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Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

Күндү ытык Нам нэһилиэгин олохтоохторо! 
Убаастабыллаах биир дойдулаахтарбыт!

Быйыл, 2020 сылга, Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии-
гэ немецкэй фашистары уонна японскай милитаристары  
кыайбыппыт 75 сылын туолла. Бу харах уулаах эрээри 
өрөгөйдөөх бырааһынньыгы урукку Сэбиэскэй Сойуус ба-
ры дойдуларыгар, Кыһыл Аармыйа немецкэй фашизм ыар 
батталыттан быыһаабыт Европа дойдуларыгар уонна аан 
дойду прогрессивнай санаалаах киһи аймаҕа сылын аайы 
өрөгөйдөөхтүк, өрө күүрүүлээхтик бэлиэтииллэр.

Биһиги нэһилиэкпитигэр Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу 
сэрии ыар тыына хаарыйбатах ыала диэн суоҕун тэҥэ. Нэ - 
һилиэк 97 ыалларын аҕалара, эһэлэрэ, убайдара, таай-
дара, бырааттара уоттаах сэриигэ ыҥырыллан, Ийэ дой-
дуларын көмүскэлигэр сырдык тыыннарын толук уурбут-
тара, кинилэртэн 26 киһи кыргыс толоонугар сураҕа суох 
сүппүттэрэ, 22 киһи өлбүт дааталара эрэ биллэр, ханна 
өлбүттэрэ, ханнык бырааттыы ииннэргэ кө мүс уҥуохта-
ра көтөҕүллүбүтэ биллибэт. Уоттаах сэриигэ ыҥырыллы-
быттартан баара-суоҕа 94 киһи өстөөхтөрү өһө рөн, кыа-
йыы-хотуу көтөллөнөн, ахтылҕаннаах төрөөбүт төгүрүк 
алаастарыгар, тапталлаах дьиэ кэргэттэригэр, үгүс тэрэ 
баа һыран-эчэйэн төннүбүттэрэ.

Биһиги нэһилиэкпититтэн уоттаах сэриигэ ыҥырыллы-
быт хорсун сэрииһиттэр Арҕааҥҥы фроҥҥа, сүрүннээн пе-
хотаҕа, артиллерияҕа сэриилэспиттэрэ, Кыһыл Аармыйа 
тыыллааҕы чаастарыгар эҥкилэ суох сулууспалаабыт-
тара, сэриини Ийэ дойдубут тэбэр сүрэҕэ Москва куорат 
оборуонатыттан саҕалаан баран, өстөөх арҕаҕын Берлини 
ылыынан фашизмы кыайбыттара, Илиҥҥи фроҥҥа дьоп-
пуон милитаристарын арбаммыт Квантунскай аармыйала-
рын үлтү сынньыынан аан дойду иккис сэриитин түмүктээ-
биттэрэ.

Нам нэһилиэгин киэн туттар киһитэ, кимтэн да охтуба-
тах аатырбыт бөҕөс, кадровай офицер, гвардия лейтена-
на Никита Константинович Докторов Хотугулуу-Арҕааҥҥы 
фронт 1-кы гвардейскай корпуһун 542 биригээдэтигэр рота 
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хамандыырынан хорсуннук сэриилэспитэ, биир дойдулаахпыт, сахалартан бас-
такы историческай наука кандидата буолбут, политрук Никон Семенович Рома-
нов диссертациятын көмүскээтэҕин нөҥүө күнүгэр баҕа өттүнэн Ленинград куо- 
рат оборуонатыгар кыттан дьоруойдуу охтубута, гвардия сержана Игнатий Ива-
нович Куприянов Хотугулуу-Арҕааҥҥы уонна I Белорусскай фроннарга сэрии 
былаһын тухары хорсуннук сэриилэспитэ, бойобуой наҕараадаларын таһынан 
Верховнай кылаабынай командующай И. В. Сталинтан 24 махтал суругунан 
наҕараадаламмыта, Саха национальнай байыаннай оскуолатын бүтэрбит гвар-
дия старшината Никифор Иванович Мохтуяхов ньиэмэстэри утары IV Украин- 
скай фронт 9-с аармыйатын 123-с стрелковай полкатыгар дьоппуоннары утары 
Забайкальскай фроҥҥа рота старшинатынан 1941 сылтан 1945 сылга диэри 
сэрии лэспитэ, гвардия сержана Семен Поликарпович Ильин 1942 сылтан хор-
суннук сэриилэһэн Германияҕа тиийбитэ уонна 1945 сыл ыам ыйын 30 күнүгэр 
Нольдамм куораты эсесовецтартан босхолооһуҥҥа дьоруойдуу охтубута, пуле-
метчик Петр Николаевич Тобуруокап номоххо киирбит Сталинград куорат обо-
руо натыгар хорсуннук сэриилэспитэ.

Нам нэһилиэгин албан ааттаах историятыгар рядовой Прокопий Афанасье-
вич Софронов-Боороо оҥорбут хорсун быһыыта ураты миэстэни ылар. Кини сэ - 
риигэ 1941 с. ыҥырыллыбыта, Соҕуруулуу-Арҕааҥҥы фроҥҥа сэриилэһэ сыл-
дьан өстөөхтөрү кытта хабыр киирсии, ыстыыгынан кэйгэллэһии кэмигэр рота- 
тын хамандыырын ытан эрэр ньиэмэс буулдьатыттан түөһүнэн бүөлүү түһэн өлөр 
өлүүттэн быыһаан ылбыта, бэйэтэ дьоруойдуу охтубута. Кини бу хорсун быһыы-
тын сэрии устата биир да саха хатылаабатаҕа. Рядовой П. А. Софронов бэйэтин 
толук ууран туран оҥорбут хорсун быһыытын туһунан аармыйатааҕы хаһыак-
ка бэчээттэммитэ, Москва араадьыйатынан олунньу ыйга «Саха Данкота» диэн 
радиокомпозицияны бүтүн Сэбиэскэй Сойуус үрдүнэн биэрбиттэрэ, кини туһу-
нан поэма, хоһооннор, кэпсээннэр суруллубуттара, уруһуйдар, аккырыыккалар 
оҥоһуллубуттара. Боороо оҥорбут дьоруойдуу хорсун быһыыта үйэлэргэ умнул-
лубат, ол да иһин нэһилиэк, улуус салалталара хорсун буойун П. А. Софроновка 
дьоруой үрдүк аатын иҥэрэллэригэр Россия үрдүкү салалтатыгар туруорсаллар.

Аҕа дойду көмүскэлигэр араас фроннарга көрдөрбүт хорсун быһыыларын 
иһин Аҕа дойду сэриитэ I истиэпэннээх уордьанынан — 1, II истиэпэннээх уор-
дьанынан — 1, Кыһыл Сулус уордьанынан — 5, Албан аат III истиэпэннээх уор-
дьанынан — 4, «Хорсунун иһин» мэтээлинэн — 4, «Бойобуой үтүөлэрин иһин» 
мэтээлинэн 7 киһи наҕараадаламмыта. Бу ааҕыллыбыт наҕараадалар Аҕа дой-
дуну көмүскүүр Улуу сэрииттэн тыыннаах эргиллэн кэлбиттэр эрэ наҕараадала-
ра буолар. 1941–1945 сс. Россия, Белоруссия, Украина, Прибалтика оккупация-
ламмыт сирдэрин, бүтүн Европаны босхолооһун, өстөөх арҕаҕын Берлины 
ылыы иһин кырыктаах кыргыһыыларга дьоруойдуу охтубут биир дойдулаахтар-
быт сэриилэспит кэмнэрин устата ылбыт наҕараадаларын, бэл, үгүс киһи хаһан 
өлбүтүн, ханна көмүс уҥуохтара көтөҕүллүбүтүн да билбэппит. Бу итэҕэстэри 
чуолкайдыырга нэһилиэк ыччаттара, сэрииттэн эргиллибэтэхтэр дьонноро-сэр-
гэлэрэ, аймахтара утумнаахтык дьарыктаныахтаахтар. Биһиги нэһилиэкпитит - 
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тэн Ийэ дойдубут көмүскэлигэр тыыннарын толук уурбут дьоммут хаһан, ханна 
өлбүт тэрэ, ханна көмүллүбүттэрэ, хорсун быһыыларын иһин ылбыт наҕараада-
лара чуолкайданыахтаахтар, ким да умнууга хаалыа суохтаах. Ити биһиги ки-
нилэр иннилэригэр төлөрүйбэт ытык иэспит буолар.

Ыраах тыылга хаалбыт нэһилиэкпит дьоно-сэргэтэ, сэрии сылларын чороччу 
улаатан эрэр оҕолоро Улуу кыайыыны икки хараҥаны ыпсаран, аччык аҥаар-
даах сылдьан, күүстээх, бэйэни харыстаммат үлэлэринэн чугаһатыспыттара.

«Тыылга да — фроҥҥа курдуга!» диэн бу мээнэҕэ этиллибэтэх тыллар.
Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии уот кураан сатыылаабыт аас-туор, дьон- 

сэргэ хоргуйан өлөр алдьархайдаах сылларыгар Үөһээ Бүлүү оройуонугар сэ-
рии сылларыгар 2848 киһи аччыктаан, хоргуйан өлбүтэ биллэр. Нам нэһилиэ-
гин «Чолбон», «Кыһыл үлэһит» холкуостарын доруобуйаларын туругунан сыы-
йыллан, Ийэ дойду көмүскэлигэр барбатах холкуостаахтара, кырдьаҕастара, 
дьахталлара, оҕолоро бэйэни харыстаммат сыралаах, күүстээх үлэлэринэн, 
агротехнология оччотооҕу ирдэбиллэрин халбаҥнаппакка тутуһаннар, сэрии 
сут-кураан кэмнэригэр сыллата бурдук өлгөм үүнүүтүн ыланнар, оройуон атын 
нэһилиэктэрин олохтоохторун, ыаллыы сытар Бүлүү, Ньурба, Сунтаар улуус-
тарын үгүс дьонун-сэргэтин өлбөт мэҥэ аһынан — бурдугунан хааччыйан, үрүҥ 
тыыннарын өллөйдөөбүт, хоргуйан өлүүттэн быыһаан, тыыннаах хаалларбыт 
үйэлэргэ өлбөөдүйбэт, киһи аймах баарын тухары өйтөн-санааттан суураллы-
бат үтүөлэрин иһин махталлаах үс саха ытыктаан, сүгүрүйэн биһиги Наммытын 
Ытык Нам диэн ааттаабыттара.

Өһүөннээх өстөөҕү кыайар туһугар ыраах тыылга бэйэни харыстаммат үлэ-
лэрин иһин Нам нэһилиэгин 202 холкуостааҕа «1941–1945 сс. Аҕа дойдуну кө-
мүскүүр Улуу сэриигэ килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээлинэн наҕараадалам-
мыттара. 1943 с. Нам нэһилиэгин «Кыһыл үлэһит» холкуоһун холкуостаахтара 
бэйэлэрэ көлөһүн күннэригэр аахсыбыт дохуоттарыттан 200 буут талыллыбыт 
сэлиэһинэй бурдугу ССРС оборуонатын пуондатыгар туттарбыттарын иһин Вер - 
ховнай кылаабынай командующай И. В. Сталинтан Махтал тэлэгирээмэни туп-
путтара. 1944 с. «Кыһыл үлэһит» холкуос чилиэнэ, комсомолец Максим Григо-
рьевич Павлов үүммүт бурдугу икки ат соһор самоскидынан быстарыыга өрөс-
пүүбүлүкэ үрдүнэн биллэриллибит социалистическай куоталаһыыга бастаан 
Верховнай кылаабынай командующай И. В. Сталинтан Махтал суругу туппута 
уонна «Бурдук хомуурун туйгун машиниһа» диэн ССРС тыатын хаһаайыстыба-
тын министиэристибэтиттэн түөскэ кэтиллэр анал бэлиэнэн наҕараадаламмыта.

