аатын псевдоним гыммытын, уустук 

таабырын таайыллыбытын курдук астынан өйдүүбүт. Бу иннинэ Иван Михайлович 

Гоголев Витаминин диэн псевдонимнана сылдьыбыта. 
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