Сэрииттэн эргиллэн кэлбит биир дойдулаахтарбыт төрөөбүт-үөскээбит уонна 
дьонун-сэргэтин, сирин-уотун сөбүлээн көһөн кэлэн олохсуйбут атын да фрон-
товиктар тапталлаах Намнарын сэрии кэннинээҕи социальнай-экономическай 
сайдыытыгар киллэрбит сөҕүмэр улахан кылааттаахтар. Кинилэр сэрии кэн-
нинээҕи эйэлээх кэмҥэ нэһилиэк холкуостарын кылгас кэм иһигэр балысханнык 
сайыннарбыттара, түҥ тыаны солоон, эбии элбэх бурдук ыһыллар бааһынала-
рын, оттуур ходуһалары таһаарбыттара, сүөһү уонна сылгы ахсаанын муҥутуур-
дук эппиттэрэ, саҥа производственнай, объектары туппуттара. Норуот хаһаа-
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йыстыбатыгар уһулуччу таһаарыылаах, үрдүк көрдөрүүлээх үлэлэрин иһин Нам 
нэһилиэгин олохтоохторуттан Ленин уордьанынан — 3, Октябрьскай Революция 
уордьанынан — 3, Үлэ Кыһыл Знамята уордьанынан — 8, Бочуот Знага уордьа-
нынан — 7, Бочуот бэлиэтэ уордьанынан — 1, Үлэ албан аата III истиэпэннээх 
уордьанынан — 3, Хорсунун иһин уордьанынан — 1, Сталин уордьанынан — 1, 
«Үлэҕэ килбиэнин иһин» мэтээлинэн — 3, «Бастыҥ үлэтин иһин» мэтээлинэн 
1 киһи наҕараадаламмыттара, Саха АССР уонна Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүө-
лээх үлэһиттэрин аатын 27 киһиэхэ иҥэрбиттэрэ.

Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ кыттыыны ылбыт биир дойдулаахтарбыт 
тустарынан өйдөбүнньүк кинигэни Улуу Кыайыы үйэ аҥаардаах үбүлүөйүн көр-
сө бэйиэт В. П. Харлампьев-Хара Лааҥкы хомуйан оҥорбутун, мин оччотооҕуга  
Нам нэһилиэгин баһылыгынан үлэлии сылдьан, кинигэ тахсыытын көҕүлээн, үбү-
лээн, Дьокуускайга олорор, үлэлиир уолаттарбыт Александр Дмитриевич Тойто-
нов, Александр Иванович Лазарев Өксөкүлээх Өлөксөй аатынан культура уонна 
искусство киинигэр бэчээттэтэн таһааран биир дойдулаахтарбытыгар үтүө бэлэх 
оҥорбуппут.

Бу, Улуу Кыайыы 75 үбүлүөйдээх сылыгар тахсар кинигэни, Ильина Елена 
Петровна көҕүлээн саҕалаабытын М. С. Романов аатынан Нам модельнай биби-
лэтиэкэтин бибилэтиэкэрэ У. Ю. Саввинова ситэрэн хомуйан оҥордо, ону та һы - 
нан кинигэ тахсыытыгар нэһилиэк үгүс олохтоохторо кыттыстылар. Уруйдаана 
Юрьевнаҕа уонна кинигэ тахсыытыгар кыттыспыт бары биир дойдулаахтарбы-
тыгар барҕа МАХТАЛ буолуохтун!

Нам нэһилиэгин махталлаах дьоно-сэргэтэ Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэ-
риини умнубат, Улуу Кыайыы сэбиэскэй норуот хайдахтаах курдук үгүс сиэртибэ-
тинэн (сэриигэ 27 мөлүйүөн байыаннай уонна 14 мөлүйүөн гражданскай нэһи - 
лиэнньэ өлбүтэ диэн ааҕаллар) ситиһиллибитин өрүү өйдүүбүт. Сэриигэ өстөөх-
төр биһиги 1700 куораппытын, 5295 дэриэбинэни, сэлиэнньэни урусхаллаабыт-
тара, ол иһигэр 628 сэлиэнньэни олохтоохторун кытта күл-көмөр оҥорбуттарын 
үйэлэргэ умнубаппыт.

Өстөөхтөрү кытта хабыр киирсиигэ кыргыс толоонугар охтубут, кыайыы-хотуу 
көтөллөнөн дойдуларыгар эргиллибит сэбиэскэй буойуннарга, сэрии ыар тыына 
хаарыйан өлбүт, Улуу сэрии сиэртибэтэ буолбут бар дьоҥҥо үйэлэргэ өлбөөдүй-
бэт АЛБАН ААТ!

Ким да умнуллубат, туох да умнуллубат!

Александр Иннокентьевич Кардашевскай, 
Ытык Нам нэһилиэгин баһылыга, 

Үөһээ Бүлүү улууһун, Нам уонна Балаҕаннаах 
нэһилиэктэрин бочуоттаах олохтооҕо 



7

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

КИМ ДА УМНУЛЛУБАТ, ТУОХ ДА УМНУЛЛУБАТ…

НАМ ДЬОНО УМНУБАТ 

1941–1945 сс. ыраах арҕаа уонна илин буолбут сэрии ыар тыына хас биирдии 
саха ыалын дьиэтигэр биллибитэ. Бу кэмҥэ Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ 
Балаҕаннаахха «Кыһыл үлэһит», Намҥа «Чолбон» диэн икки улахан холкуоһу-
нан үлэлии олороро. Ааҥнаан кэлбит алдьархай утары бар дьон түмсэн, кытаа-
нах санааны ылынан, Кыайыы туһугар сэриилэһэргэ уонна үлэлииргэ туруммута. 
Кинилэр ыарахан дьылҕаларын, бэйэни харыстаммат дьоруойдуу быһыыларын 
туһунан хас биирдии ыалга үтүө өйдөбүл, уостан түспэт номох буолан сылдьар. 
Бу ахтыылары хомуйан кинигэ таһаарар туһунан бачыымы Нам нэһилиэгин 
мааны кийиитэ, Ньурба улууһун Хатыы нэһилиэгиттэн төрүттээх, профессио-
нальнай үөрэхтээһин туйгуна, Ильина Елена Петровна көтөхпүтэ уонна бэйэтин 
үтүө санаатыттан ылыммыт ыарахан, түбүктээх үлэҕэ умса түспүтэ. Хомуйбут 
матырыйаалларын ситэрэн кинигэ оҥорон таһаарарга нэһилиэк бибилэтиэкэти-
гэр туттарбыта. Хомойуох иһин, Елена Петровна кинигэ тахсыытыгар тиийбэккэ, 
ыарахан ыарыыттан биһиги кэккэбититтэн туораата. Бу тутан турар кинигэҕит, 
Кыайыы 75 сылын бэлиэтээн, нэһилиэк дьоно биир санаанан салайтаран, аны-
гы үйэ сайдыытын тэтиминэн куйаар ситимин нөҥүө билсэн, сэрии, тыыл бэ-
тэрээннэрин, сэрии сылын оҕолорун, кинилэр чугас дьоннорун ол ыар сыллар 
тустарынан ахтыыларын ыытаннар, ону түмэн, чахчы норуот кинигэтэ, нэһилиэк 
летопиһа буолан таҕыста.

Кинигэҕэ Нам нэһилиэгин музейын пуондатыттан араас кэмҥэ хомуллубут 
биир диилээн дьоннор ахтыылара, сэдэх хаартыскалар киирдилэр. Манна биһиги 
музейбытыгар ис дууһатыттан үлэлээбит Ильин Василий Григорьевич нэһилиэк  
историятын үйэтитиигэ сүҥкэн кылаатын бэлиэтиэххэ наада. Маны таһынан 
Егоров Январь Лукич бэйэтэ ис санаатыттан сэрии бэтэрээннэриттэн ылбыт ах-
тыылара билигин соҕотох дьиҥнээх сэрии туоһулара буолан музейга хараллан 
сыталлара киллэрилиннэ. Кинигэҕэ 1977 с. РСФСР, Саха АССР культуратын 
үтүөлээх үлэһитэ, учуутал, бибилэтиэкэр идэлээх Михаил Семенович Романов 
оҥорбут кинигэ-альбомун саҥардан, сэрии сылларын туһунан матырыйааллары, 
хаартыскалары киллэрэн, тиэмэтин кэҥэтэн, Харабынова-Попова Елена Егоров-
на — Дьоруой ийэ, Нам, Балаҕаннаах нэһилиэктэрин, Үөһээ Бүлүү улууһун бо-
чуоттаах олохтооҕо оҥорбут «Нам дьоно Аҕа дойду көмүскэлигэр» фотоальбом- 
кинигэтэ туһанылынна. Любовь Николаевна Сидорова салайааччылаах Нам 
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орто оскуолатын үөрэнээччилэрэ Кыайыы 55 сылын көрсө «Албан аат эһиэхэ 
Улуу Кыайыыны уһансыбыттарга!» диэн бэйэлэрэ бэчээттээн таһаарбыт брошю-
раларыттан ахтыылар киирдилэр.

Кинигэ биир сонун өрүтэ — интэриниэт ситимигэр pamyat-naroda.ru («Память 
народа») диэн Российскай Федерация Оборуонатын министиэристибэтин сай-
тыгар баар ЦАМО (Центральный архив министерства обороны), медицинскэй 
архыып таһаарбыт Аҕа дойду сэриитин мөлүйүөнүнэн докумуоннарыттан Нам 
нэһилиэгиттэн сэриигэ кыттыбыт буойуннар тустарынан дааннайдары хомуйуу 
буолла. Ол курдук, кинигэҕэ 73 сэрии докумуона, ол иһигэр наградной лиистэр, 
военнай-пересыльнай пууннар (ВПП), госпиталлар учуотунай карточкалара, ба - 
йыаннай чаас именной, сүтүүлэри учуоттуур испииһэктэрэ, көмүүлэр, о.д.а. тут-
тулуннулар. Бу докумуоннарынан сирдэтэн сэрииттэн төннүбэтэх саллааттар 
тиһэх суолларын, сэриилэспит чаастарын, ханнык кыргыһыыга кыттыбыттарын, 
көмүллүбүт сирдэрин туоһулуур чахчылар көһүннүлэр. Ол курдук, Ленинград куо-
раты көмүскүүр иһин кыргыһыыга сылдьан өлбүт биир дойдулаахтарбыт Сивцев 
(Такасаев) Спиридон Иванович, Кардашевскай Филипп Спиридонович иккиэн 
«Часовня» диэн бырааттыы ииҥҥэ хараллыбыттар. Сажное сэлиэнньэ иһин кыр-
гыһыыга эмиэ элбэх биир дойдулаахтарбыт кыттыбыттара, ол онно баар 16-с 
№-дээх бырааттыы ииҥҥэ Петров Илья Иванович уонна Федоров Алексей Фе-
дорович көмүс уҥуохтара көтөҕүллүбүт. Аатырбыт Сталинградскай кыргыһыыга 
1942 с. ыҥырыллыбыт саллааттартан сыччах 932-с стрелковай полкаҕа биһиги 
нэһилиэктэн биллибитинэн 11 киһи, ол иһигэр бырааттыы Романовтар Алек-
сей уонна Савва сэриилэспиттэриттэн 2 эрэ киһи тыыннаах ордубут. Уопсайа  
23 наградной лиис булулунна, ону кытары ким да билбэт сэриигэ сылдьан өлбүт 
буо йуттар наҕараадалара: Васильев Петр Васильевич — Албан Аат III истиэпэн-
нээх уордьана, Егоров Иев Григорьевич — «Хорсунун иһин» мэтээлэ, Кардашев-
скай Филипп Спиридонович — «Бойобуой үтүөлэрин иһин» уонна «Ленинград 
оборуонатын иһин» мэтээллэрэ, Иванов Иван Васильевич — «Хорсунун иһин» 
мэтээлэ.

Бүлүүтээҕи РВК (военкоматтан) 1941–1945 сс. аармыйаҕа ыҥырыллыбыт 
призывниктар испииһэктэрин докумуона үөрэтилиннэ. Бу манна 1943 сыллааҕы 
испииһэккэ 11 киһини «передан. в промышл. на основании № 1/01236» диэн үлэ 
фронугар ыыппыттарын туһунан суруллубут, ол иһигэр сэрии бэтэрээннэригэр 
киирбэккэ хаалбыт уонна сураҕа суох сүппүт биир дойдулаахтарбыт эмиэ баал-
лар эбит. Бу испииһэккэ олоҕуран, өссө да элбэх биллибэт чахчылар баалла-
рынан сибээстээн, ыҥырыллан баран үлэҕэ сылдьыбыт уонна Япония сэрии-
тигэр кыттыбыт байыастар Илиҥҥи фронт (Забайкальскай фронт) саллааттара 
буолалларын быһыытынан кинигэҕэ биир түһүмэҕинэн киирдилэр.

Кинигэ ис тутулун билиһиннэрдэххэ, кинигэ 1-кы чааһа киирии ыстатыйала-
рынан саҕаланар, сэрии саҕаланыан иннигэр Нам чулуу ыччаттара олох үөһү-
гэр сылдьыбыттарын көрдөрөр, сырдык мөссүөннэрин үйэтитэр хаартыскалар 
уонна «Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии кыттыылаахтара» диэн кинигэ сүрүн 
I түһүмэҕэ киирдэ. Бу түһүмэххэ Аҕа дойду сэриитин кэмигэр Кыһыл Аармыйаҕа 
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ыҥырыллан уоттаах сэриигэ кыттыбыт, үлэ фронугар сулууспалаабыт биир дой-
дулаахтарбыт тустарынан хас сыллаахха ыҥырыллыбыттарынан уонна сэриигэ 
кыттыбыт фроннарынан арааран сурулунна. 2-с чааһыгар икки түһүмэх киирдэ, 
Ол курдук II түһүмэх «Фроҥҥа да, сэриигэ курдук этэ!», III түһүмэх «Cэрии сылын 
оҕолоро» диэн тыыл үлэһиттэрин, сэрии сылын оҕолорун бэйэлэрин уонна чугас 
дьоннорун ахтыылара араспаанньаларынан алпаабыт бэрээдэгинэн киирдилэр.

Кинигэ сааһыланарыгар, элбэх ахтыылар киирэллэрин туһугар, сөптөөх чах-
чылар арыллалларыгар күүс-көмө, сүбэ-ама буолбут дьоммун бэлиэтиэхпин 
баҕарабын, чуолаан, Гаврильева Дария Матвеевнаҕа, Кононова Клавдия Его-
ровнаҕа, Мегежекская Светлана Николаевнаҕа, Михайлова Мария Данилов-
наҕа, Саввинова Галина Павловнаҕа, Тойтонова Надежда Прокопьевнаҕа, Чы-
чахов Иван Егоровичка, Ю-Болтокова Любовь Васильевнаҕа дириҥ махталбын 
тиэрдэбин!

М. С. Романов аатынан Нам модельнай 
сельскэй бибилэтиэкэтин сэбиэдиссэйэ 

Уруйдаана Юрьевна Саввинова 

ВКЛАД ВЕРХНЕВИЛЮЙЦЕВ В ПОБЕДУ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.

22 июня 1941 г. фашистская Германия, нарушив до-
говор о ненападении, подписанный с Советским Союзом 
23 августа 1939 г., вероломно напала на нашу Родину. 
На нас внезапно обрушился враг, располагавший мощной 
военно-промышленной базой. В составе немецких войск 
в войну против Советского Союза вступили союзники Гер-
мании: Финляндия, Словакия, Италия, Хорватия, Испа-
ния, Венгрия и Румыния. Гитлеровская Германия на вой-
ну с Советским Союзом бросила 5,5-миллионную армию, 
воо руженную 4 300 танками и тяжелыми самоходными 
орудиями, 47 200 минометами и орудиями, 5 000 самоле-
тами и 200-ми военными кораблями и подводными лодками. А Красная Армия 
к началу войны в приграничных военных округах имела 2,7 млн военнослужащих 
в войсковых частях, 37 500 орудий и минометов, 1 475 тяжелых и средних танков, 
1 540 самолетов и 182 корабля.

Вся страна под руководством Коммунистической партии и председателя Го-
сударственного комитета обороны, Верховного главнокомандующего Вооружен-
ными силами СССР И. В. Сталина встретила это суровое испытание с непоколе-
бимой верой в победу над врагом.

В Верхневилюйском районе, как и повсюду по стране, с первых дней Вели-
кой Отечественной войны с невиданной силой проявился патриотизм народа. 
Когда в первый же день начала войны на митинге жителей села Верхневилюйск 
секретарь райкома ВКП(б) Д. А. Саморцев и председатель районного Совета де-
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путатов трудящихся К. К. Окоемов сообщили о нападении фашистской Германии 
на Советский Союз участники митинга приняли обращение ко всем трудящимся 
района еще теснее сплотиться вокруг ленинской партии и работать с наивыс-
шей производительностью труда, чтобы отдать все силы для разгрома врага, 
в защиту социалистической Родины. 23 июня 1941 г. 14 представителей рай-
кома ВКП(б) выехали в наслега для проведения митингов и собраний, на кото-
рых разъясняли захватнические планы фашистской Германии. На митингах тру-
дящиеся района выразили единодушную готовность встать с оружием в руках 
на защиту Родины.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. первым 
днем мобилизации на фронт было объявлено 23 июня. В Якутии с конца июня 
1941 г. началась мобилизация военнообязанных, и было множество заявлений 
от добровольцев. В 1941 г. из Якутии на фронт было отправлено свыше 17 ты-
сяч человек. Кроме того, вступили в действующие части якутяне, находившиеся 
на учебе в Москве, Ленинграде и в других городах.

На войну с фашистской Германией из ЯАССР за все годы войны было при-
звано 68,887 человек. Из этого числа 2,163 призывника были из Верхневилюй-
ского района. Они на прощание говорили односельчанам: «Мы обязательно 
вернемся с победой над заклятым врагом, а вы берегите детей, родных и свой 
колхоз». Но домой из них вернулись израненными и покалеченными только 
716 человек, в т. ч. с западного фронта 515, с восточного — 231 фронтовик. 
286 красноармейцев отслужили в тыловых частях разных фронтов, а 298 чело-
век были мобилизованы на трудовой фронт.

Наши земляки показывали на фронте пример храбрости и героизма. Напри-
мер, уроженец Кэнтикского наслега снайпер I Украинского фронта Алексей Афа-
насьевич Миронов уничтожил 129 фашистов. Он был одним из первых зачина-
телей фронтового снайперского движения: подготовил более 20 великолепных 
снайперов. За уничтожение значительной живой силы противника, за мужество 
и героизм на войне ему посмертно 5 мая 1990 г. было присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза.

Полковой разведчик 79-го Краснознаменного Житомирского полка I Украин-
ского фронта, уроженец Далырского наслега, гвардии сержант Николай Михай-
лович Титов за проявленное мужество и отвагу на войне был представлен к на-
граждению орденом Славы всех трех степеней, но по решению командования 
был награжден орденом Славы только III степени, а вместо орденов Славы I и 
II степеней его наградили орденами Отечественной войны II степени и Красной 
Звезды.

Гвардии старший лейтенант, связной офицер командира роты 333-го гвардей-
ского полка 117-й гвардейской стрелковой дивизии I Украинского фронта, уро-
женец Дюллюкинского наслега Григорий Петрович Федоров также был представ-
лен к награждению орденом Славы I, II, III степеней, но решением командования 
тоже, как и Н. М. Титов, был награжден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени и Красной Звезды.
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Рядовой Прокопий Афанасьевич Софронов-Боороо, уроженец Намского нас-
лега, воевавший на Юго-Западном фронте, во время ожесточенного боя засло-
нил собой от вражеской пули своего командира, лейтенанта Трифонова. За всю 
войну его подвиг никем из воевавших якутов не был повторен. Об его отваж-
ном подвиге стало известно по всей стране: об этом передавали на сводках Ин-
формбюро, в феврале 1942 г. московское радио передало радиокомпозицию 
«Якутский Данко», о нем писала армейская газета «На боевом посту».

Призванные на войну верхневилюйцы бок о бок с фронтовиками из разных 
союзных республик доблестно сражались на всех фронтах Великой Отечествен-
ной войны: героически защищали сердце нашей Родины, столицу Москву, Ле-
нинград, Сталинград и другие города, и села, проявили непоколебимое мужес-
тво в ожесточенном сражении на оз. Ильмень, разбили врага на Курской дуге, 
освободили всю территорию СССР, восточно-европейские страны, штурмовали 
Берлин и наголову разгромили Квантунскую армию милитаристской Японии.

За проявленную храбрость и героизм на полях сражений были награждены 
орденами Отечественной войны I степени — 5, II степени — 15, Красной Звез-
ды — 27, Славы II и III степени — 28, медалями «За отвагу» и «За боевые заслу-
ги» — 116 верхневилюйцев.

Из числа фронтовиков-верхневилюйцев 37 офицеров Красной Армии были  
отличными командирами взводов, рот, политруками, которые под огненным  
шквалом сражений, показывая подчиненным исключительную храбрость, под-
нимали солдат в атаку с призывом: «Вперед, за Родину, за Сталина!». Верхне-
вилюйцы по праву гордятся боевыми офицерами-земляками, как гвардии стар- 
шими лейтенантами Н. К. Докторовым-Бычырданом, Г. П. Федоровым, А. Д. Да-
ниловым, М. Н. Котоконовым, А. С. Григорьевым и погибшими командирами рот 
и взводов К. П. Догоровым, И. С. Николаевым, Н. К. Седалищевым, А. А. Дадасо-
вым, политруком Н. С. Романовым и многими другими.

В мужестве и стойкости не отставали от фронтовиков и труженики тыла наше-
го района. В 17 наслегах района того времени был 61 колхоз, где от зари до зари 
работали все от мала до велика. По призыву Родины «Все для фронта, все для 
победы!» труженики села, несмотря даже на голодные годы засухи и неурожая, 
в неимоверно тяжелых условиях военного времени продолжали выполнять го-
сударственные планы по заготовке сельхозпродуктов, чтобы помочь фронту, где 
сражались сыновья, мужья и отцы. Об этом свидетельствуют данные Верхневи-
люйского райстата: в 1941 г. посев зерновых по району был выполнен на 100 % 
(5723 га), в 1942 г. — на 102,6 % (5881 га), в 1943 г. — на 104,7 % (5634 га), 
в 1944 г. — 102 % (4660 га), в 1945 г. — на 109,8 % (4202 га). Соответственно 
по этим годам с 1 га было собрано 3,8 ц, 6,6 ц, 7,7 ц, 6,5 ц и 9 ц урожая. Карто-
феля с 1 га было собрано в 1941 г. — 25 ц, в 1942 г. — 65,3 ц, в 1943 г. — 50 ц, 
в 1944 г. — 55 ц, в 1945 г. — 20 ц.

Всего в фонд обороны страны колхозники района сдали 21296 кг пшеницы, 
6443 кг картофеля, 8500 кг овощей, более трех тонн масла и говядины, более 
5 тонн озерной рыбы, также отправили для фронта сотни лошадей.
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Всемерная поддержка фронта трудящимися Верхневилюйского района бы ла 
высоко оценена Верховным главнокомандующим И. В. Сталиным, который 5 мая 
1943 г. прислал Верхневилюйскому райкому ВКП(б) приветственную телеграмму 
со словами благодарности за неоценимую помощь Красной Армии.

В 1944 г. за сдачу в фонд главного командования 200 пудов (3200 кг) отбор-
ной пшеницы из доходов за свои трудодни члены колхоза «Красный труженик» 
Намского наслега во главе председателя колхоза, демобилизованного по ране-
нию фронтовика И. И. Докторова, тоже получили от Верховного главнокоман-
дую щего И. В. Сталина приветственную телеграмму, в котором он передавал 
колхозникам свой братский привет и благодарность от всей Красной Армии.

Колхозы «Чолбон» и «Красный рабочий» Намского наслега в годы войны 
собирали высокий урожай зерновых. Поэтому в голодные годы войны немало 
людей из соседних наслегов и районов прибилось к хлебному наслегу Нам, спа-
саясь от голода.

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за высокий урожай 
зерновых Верхневилюйскому району было присуждено переходящее Красное 
Знамя Совета министров СССР и денежная премия. Десятки передовых труже-
ников колхозов были награждены знаками Народного комиссариата земледелия 
«Отличник социалистического сельского хозяйства» и Почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета Якутской АССР.

Кроме этого с первой недели начала войны в Верхневилюйском районе, как 
и по всей стране, началось одно из самых мощных патриотических движений 
советского народа — создание фонда обороны страны, куда верхневилюйцами 
было внесено:

• 354 766 рублей наличными деньгами;
• 400,2 г золота, 28 816 г серебра;
• куплено облигаций государственных I, II, III, IV займов на 2 701 800 рублей;
• куплено I, II и III выпусков денежно-вещевой лотереи на 455 000 рублей;
•  на строительство первой и второй танковых колонн «Социалистическая 

Якутия» было внесено 254 514 рублей;
•  на строительство санитарных самолетов «Медработник Якутии» — 

40 100 рублей;
• в фонд подарков солдатам Красной Армии было собрано 53 294 рубля;
•  в фонд помощи жителям сел и городов, освобожденных от фашистов — 

31 616 рублей;
• в фонд поддержки осиротевших детей красноармейцев — 4 719 рублей;
• в фонд восстановления г. Сталинграда было сдано 3 870 рублей.
Всего в фонд обороны страны трудящимися Верхневилюйского района было 

внесено 3 899 678 рублей.
Кроме всего этого для действующих частей Красной Армии было собрано и 

отправлено на фронт 6 051 единица теплой одежды, 533 единицы заячьих шкур, 
156 м мануфактуры, 665 единиц прочих вещей.

Например, в газете «Социалистическая Якутия» от 24 декабря 1943 г. было 
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написано: «24 декабря. Верхневилюйск. Трудящиеся Верхневилюйского райо-
на принимают активное участие в оказании помощи населению городов и сел, 
освобожденных героической Красной Армией от гитлеровских захватчиков. Кол-
хозники Харбалахского, Оросутского и Хоринского наслегов выделили 16 цент-
неров зерна, 9 центнеров овощей и другие продукты. Председатель Харба-
лахского наслега комсомолка М. Платонова отчислила месячный заработок, 
тракторист Иванов сдал 50 рублей деньгами и 50 кг зерна».

Таким образом, верхневилюйцы внесли свою достойную лепту в долгождан-
ную Победу в Великой Отечественной войне. Сегодня живым свидетелем этой 
войны остался единственный фронтовик района — 94-летний Яковлев Нико-
лай Никитич, уроженец Далырского наслега. Поредели ряды и тружеников 
тыла, и поколения детей войны, которые забыв про детство, стояли в один ряд 
со взрослыми, чтобы приблизить Победу, чтобы помочь отцам и братьям вер-
нуться домой живыми…

Вечная слава и память подвигу павших фронтовиков, и тружеников колхозов, 
которые на алтарь Великой Победы положили свою жизнь, чтобы мы, их дети 
и внуки, жили непорабощенными в свободной стране, в своей Родине, которая 
была могущественной державой мира — Советским Союзом!

Иван Егорович Чычахов, 
председатель Совета ветеранов 

войны, тыла и труда Верхневилюйского улуса, 
заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), 

почетный гражданин Верхневилюйского улуса,
Намского, Харбалахского, Хомустахского наслегов и с. Верхневилюйск 

СЭРИИ БУОЛУОН ИННИГЭР

Төрөөбүт Наммыт нэһилиэгэ Аҕа дойдуну көмүскүүр 
Улуу сэрии саҕаланыытыгар «Чолбон» уонна «Кыһыл үлэ - 
һит» холкуостарга түмүллэн көрсүбүтэ. Холкуостарга бө-
һүөлэктээһин ыытыллан сүнньүнэн бүтэриллибитэ. Бурдук 
ыһыыта, сири таҥастааһын, үүнүүнү хомуйуу сүнньүнэн 
тиэхиньикэ күүһүнэн ыытыллар буолбута.

Биһиги нэһилиэкпит сиригэр олохтоммут машинно-трак- 
 торнай станция (МТС) оччолорго наада буолар материаль-
най базатын — тиэхиньикэни уонна механизаторскай каа-
дырдары бэлэмнээн, олоҕун-туойун булан үлэлии турар 
тэрилтэнэн буолбута. Оройуон ыһыынан дьарыктанар уҥа 
биэрэктээҕи холкуостар сири оҥорор үлэлэрин, ыһыыны көрүүнү, хомуйууну ме-
ханизациялааһыҥҥа улахан үлэни ыытар этэ.

1927-с сылларга олохтоммут Намнааҕы потребительскай уопсастыба киинэ 
базатын биһиги нэһилиэкпитигэр тэриммитэ.

Арыыттан Намҥа көһөрүллэн тахсыбыт оскуола дьиэтэ тутуллан, кэҥэтиллэн 
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7 кылаастаах оскуола тутуута саҕаламмыта. Үйэлэр тухары хам баттанан сып-
пыт нэһилиэнньэ айар-тутар дьоҕура төлө тардыллыбыта. Нэһилиэккэ ыытыл-
лыбыт культурнай революция, политическай-маассабай үлэ нэһилиэк олохтоох-
торун баартыйа уонна бырабыыталыстыба бэлиитикэтин тула түмэ тардыбыта.

Икки холкуостарынан ойууру солоон, кырыһы хорутан, биирдиилээн кыра ыал 
былыргы өлүү сирдэрин холботолоон, киэҥ ыһыы бааһыналарын оҥоруунан, 
пиэрмэлэри, уопсастыбаннай ыскылааттары, бырабылыанньа, ыаллар олорор 
дьиэлэрин, саҥалыы күрүөнү-хаһааны тутуунан дьарыктанан киэҥ үлэ ыытыл-
лара.

Алдан кыһыл көмүһүн бырамыысыланнаһыгар үлэһит илиинэн, аһынан-үөлү-
нэн көмөлөһүүгэ улахан үлэ ыытыллара.

Нэһилиэк иһигэр баар тэрилтэлэргэ үлэлиир уонна салайар интеллигенция 
үөскээн барбыта, холкуос үлэтигэр сүрэхтиин-быардыын бэриниилээх үгүс удаа-
рынньыктар, стахановецтар баар буолбуттара.

Михаил Семенович Романов 

НАМ НЭҺИЛИЭГИН ЧУЛУУ ЫЧЧАТТАРА СЭРИИ ИННИГЭР…

1931 с. Васильев Потап Герасимович 
Cаха сирин дэлэгээссийэтиниин 
И. Я. Строду кытта көрсүһүүгэ 

аллараа эрээккэ хаҥастан иккис олорор. Москва к. 

Руф Иванович 
Кардашевскайы 1930 с. 

РСФСР бырабыыталысты-
батыгар Москва куоракка 

Саха АССР народнай 
комиссардарын бастайааннай 

бэрэстэбиитэлинэн 
анаабыттара
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Хомустаах

Киирэ түһээт харахха
Кэтит алаас мэндээрэр,
Киирэн эбии бардахха,
Кыһыл былаах тэлээрэр.

Утум-ситим бааранан
Саҥа дьиэлэр тураллар.
Уһун иэнин устунан
Быалаах баҕана субуллар.

Дьиэттэн дьиэҕэ киирдэххэ,
Дьикти киэргэл буолаллар,
Суругун ааҕан биллэххэ,
Саҥа суолга тардаллар.

Үөрэх дьиэтэ дьэндэйэн
Буруотунан субуйда.
Кэппэрэтиип тэлиллэн
Кэлии барыы оргуйда.

Нам, Хомустаах 1933 с.
Кумахуобускай
(Г.В. Лазарев)

1934 с. Саха сирин суруйааччыларын 1-кы кэмпириэнсийэлэригэр 
Кардашевскай Георгий Романович уонна Лазарев Гаврил Васильевич 

кыттыыны ылбыттара. Дьокуускай к.

Егоров Андрей Николаевич-Бурҕаа 
сэбиэттэр Саха сиринээҕи Киин Ситэриилээх 
кэмитиэттэрин чилиэнэ. 1936 с. Дьокуускай
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1938 с. Ороһу 7 кылаастаах оскуолатын эдэр учууталлара: 
Хаҥастан уҥа тураллар: Гольдеров Ф. Б., Егоров Н. Н., Ильин Р. Н., 

олороллор: Иванов М. С., Александров А. Р., 
Васильев К. Н., Тобуроков П. Н., Романов М. С.

1936 с. Дьокуускайдааҕы пединститут 
үөрэх чааһыгар сэбиэдиссэйэ 

Никон Романов кэргэнэ Ниналыын 
өрөбүл күн сынньалаҥҥа. Дьокуускай к.
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1939 с. бастакы тырахтарыыстар 
Егорова Зинаида, Иванов Михаил Дьокуускай 

куоракка комбайнердар куурустарыгар. 
Хаҥастан бастакы олорор: Егорова Зинаида, 

турар: Иванов Михаил

1941 с. муус устар ыйыгар райком пропагандаҕа уонна агитацияҕа отделын 
сэбиэдиссэйэ Гаврил Лазарев пропагандистар сэминээрдэригэр кытта сылдьар 

(үөһэ эрээккэ хаҥастан 6-с). Дьокуускай к. 



18

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

1940 с. «Чолбон» холкуос 
бэрэссэдээтэлэ 
Иванов Лазарь Герасимович 
Саха сирин дэлэгээссийэтигэр киирэн 
Бүтүн Сойуустааҕы норуот 
хаһаайыстыбатын ситиһиилэрин 
быыстапкатыгар кыттан кэлбитэ 
(хаҥастан иккис олорор). Москва к.

Бэлэхтиибин бырааппар 
Ньукулаайап Сэлиип Баһалаайабыска.

Мин  эдэр сааспар Сэбиэскэй сойуус 
киин куоратыгар Москубаҕа 

түспүт хаартыскабын
...

Дальнай Бостуок бабулуйуонугар 
(павильонугар) түстүбүт. Б.С.Х.Б. 

(Бүтүн Сойуустааҕы тыа хаһаайыс-
тыбатын быыстапкатыттан) ...

Үчүгэйдик алдьаппакка 
көрө сылдьаргытыгар.

Уйбаныап Лааһар Дьарааһынабыс. 
28/XI.40 c.
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I түһүмэх 
АҔА ДОЙДУНУ КӨМҮСКҮҮР  

УЛУУ СЭРИИ КЫТТЫЫЛААХТАРА 

1941 с.
1941 сыл бэс ыйын 22 күнүгэр фашистыы Германия сэриини биллэрбэккэ эрэ 

Сэбиэскэй Сойууска уодаһыннаахтык саба түспүтэ.

На фронт. 1941 г. Худ. Павлов Н.А.
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ДОЙДУ КӨМҮСКЭЛИГЭР СЭРИИГЭ АТААРЫЫ 

Сэрии саҕаламмытыгар аймалҕан бөҕө буолбутун өйдүүбүн. Суостаах су-
рах чуумпу олохпутун эмискэ аймаабыта. Сэрии диэн тугун да билбэккэ оло-
рор түҥкэтэх тыа дьонугар бу тыл ордук уорааннаахтык иһиллибитэ. Сэрии субу 
сотору биһиэхэ чугаһаан эрэр курдук уолуйа истибиппит. Чугас аймахтарбыт, 
ыалларбыт турбут-олорбут оҕолорун атаарыылара, улахан сүпсүлгэн, ыгылы-
йыы кэмнэрэ этилэр. МТС-ка үрдүк баҕанаҕа тэриэлкэ араадьыйа күнүн ахсын 
хотторууну эрэ кэпсиирэ. Араас куораттар ааттарын онно истэрбит.

Үөһээ Бүлүүттэн сотору сэриигэ барар дьону тиэйбит борохуот ааһыахтааҕа. 
Ол борохуот Ньурба диэкиттэн дьону тиэйэн иһэрэ. Ханна кэлбитэ, аны Үөһээ 
Бүлүүттэн дьоммутун ылан ааһыахтааҕа биллэрэ. Былыргы ма һынан оттуллар 
мас салбахтаах дьоҕус борохуот сылдьара.

Биир күн үрүҥ аты мииммит убайбыт Өлөксөй Федоров (Ырыыкап диэн тап-
тал ааттаах) биһиэхэ атынан көтүтэн кэллэ. Дьиэҕэ киирэн дьоммун кытта бы-
растыыласта, саҥата-иҥэтэ уларыйбыт, сүрдээҕин омуннурбут, ыгылыйбыт кө - 
рүҥ нээх, тиэтэйбит. Таһырдьа сылдьар оҕолорго: «Убайгыт сэриигэ барда», — 
диэт, үрүҥ атын үрдүгэр ойон тахсан олороот: «Фашистары кыайыахпыт, кыа-
йан-хотон төннүөхпүт…» — дии-дии атын тиҥилэхтээт, Үөһээ Бүлүү диэки көтүтэ 
турда. Ити күн бэбиэскэ тутаат, уон аҕыстаах уолчаан бардаҕа ол. Эбэм Аана, 
эдьиийим Маарыйа, ийэм, аҕам ытаһа тураллар. «Оҕобут барахсан, төннөөр, 
кэлээр…» диир саҥалара көхсүлэрин иһиттэн да кыайан тахсыбатаҕа, ол курдук 
сибигинэһэ атаара хаалаахтаабыттара. Убайбыт аймаммыт саҥата өргө диэри 
дууһабытыгар хаалбыта, билигин да сааһыран олорон ону санаатахпына, ис 
сүрэхпиттэн долгуйабын, умнубаппын.

Онтон икки-үс хонугунан аармыйаҕа барар дьоммутун борохуот илдьэ ааһыах-
тааҕа. Ньурбаттан дьону хомуйан, Үөһээ Бүлүүгэ таарыйа сылдьан ааһарын кэ-
тэһэн күнүстэри-түүннэри биэрэккэ мустуу, оннооҕор хонуу да буолара.

Дьэ кэтэһиилээх аалбыт Үөһээ Бүлүүттэн хоҥнубута билиннэ, аны өр айан-
наан биһиги биэрэкпит туһаайыытынан ааһыахтааҕа, оччотооҕу борохуот тур-
батыттан хойуу буруо субуллан, мас салбахтаах эрдиилэрэ ууга биллиргэччи 
тыаһаан айанныыра. Дьэ аалбыт буруота хоройон олорор, эрдиитин тыаһа сүр. 
Сарсыарда эрдэ. Үгүс дьон холкуос үлэтигэр сылдьара, ол да буоллар биэрэккэ 
оҕо-уруу, кырдьаҕастар, олохтоохтор элбэхтэр. Борохуоппут биһиги туһаайыы-
бытынан хайыспытынан бу көһүннэ, онтон өрүс ортотунан айанныырдыы өрүс 
сүнньүнэн уһунна. Эмискэ баҕайы хоп-хойуутук буруолаат, хаста да сүр улахан-
нык быраһаайдаһар курдук хаһыытаан ылла. Эмискэ палуба үрүҥ таҥастаах 
дьонунан туолла. Үрүҥ бэргэһэлэрин устан баран биир киһи курдук уһун баҕайы-
тык тоҥхоҥнууллар. «Быраһаайдарыыҥ…» саҥа дуорайар. Итинник биһиги сир-
битин ааһыахтарыгар, сүтүөхтэригэр диэри бырастыылаһар саҥаны истибиппит.

Биэрэккэ турааччылар истэриттэн саҥа тахсыбата. Арай ытыылларын быыһы-
гар: «Оҕобуун, оҕо… барахсаттар… төннөөрүүҥ… бырастыы…» диэхтииллэр. 
Эдьиий Маарыйа, атын да дьахталлар, кыргыттар, оҕолор — биһиги ытыы- 



21

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

ытыы сири кымыстыыбыт. Сэниэтэ суох туран таҥаһынан далбаатыыллар. Өссө 
хайа эрэ кыыс окко сытан ытыырын уоскуталлар быһыылааҕа. Борохуоппут Хоту 
арыыга тиийэн сүтүөр диэри сырыттыбыт.

Олус ыарахан, курус арахсыы… Мин билиҥҥэ диэри дьиктиргээбитим диэн — 
ол тоҕо бары үрүҥ таҥастаахтарай диэн. Утуйа сытан ойон туран дойдуларын 
кытта бырастыыластахтара диэн быһаарбыттара сорохтор. Атыттар оҕо өйүгэр, 
хараҕар оннук көстүбүтэ буолуо диэччилэр бааллара. Курус арахсыы өйбүттэн 
сүппэт. Өрүү харахпар көстөн кэлэр курдук. Элбэх киһи төннүбэтэҕэ, аҕыйах киһи 
илии тэ-атаҕа суох кэлээхтээбитэ. Сэрии маҥнайгы сылларыгар итинник этэ.

Сотору МТС-ка тэлэгирээмэ үрдүк остуолбатыгар улахан тэриэлкэ саҕа араа-
дьыйаны ыйаабыттара. Сөҥ куоластаах киһи, Ю. Левитан, өстөөхтөр ханнык 
куо раттары ылбыттарын, кутталлаах хотторуу буола турарын кэпсиирэ. Ону кэ-
лэн дьоммутугар кэпсиирбит. Ол аайы дьоммутугар дьиксинии көстөрө, сүөм тү-
һүүлээх кэпсэтии буолара. Оскуолаҕа Михаил Семенович Романов, дириэктэр-
бит, учууталларбыт күн ахсын фашистар куораттары ылалларын, олохтоохтору 
сордуулларын, биһиги бартыһааннарбыт өстөөхтөрү утары хайдах охсуһалла-
рын кэпсииллэрэ. Оскуолабытыгар оччотооҕу байыаннай олох өй-санаа өттүнэн 
дьиксиниилээх, сэрэхтээх кэмҥэ бэлэмнээх, кытаанах, бэриммэт эр санаалаах 
буоларга үөрэтэллэрэ. Ити кэмнэргэ Сэбиэскэй былаас кыайыа, биһиги норуоп-
пут күүстээх диэн элбэхтик кэпсэтэллэрэ.

Анна Николаевна Ильина, 
Таатта улууһун бочуоттаах олохтооҕо, 

ССРС уонна РСФСР норуотун үөрэҕириитин туйгуна, 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин үтүөлээх үлэһитэ, 

«СӨ учууталларын учуутала» бэлиэ хаһаайката 

1941 с. НАМ НЭҺИЛИЭГИТТЭН  
АҔА ДОЙДУ СЭРИИТИГЭР ЫҤЫРЫЛЛЫБЫТТАР:

1. Алампадисов Харлампий Алексеевич, 1907 
2. Александров Кирилл Иванович, 1911 
3. Алексеев Андрей Максимович, 1911 
4. Атаманов Григорий Егорович, 1910 
5. Афанасьев Илья Иннокентьевич, 1921 
6. Ботуев Михаил Николаевич, 1914 
7. Бугуев Матвей Афанасьевич, 1916 
8. Бугулов (Филиппов) Константин Васильевич,1915 
9. Васильев Василий Федорович,1910 
10. Васильев Петр Васильевич, 1918 
11. Гаврильев Герасим Спиридонович, 1917 
12. Гаврильев Михаил Семенович, 1914 
13. Далыгыров Прокопий Афанасьевич, 1917 
14. Данилов Алекс. (Аммос) Андреевич,1913 
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15. Дмитриев Максим Васильевич, 1915 
16. Докторов Иван Игнатьевич, 1906 
17. Докторов Михаил Николаевич, 1909 
18. Докторов Никита Константинович, 1913 
19. Егоров Николай Егорович,1912 
20. Егоров Никонор Евсеевич, 1910 
21. Егоров Тарас Григорьевич, 1915 
22. Ефимов Николай Гаврильевич,1915 
23. Иванов Дмитрий Иванович, 1914 
24. Иванов Лазарь Герасимович, 1914 
25. Иванов Михаил Петрович, 1917 
26. Кардашевскай Гаврил Гаврильевич, 1921 
27. Кардашевскай Илья Ильич, 1914 
28. Кардашевскай Леонтий Васильевич, 1913 
29. Константинов Игнатий Константинович, 1922 
30. Куприянов Игнатий Иванович, 1913 
31. Маччасынов Тимофей Алексеевич,1914 
32. Мохтуяхов Алексей Иванович, 1914 
33. Мохтуяхов Никифор Иванович, 1909 
34. Мухоплев Алексей Николаевич, 1915 
35. Мухоплев Григорий Прокопьевич, 1920 
36. Мухоплев Петр Семенович, 1910 
37. Петров Герасим Афанасьевич, 1916 
38. Петров Илья Иванович, 1914 
39. Петров Павел Иванович, 1918 
40. Романов Никон Семенович, 1909 
41. Санников Николай Гаврильевич, 1923 
42. Сивцев Спиридон Иванович, 1922 
43. Софронов Прокопий Афанасьевич, 1917 
44. Спиридонов Иван Васильевич, 1913
45. Спиридонов Христофор Наумович, 1916 
46. Степанов Игнатий Константинович, 1918 
47. Табыисов Евсей Гаврильевич, 1913 
48. Такасаев Тимофей Иванович, 1912 
49. Тельбиров Андрей Харлампьевич, 1918 
50. Тобуроков Андрей Егорович, 1913 
51. Федоров Алексей Федорович, 1909 
52. Чуруков Егор Данилович,1910 

1941 с. Нам нэһилиэгиттэн барыта 52 киһи ынырык сэрии суоһаабыт саа-
май ыарахан сылларыгар Кыһыл Аармыйа кэккэтигэр ыҥырыллыбыттара. Ки-
нилэртэн 40 киһи хорсун быһыыны, Ийэ дойдуга бэриниилээх буолуу холобурун 
көрдөрөн, кыргыһыы хонуутугар бэйэлэрин олохторун толук уурбуттара. 12 эрэ 
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киһи сэриигэ бааһыран, инбэлиит буолан, араас сылларга дойдуларыгар эргил-
лэн кэлбиттэрэ… Саха уолаттара, ол иһигэр биһиги Наммытыттан, ынырыктаах 
кыргыһыыга, хаан тохтуулаах уоттаах сэриигэ бараары туран, кыргыһа да сыл-
дьан санааларын түһэрбэт, патриотическай ис хоһоонноох суруктары дьоннору-
гар, табаарыстарыгар суруйаллара, ол санааларын илдьэ сылдьан кыргыһыы 
хонуутугар охтоллоро…

Василий Григорьевич Ильин 

1941 с. «Кыһыл үлэһит» холкуостан сэриигэ барааччылар. 
Хаҥастан уҥа 1-кы кэккэҕэ олороллор: Кардашевскай Е. С., Софронов Н. С., 

Сабыдах Сүөкүлэ, Петров Г. А., Петрова М. А., Васильев В. П.-Күүлээхтиирэп, 
Жендринскэй Иван-Ботуоҥка уола, Алексеев Е. Н.-Оппуой.

2-с кэккэҕэ тураллар: Жендринскэй Михаил-Быччыкы, 
Васильев-Егоров П., Ефимов Н. Г., Петров П. И., Атаманов Г. В. 

3-с кэккэҕэ тураллар: Егоров Н. Е.-Дьолторук, Хамарова Евдокия, 
Кардашевская А. И.-Өксүүнэп, Табыисов П. Г., Табыисов Е. Г., 
Мултусов Д. А., Ботуев М. Н., Петров И. И. Балаҕаннаах с.
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ЛЕНИНГРАД КУОРАТЫ КӨМҮСКҮҮР КЫРГЫҺЫЫГА 

1941 сыл балаҕан ыйын 8 күнүттэн Ленинграды өстөөх төгүрүктээн хаайан 
олоруута саҕаламмыта.

 «20 августа 1941 года немецкие войска заняли г. Чудово, перерезав желез-
ную дорогу Ленинград—Москва. Над Ленинградом нависла непосредственная 
опасность. Началась 900-дневная блокада Ленинграда. С начала войны ленин-
градцы, как и все советские люди, поднялись на защиту Родины. Ленинград-
ская битва имела большое политическое и военно-стратегическое значение 
и оказала влияние на ход военных действий на других участках советско-гер-
манского фронта. Она оттянула на себя крупные силы немецко-фашистских 
войск и всю финскую армию. Гитлеровское командование не могло переди-
слоцировать войска из-под Ленинграда на другие направления, где решались 
главные задачи. Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества 
и непобедимости советского народа, его морально-политического единства. 
С 8 сентября 1941 года начался отсчет трагических и героических блокад-
ных дней, кольцо блокады было порвано только 27 января 1944 года. На защи-
ту города встали представители всех национальностей страны, в том чис-
ле и воины-якутянe, призванные в Красную Армию и попавшие на Волховский 
фронт. В ряды защитников Ленинграда встали также якутяне-студенты, 
аспиранты, учившиеся в городе на Неве».
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Романов Никон Семенович

Романов Никон 1909 с. Нам нэһилиэгэр орто сэниэ 
ыалга төрөөбүтэ. 16 сааһыгар Үөһээ Бүлүү оскуола тын 
бүтэрэн баран, Бүлүү куоратыгар билиҥҥи педучилище 
бүтэһик куурсугар үөрэнэ сырыттаҕына, 1928 с. болдьоҕун 
иннигэр выпустаан Маалыкайга учууталлата ыыппыттара.

1929–1932 сс. Үөһээ Бүлүү оскуолатыгар учууталлыыр. 
1932–1935 сс. Ленинградка Герцен аатынан пединститу-
ту үөрэнэн бүтэрэр. 1935–1938 сс. Дьокуускайдааҕы пед-
институкка преподавателинэн, завуһунан үлэлиир. 1938–
1941 сс. Жданов аатынан Ленинградтааҕы университет 
аспирантуратын ситиһиилээхтик үөрэнэн бүтэрэр.

1941 с. бэс ыйын 29 күнүгэр Хотугулуу-Арҕааҥҥы фронт 
(СЗф) норуодунай ополчение сэриитигэр 55-с аармыйа слуцко-колпинскай УР-га 
младшай лейтенант званиелаах взвод хамандыыра буолар.

1941 с. балаҕан ыйын 12 күнүгэр Ленинград Колпинскай оройуонугар сэрии-
лэһэ сылдьан өлбүтэ.

Нам нэһилиэгиттэн Дьокуускайдааҕы национальнай оскуола истээччитэ Ни - 
кон Семенович Романов 1941 сыл бэс ыйын 21 күнүгэр Жданов аатынан Ле-
нинградтааҕы государственнай университекка «Ясак в Якутии в 18 веке» диэн 
тиэ мэҕэ историческай наука кандидатыгар диссертациятын ситиһиилээхтик кө-
мүскээн баран, сарсыныгар фашистскай Германия сэриинэн саба түспүтүгэр Ле-
нинград куоратын көмүскэһэ бэйэтин баҕатынан фроҥҥа барбыта. Никон Семе-
нович кэргэнигэр Нина Ивановна Романоваҕа суруйбут суругар: «Они пройдут 
только через наши трупы, живыми не пропустим» диэбит. Аармыйаҕа бара-
рыгар төрөөбүт дойдубут көмүскэлин иһин биир киһи курдук турунарга араадьы-

Н. С. Романов аармыйаҕа бараары туран этиитэ «Известия» хаһыат 
1941 с. бэс ыйын 29 күнүнээҕи нүөмэригэр тахсыбыта
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йанан тыл эппитэ. Бу туһунан «Известия» хаһыат 1941 сыл бэс ыйын 29 күнүгэр 
бу курдук суруйбута: «Тысячи лучших представителей советской интеллиген-
ции Ленинграда уходят в передовые линии фронта… Аспирант историческо-
го факультета тов. Романов, сын неграмотного якута, 21 июня блестяще 
защитил кандидатскую диссертацию, сейчас он призван в армию. «У нас хо-
тят отнять завоеванное счастье, — говорит он, — не бывать этому». Вче-
ра я был научным работником, сегодня боец Красной Армии…» — диэн. 

Н. С. Романов төрөөбүт дойдутун иһин 1941 сыл балаҕан ыйын 9 күнүгэр Кол-
пино диэн тимир суол узелыгар дьоруойдуу өлбүтэ.

Учуонай, байыас

Мин учууталбын. Биир олус сүрэхтээх, уһулуччу дьоҕурдаах, үтүө майгылаах, 
көрсүө оҕону умнубаппын. Ол оҕо кэнники учуутал, Саха сиригэр биир бастакы 
учуонай буолбута. 1921–1922 үөрэх дьылыгар Никон биһиэхэ олорон кыстаабы-
та. Үөһээ Бүлүү бастакы ступеннаах оскуола 3-с группатыгар үөрэнэрэ. Оҕолор 
үксүгэр көмүлүөк оһох сырдыгар уруоктарын аахталлара. Аһыыр ас кэмчи этэ. 
Кинини кытта биһиэхэ хас да оҕо олорбута. Никон оонньоон атыҥҥа аралдьыйа-
рын биирдэ да көрбөтөҕүм. Биир да киэһэни көтүппэккэ көмүлүөк сырдыгар түүн 
үөһүгэр диэри кинигэ ааҕа олорор буолара.

Никон 1909 с. Нам нэһилиэгэр орто бааһынай дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. 
Аҕата Семен Романович Романов 4 уоллааҕа, 3 кыыстааҕа. Никон оскуолаҕа 
1919 с. киирбитэ уонна 7 кылаастаах бааһынай ыччатын оскуолатын туйгуннук 
үөрэнэн бүтэрбитэ. Бүтэрээт, 1926 с. Бүлүүтээҕи педтехникумҥа киирбитэ. 3-с 
кууруска үөрэнэ сырыттаҕына, 1929 с. бастыҥ устудьуон быһыытынан Ньурбаҕа 
Маалыкай оскуолатыгар учууталынан ыыппыттара. Онно бастакы холкуостары 
тэрийиигэ, атын да уопсастыбаннай үлэлэргэ актыыбынайдык кыттыбыта. Ити 

Никон Романов, кэргэнэ Нина Ивановна, 
оҕолоро Вениамин, Валентина, Владимир
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кэнниттэн 1932 с. сааскыга диэри Үөһээ Бүлүүгэ үлэлээбитэ. Бүлүү техникумугар 
үөрэнэ сылдьан хомсомуолга, 1930 с. баартыйаҕа киирбитэ.

1932–1935 сс. Ленинградка Герцен ааты нан институту бүтэрбитэ. Кэргэнэ 
Нина Ивановна Романова ахтыытынан бастаан утаа нууччалыы билиитэ мөлтөх 
эбитэ үһү. Ол эрээри кыһамньылаах уонна дьоҕурдаах буолан профессордарга 
хайҕатара уонна сөбүлэтэрэ үһү. Биир сыл иһигэр нуучча тылын эҥкилэ суох 
баһылаабыт уонна мунньахтарга суруммакка эрэ, нууччалыы бэрт ыраас тык, 
холкутук тыл этэр буолбут. Пединститут колоннай саалатыгар устудьуон нар бас-
тыҥ үлэлэрэ көрдөрүүгэ ыйанара, онно Никон үлэлэрэ эмиэ баар буолара диир 
кэргэнэ. Устудьуон нуур сылларыгар комсомольскай тэрилтэ сэ кирэтээринэн  
үлэлээбит, онно устудьуоннар таптыыр салайааччыларын быһыытынан билли-
битэ. Институту бүтэрбитин кэннэ салайар дьоҕурдааҕын, научнай-чинчийэр үлэ-
лэргэ сыһыаннааҕын иһин профессордар аспирантураҕа хааларыгар сүбэлээ-
биттэрэ. Никон бэйэтин дойдутугар үлэлиэн, туһалыан баҕаран, 1935–1936 cc. 
диэри Дьокуускайдааҕы пединститукка преподавателинэн, кэлин дириэктэри 
үөрэх чааһыгар солбуйааччынан үлэ лээбитэ.

Ол саҕана Саха сиригэр научнай каадырдары бэлэмнээһин боппуруоһа сы-
тыытык турбута. 1938 с. Ленинградтааҕы Ждановскай государственнай универ-
ситекка аспиранынан киирбитэ. Кини дьулуурдаахтык дьарыктаммыта, сарсыар-
да 5–6 чааска, түүн хойукка, диэри үлэлиирэ. Аспирантураны ситиһиилээхтик 
бүтэрэн, 1941 с. кандидатскай диссертациятын суруйбута, саас 1941 с. бэс 
ыйын 21 күнүгэр «Саха сиригэр 18-с үйэтээҕи ясак» диэн тиэмэҕэ диссертация-
тын ситиһиилээхтик көмүскээн, историческай наука кандидатын аатын ылбыта. 
Кини үлэтин Ленинград учуонайдара, чуолаан профессордар Н. Н. Степанов, 
М. Н. Мартынов, үрдүктүк сыаналаабыттара. Саха сирин, Сибиир бүтүннүүтүн 
историятын үөрэтиигэ дьоһуннаах кылааты 
киллэрии диэбиттэрэ.

Эдэр учуонай 1941 с. бэс ыйын 29 күнүгэр 
немецкэй-фашистскай талабырдьыттары ута-
ры көҥүл өттүнэн көрдөһөн сэрии фронугар 
барбыта. Ол туһунан ССРС Верховнай Сэ- 
биэтин Президиумун уоргана «Известия» ха-
һыат 1941 с. бэс ыйын 29 күнүнээҕи нүөмэри-
гэр бастакы сирэйгэ «Бары кыахтары фронт 
наадатыгар» диэн рубрика анныгар суруллу-
бута. «Ленинград интеллигенциятын тыһыын-
чанан ааҕыллар бастыҥ бэрэстэбиитэллэ-
рэ фронт инники лииньийэтигэр бараллар… 
Ис торическай факультет аспирана табаарыс 
Романов, үөрэҕэ суох саха уола, бэс ыйын 
21 күнүгэр диссертациятын ситиһиилээхтик 
көмүскээбитэ, онтон бүгүн кыргыһыы толоо-
нугар барда. «Ыар охсуһуунан, дьулуурдаах 
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үлэнэн ситиспит дьолбутун был-
дьыырга соруналлар, — диир кини. 
Суох, оннук буолуо суоҕа, бэҕэһээ 
мин учуонай буолаары сылдьы-
бытым, оттон бүгүн кыайыылаах 
Кыһыл Аармыйа байыаһабын».

Младшай лейтенант Романов 
Никон Семенович Ленинградскай 
фроҥҥа 78-с саппаас стрелковай  
полкаҕа политрук этэ. Хаан тох-
туулаах кырыктаах кыргыһыылар- 
га хомуньуус хорсун быһыы хо-
лобурдарын көрдөрөрө, саллаат-
тары көҕүлүүрэ. Ол сылдьан ба-
лаҕан ыйын 9 күнүгэр Колпино 

дэриэби нэ аттыгар буол бут хаан тохтуулаах кыргыһыыга дьоруойдуу охтубута.
Никон кэргэнэ Нина Ивановна үрдүк үөрэхтээх учуутал, билигин 66 саастаах,  

Донесение о безвозвратных потерях личного состава армейских частей 
55-й армии слуцко-колпинской УР (ЦАМО ф.58, о.818884, д.41)

Ленинград куорат ополченецтара
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Приказ главного управления кадров Народного комиссариата обороны 
СССР №0367/пог. от 9 января 1942 года об исключении из списков 

начальствующего состава (ЦАМО Ф. 33, О. 11458, д. 22)

пенсионерка. Уола Вениамин Никонович үрдүк үөрэхтээх учуутал, Куйбышев 
куо ракка үрдүк үөрэх заведениетыгар нуучча тылын уонна литературатын пре-
подавателинэн 3-c сылын үлэлиир, научнай-чинчийэр үлэнэн дьарыктанар.

Үөһээ Бүлүүгэ Никон Семенович Романов аатынан уулусса ааттаммыта. Кини 
тө рөөбүт нэһилиэгэр кини аатын үйэтитэр ханнык эмит бэлиэ баара буоллар дии 
саныыбыт.

Ксенофонт Оросутцев, 
«Коммунизм сардаҥата» хаһыат, 1985 c.
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Алампадисов Харлампий Алексеевич

1907 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүтэ.
Кэргэнэ Алампадисова Марфа Никифоровна. МТС бас-

такы тырахтарыыстарыттан биирдэстэрэ. 1939 с. Моску-
баҕа аан бастакытын ыытыллар Бүтүн Сойуустааҕы тыа 
хаһаайыстыбатын быыстапкатыгар Саха сириттэн дэлэ-
гээт быһыытынан кыттыбыта.

1941 с. сэриигэ ыҥырыл-
лыбыт. Байыаннай пере-
сыльнай пуун докумуонугар  
суруллубутунан, 1942 с. 
олунньу 25 күнүгэр уоттаах 
сэрии ортотугар сэриилэһэ 
сылдьар Хотугулуу-Арҕааҥ - 
ҥы фронт (СЗф) 34-с аар-
мыйа 202-с стрелковай ди-
визиятыгар анаммыт.

1943 с. дойдутугар эр-
гиллибит.

1943 с. өлбүт.

1942 с. олунньу 25 күнүнээҕи 
стрелковай дивизия 

бойобуой сурунаалыттан
(pamyat-naroda.ru ситимтэн)

ЦАМО ф. СПП Северо-Западного фронт, о. 28815, д. 48
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Атаманов Григорий Егорович

1910 с. Бүлүү оройуонугар I Күүлэт нэһилиэгэр тө рөө-
бүтэ. Нам нэһилиэгэр аҕалара өлбүтүн кэннэ таайыгар 
Егоров Евсейдээххэ киирэн олорбут. «Кыһыл үлэһит» хол-
куоска чилиэнинэн киирбит.

1941 с. сэриигэ ыҥы - 
рыллыбыт. Байыаннай 
пересыльнай пуун ре-
гистрациялыыр карточ-
катыгар: 1905 с. төрүөх, 
Нам нэһилиэгэр Бала-
ҕаннаахха төрөөбүт диэн  
суруллубут. 1942 с. муус устар 9 күнүгэр 11-с 
стрелковай дивизия 219-с стрелковай полка-
тыгар сылдьан бааһыран, 1789-с нүөмэрдээх 
эвакогоспитальга киирбит. 1942 с. муус устар 
26 күнүгэр Волховскай фроҥҥа 11-с стрелко-
вай дивизияҕа ыыппыттар (ЦАМО ф. Волхов-
ский пересыльный пункт, о. 530771, д. 43394).

Кыргыһыы хонуутуттан эргиллибэтэх.

Афанасьев Илья Иннокентьевич-Быралгы

1921 с. Нам нэһилиэгэр Быйаа Эҥиэттэй дьиэ кэргэни-
гэр төрөөбүтэ.

1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыта. 1942 с. балаҕан ыйын 
3 күнүттэн Ленинградскай фроҥҥа, 1943 с. атырдьах 
ыйын 20 күнүттэн Карельскай фроҥҥа, 1945 с. кулун тутар 
10 күнүттэн 4-с Украинскай фроҥҥа 229-с стрелковай ди-
визияҕа сэриилэспитэ. Иккитэ бааһыран госпитальга сып-
пыта. 1946 с. дойдутугар эргиллибитэ.

1945 с. ыам ыйын 20 күнүгэр «Бойобуой үтүөлэрин 
иһин» мэтээлинэн, 1985 с. муус устар 6 күнүгэр Аҕа дой-
ду сэриитэ II истиэпэннээх уордьанынан, 1946 с. атырдьах 
ыйын 26 күнүгэр «1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу сэриитин 
кэмигэр Германияны кыайыы иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыта.

1986 с. өлбүтэ.
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Убайбыт туһунан сырдык өйдөбүлбүт

Аҕабыт Ильин Иннокентий Афанасьевич бас-
такы кэргэниттэн уола Илья Иннокентьевич-Бы-
ралгы Аҕа дойду уоттаах сэриитин кыттыылааҕа, 
бэтэрээн-фронтовик Үөһээ Бүлүү оройуонун Нам 
нэһилиэгэр 1921 с. төрөөбүтэ. Кини араспаан-
ньатын эһэтин аатынан (Ильин Афанасий Ильич- 
Даҥ), аата Илья хос эһэтин аатынан буолбут. 
Убайбыт Илья-Быралгы сырдык хааннаах, сытыы  
харахтардаах, турбут-олорбут, сытыы-хотуу кө-
рүҥ нээх, бэйэтин кыанар киһи этэ.

Аҕа дойду уоттаах сэриитигэр ыҥырыллан, саа- 
саадах тутан сэриилэспит биһиги дьиэ кэргэнтэн 
кини соҕотох. Фроҥҥа нууччалыы билэр, үөрэх-
тээх буолан, суруксутунан сылдьыбытын, саа-саа-

дах тутан сэриилэспитин, контузия ылбытын, аччыктыылларын, өстөөҕү кытта 
киир сиилэрин туһунан кэпсиирэ үһү. Сэрииттэн тыыннаах ордон, дойдутугар 
этэҥҥэ эргиллэн кэлбит. Контузията доруобуйатыгар охсон, онтон үтүөрэн, кэр-
гэннэнэн, эйэлээх олоххо үлэ үөһүгэр түһэн үлэлээн-хамсаан барбыта.

Бүлүү куоратыгар көһөн, дьиэ-уот туттан, сүөһү, сылгы ииттэн олорбут. Бас-
таан милииссийэҕэ, кэлин оскуолаҕа харабылынан үлэлээбит. Сөбүлээн олох-
суйбут Бүлүүтүгэр олоҕун тиһэх күннэригэр диэри олорбута. Ыччат хаалбатах.

Биһиги оҕолор кыра буолан, 
дьоммут, аймахтарбыт кэпсииллэ-
ринэн, кини туһунан сырдык өйдө-
бүллээхпит. Кини сүрдээх сытыы, 
сылбырҕа, түргэн-тарҕан туттуу-
лаах, биир сиргэ таба олорбот-тур-
бат, кэпсииллэринэн, Бүлүү куо-
раттан былыр оччолорго сүүрүү 
былаастаан сатыы хааман кэлэр 
уонна ол күнүгэр төннөр эбит, эмиэ 
сатыы, атаҕар улахан кыахтаах, са-
тыы хаамарын сөбүлүүрэ үһү. Ол 
кэлэн аҕатын көрөн, аймахтарын 
барыларын билсэн-көрсөн баран, 
ыксалынан сылдьан биир сиргэ 
табан турбакка, уоту ылар курдук, 
дьиэтигэр сус гы нан хаалар эбит.

Ийэ дойдутун көмүскүүр Улуу сэ- 
риигэ кыттан, биһиги барыбыт 
дьоллоох олохпут туһугар хорсун-

Наградной документ  
(ЦАМО ф. 33, о. 686196, д. 4952)
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нук сэ риилэспитинэн киэн туттабыт, сүгү рүйэбит, махтанабыт, убайбыт Илья Ин-
нокентьевич туһунан сырдык өйдөбүл Ылдьыыс аймахха үйэлэргэ баар буоллун.

Кулун тутар 12 күнэ, 2020 с. Нам нэһилиэгэ 

Бугуев Матвей Афанасьевич

1916 с. Ороһу нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Намҥа эдьиийи-
гэр Долгаев Капитоннаахха кэлэн олорбута.

1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыта. Хотугулуу-Арҕааҥҥы 
фроҥҥа (СЗф) сэриилэспитэ.

1942 с. ыам ыйыгар өлбүт, көмүллүбүт сирэ биллибэт.

Далыгыров Прокопий Афанасьевич 

1917 с. Нам нэһилиэгэр Далыгыров Афанасий Гаврильевич дьиэ кэргэнигэр 
төрөөбүтэ. «Чолбон» холкуоска киирэн үлэлээбитэ.

1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыта. Байыаннай пересыльнай пуун докумуонна-
рыттан көрдөххө, 1942 с. кулун тутар 3 күнүгэр 586-с байыаннай чааска сылдьан 
ыалдьан, 2694-с №-дээх эвакогоспитальга киирбит. 1942 с. муус устар 24 күнү-
гэр Волховскай фроҥҥа 48-с запасной полкаҕа ыыппыттар. 1943 с. тохсунньу 
24 күнүгэр Ленинградскай уобалас Тосненскай оройуон Егорьевка дэриэбинэ-
тигэр 281-с стрелковай дивизия 1062-с стрелковай полкатыгар аптамаатчыктар 

(ЦАМО ф. Волховский ВПП, о. 530771, д. 43399)

(ЦАМО ф. 58, о. 18001, д. 293)
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роталарыгар сэриилэһэ сылдьан өлбүт. Дубровка бөһүөлэгэр баар «Часовня» 
братскай могилаҕа иккистээн көһөрүллэн көмүс уҥуоҕа хараллыбыт.

Дмитриев Максим Васильевич

1915 с. Нам нэһилиэгэр Такырыйа Баһылайа дьиэ кэр-
гэнигэр төрөөбүтэ. Кэргэнэ Николаева Акулина Константи-
новна.

1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыта. Байыаннай пересыль-
най пуун докумуонуттан көрдөххө, 1942 с. олунньу 24 кү-
нүгэр Забайкаль-
скай фронт 4-с 
саппаас стрелко-
вай дивизия 67-с 
саппаас стрелко-
вай полкатыттан 
551-с стрелковай 

полкаҕа ананан барбыт. 551-с стрелко-
вай полкаҕа сылдьан ыам ыйын 1 күнү-
гэр Череповецка 1825-с №-дээх гос-
питальга киирбит, бэс ыйын 8 күнүгэр 
кыайан өрүттүбэккэ өлбүт.

Вологодскай уобалас Череповец 
куо рат Городской питомник уулуссатын 
1-кы №-дээх кылабыыһатыгар көмүл-
лүбүт (Филиал ЦАМО военно-медицин-
ских документов).

(ЦАМО ф. 8351, о. 0118513, д.18)
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Докторов Никита Константинович-Бычырдаан

1913 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүтэ. 
1933–1934 сс. Дьокуускайдааҕы национальнай-байыаннай 
оскуола курсана. 1938 с. Осоавиахим киин оскуолатыгар 
Москваҕа үөрэнэр.

1941 с. Кэбээйиттэн аармыйаҕа ыҥырыллыбыта. Млад-
шай лейтенант, взвод хамандыыра Хотугулуу-Арҕааҥҥы 
фронт (СЗф) I гвардейскай корпус 542-с биригээдэ-
тигэр сэриилэспитэ.

1942 с. кулун тутар 17 күнүгэр 4-с аармыйа 44-с 
стрелковай дивизия 305-с кавалерийскай стрелко-
вай полкатын састаабыгар сылдьан, Ленинградскай 
уобаласка Киришскэй оройуон Андреево дэриэби- 
нэ аттыгар кыргыһыыга улаханнык бааһыран өлбүт-
тэр испииһэктэригэр киирбитэ. Бу манна ылбыт ыарахан бааһырыытыттан гос-
питалларга өр эмтэнэн, иккис группалаах инбэлиит буолан, 1943 с. дойдутугар 
кэлбитэ.

1945 с. ыам ыйын 9 күнүгэр «1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр 
Германияны кыайыы иһин» мэтээлинэн, 1966 с. балаҕан ыйын 24 күнүгэр Кыһыл 
Сулус уордьанынан, 1985 с. муус устар 6 күнүгэр Аҕа дойду сэриитэ I истиэпэн-
нээх уордьанынан наҕараадаламмыта.

2007 с. өлбүтэ.

Олоҕун олуктара

1913 с. муус устар 15 күнүгэр Балаҕаннаахха олорор Докторов Игнатий 
Ивановичка төрдүс оҕо — уол оҕо төрөөбүтэ. Бу оҕону тоҕус хоммутун кэннэ, 
Игнатий Иванович убайа Константин Иванович илдьэ барбыт уонна Докторов 
Никита Константинович диэн ааттаабыт. Никита оҕо сааһа Саллыгынай алааска 
ааспыта.

1922 с. Үөһээ Бүлүүтээҕи оскуолаҕа 1-кы кылааска үөрэнэ киирбитэ. 1929 с. 
7-с кылааһы бүтэрэн баран, Балаҕаннаахха холкуос биригэдьиирэ буолар. Ман-
на сылдьан 1930 с. хомсомуол кэккэтигэр киирэр, араас культурнай үлэлэргэ 
кыттар: хотону дьиэттэн араарыы, дьону сурукка-бичиккэ үөрэтии түбүгэ, таҥа-
раны, абааһыны утары үлэлэр киниэхэ эмиэ тиксэллэр.

1933–1934 сс. Дьокуускайдааҕы национальнай-байыаннай 
оскуола курсана. 1934 с. сайыныгар, үөрэнэ сылдьан, татаардар 
сабантуйдарыгар тустууга Аргылла бухатыыры курдаһан охто-
рор. 1934 с. сэтинньигэ саха национальнай оскуолатын бүтэрэр 
уонна Бүлүү куоратыгар кэлэр. Манна 1938 с. диэри үлэлиир. 
Москваҕа Осоавиахим киин оскуолатыгар үөрэнэр. Үөрэнэр кэм-
нэригэр Никита Константинович күүс өттүнэн иннин кимиэхэ да 
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биэрбэтэх. Онно үөрэнэн младшай лейтенант званиелаах офицер буолар уонна 
снайпер дастабырыанньатын ылар. Дойдутугар кэлэн баран, Никита Константи-
нович сэрии буолуор диэри, Кэбээйигэ Осоавиахим бэрэссэдээтэлинэн үлэлиир.

Сэрии саҕаламмытыгар, тылланан туран, 1941 с. от ыйыгар фроҥҥа барар. 
Сэриини 1-кы гвардейскай корпус 52-с биригээдэтигэр лейтенант званиелаах 
стрелковай взвод хамандыырынан көрсөр. 1942 с. кулун тутар 14 күнүгэр Никита 
Докторов Старая Русса куорат таһыгар сэриигэ ыараханнык бааһырар уонна хас 
да госпиталларга эмтэнэн, иккис группалаах сэрии инбэлиитэ буолан, дойдуту-
гар 1943 с. балаҕан ыйыгар эргиллэн кэлэр.

Докторов Н. К.  өлбүттэр испииһэктэригэр киирэ сылдьыбытын
туоһулуур докумуон (ЦАМО ф. 58, о. 818883, д. 624)

Бастаан Кэбээйигэ райкомҥа пропаганда отделын сэбиэдиссэйинэн үлэлиир.  
Онтон 1944–1945 үөрэх дьылыгар Үөһээ Бүлүү орто оскуолатыгар военруктуур. 
Ол сырыттаҕына, баартыйа обкома Эдьигээн райсоветын бэрэссэдээтэлин сол-
буйааччынан аныыр. Манна уһуннук үлэлээбэт, 1945–1946 сс. Осоавиахим киин 
сэбиэтин солбуйааччы бэрэссэдээтэлинэн Дьокуускайга барар. Онтон бэйэтэ 
тылланан Усуйаанаҕа тиийэр, бастаан Уйаандыга, онтон Тумакка Ленин аатынан 
холкуоска бэрэссэдээтэллиир. Манна элбэх үлэни ыытар, холкуоһа бөдөҥүүр, 
кэлин миллионер холкуос буолар. Элэктэриичистибэни киллэртэрэр, оскуола, 
балыыһа дьиэлэрин кэҥэттэрэр, бастакы тыраахтары, катеры аҕалан үлэлэтэр. 
Кини туһунан билигин Усуйаана олохтоохторо улаханнык ытыктаан, аламай тыл-
ларынан ахталлар.

1959 с. дойдутугар Үөһээ Бүлүүгэ көһөн кэлэр. Кини манна бастаан Исидор 
Барахов аатынан холкуоска солбуйааччы бэрэссэдээтэлинэн, онтон оройуон 
кии нигэр коммунальнай хонтуора начаалынньыгынан, оройуоннааҕы сэбиэт 
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граж данскай оборуонаҕа штабын начаалынньыгынан үлэлиир. 1968 с. биэн-
сийэҕэ тахсан баран, уонча сыл революционнай бойобуой Албан аат кулуу-
бун босхоломмут бэрэссэдээтэлинэн үлэлиир. Ыччаты патриотическай тыыҥ-
ҥа иитии гэ, успуорт көрүҥнэрэ сайдалларыгар сыратын биэрэр, ыччат ытык 
сүбэһитэ буолар.

Николай Федорович Иванов, 
СӨ үтүөлээх учуутала, 

Ахсынньы 2 күнэ, 2018 с.

Хорсун быһыы 

Аҕа дойду сэриитигэр норуоттар доҕордо-
һууларын туһунан Никита Константинович Док-
торов биир хорсун холобуру кэпсээн турардаах:  
«Биһигини, түөрт араас омук офицердарын, 
оһуобай сорудахха ыыппыттара. Онно баалла-
ра казах, украинец, нуучча, саха офицердара: 
Ростовтан сылдьар нуучча уолун Николаевы  
уруккуттан билэр, убаастыыр этибит. Түүн ха - 
йыһарынан сорудахпытын толоро бардыбыт.  
Тииттэри таарыйар-таарыйбат сөмөлүөт ааһар,  
ол аата өстөөх лаппа чугаһын сэрэйбиппит.  
Ырааһыйаҕа киирээппитин кытта апта мааттар  
тыастара таһыгырыы түстүлэр. Ойуур иһэ ба-
рыҥнас дьон. Кыранааталарбытын быраҕаат, 
хаарга умса түстүбүт. «Хенде хох!» диэн са-
ҥа иһиллэрэ. Мин хайыһарым аҥаара тостон, 
аҥаар атаҕым хаарга батары түстэ. Атахпын 
хостоору хамсаатахпына, буулдьалар сиритэ- 
хайыта ааһаллар. Биһигини тыыннаахтыы тутаары гыналларын сэрэйэн, ордук 
ыксаабыппыт. Онно Николаев: «Түргэнник барыҥ. Ким да тыннаахтыы түбэс-
пэтин, хас биирдии сөкүүндэ күндү», — диэт, ньиэмэстэр диэки кыранаататын 
кыыраппыта. Ити түгэҥҥэ түбэһиннэрэн тыаҕа түстүбүт. Аптамаат тыаһа өргө 
диэри сүппэтэҕэ, ол аата биһиги хорсун хотойбут тыыннаахтыы бэриммэк кэ би-
лигин да ытыалаһа сытара. Биһиги этэҥҥэ тиийэн, бакыаты чааспытыгар тут-
тарбыппыт, ону кытта түрүбүөгэ оҥорон, Николаевка көмөҕө барбыттара да, 
сыр дык тыынын баттаспатахтара. Сарсыарданан ньиэмэһи билиэн тутан кэл- 
биттэрэ. Биһиги бойобуой доҕорбут, өстөөх тоһууруттан бэйэтин толук ууран  
туран, биһигини уонна чаастарын быыһаабыта. Ити ньиэмэс десаннара сөмө-
лүөтүнэн быраҕыллан, биһиэхэ уоран саба түһээри гыммыттара табыллыба-
таҕа. Төһө да өлбүтүн иһин, биһиги истиҥ доҕорбут, гвардия старшай лейтенана 
Николаев сырдык мөссүөнэ хаһан да биһиги сүрэхпититтэн сүппэт».
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Иванов Михаил Петрович

1917 с. Нам нэһилиэгэр Татаар Бүөтүрэ дьиэ кэргэнигэр 
төрөөбүтэ.

«Чолбон» холкуос чилиэнэ, идэтинэн тырахтарыыс, 
хомсомуол чилиэнэ.

1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыта. Хотугулуу-Арҕааҥҥы 
фроҥҥа (СЗф) сэриилэспитэ.

1942 с. кыргыһыы хонуутугар өлбүт, көмүллүбүт сирэ 
биллибэт.

Кардашевскай Филипп Спиридонович

1911 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Сээс Испирдиэ-
нин дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. 7-с кылааһы бүтэрэн ба-
ран, хайа үөрэҕин техникумугар Алдаҥҥа үөрэнэр.

1942 с. соҕуруу үлэлии сылдьан, Серовскай оройуон 
байыаннай комиссариатыттан сэриигэ ыҥырыллар. Гвар-
дия младшай сержанынан 45-с гвардейскай стрелковай 
дивизияҕа 50-с ОГИПД (отдельнай гвардейскай истре-
бительнай противотанковай дивизион) кэккэтигэр сэрии-
лэһэр.

1943 с. тохсунньу 16 күнүгэр «Бойобуой үтүөлэрин  
иһин» мэтээлинэн (ЦАМО ф. 33, о. 682526, д. 482), 1943 с. 

бэс ыйын 1 күнүгэр «Ленинград көмүскэлин иһин» мэтээлинэн (ЦАМО ф.1148, 
о. 2, д. 132) наҕараадаламмыт.

1943 с. от ыйын 25 күнүгэр өлбүт, бастаан Ленинградскай уобалас 3690 квад-
ракка көмүллүбүт, кэлин Всеволожскай оройуон Дубровка бөһүөлэгэр баар «Ча-
совня» братскай могилаҕа көһөрбүттэр.

Хорсун саллаат 

Филипп Спиридонович 1911 с. Балаҕаннаахха төрөөбүтэ. 7-с кылааһы Үөһээ 
Бүлүүгэ бүтэрбитэ. 1930 с. икки сыл Алдаҥҥа көмүс үлэтигэр шахтаҕа үлэлээ-
битэ. 1935 с. үөрэҕин Алданнааҕы хайа техникумугар салҕаабыта. Үөрэҕэр үчү-
гэй буолан Сталинскай стипендияны ылбыта. 1937 с. үөрэҕин бүтэрэн, икки сыл 
Алдаҥҥа салгыы исписэлиис быһыытынан үлэлээбитэ. 1939 с. Челябинскай куо-
ракка үлэтин салгыыр. 1942 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыта, Ленинград 
куораты өстөөх төгүрүктээһиниттэн босхолуур кыргыһыыларга противотанковай 
пушканан сэриилэспитэ. 1943 с. тохсунньу 12–19 күннэригэр буолбут кырыктаах 
кыргыһыыларга дьоруойдуу охсуспутун иһин «Хорсунун иһин» мэтээлинэн наҕа-
раадаламмыта.
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Ф. С. Кардашевскай хорсун саллаат. Ийэ дойдутугар бэриниилээх патриот 
бы һыытынан өһүөннээх өстөөҕү утары охсуһа сылдьан, 1943 с. от ыйын 25 күнү-
гэр өлбүтэ, Ленинград куоракка көмүллүбүтэ.

Елена Егоровна Попова‑Харабынова 
«Балаҕаннаах — төрүт сирбит» кинигэттэн

«При выполнении боевой задачи 12 и 13/I-43 проявил себя смелым и отважным,  
умело и метко уничтожал огневые средства противника. Ведение огня не прекращал, 

хотя по огневой позиции противник тоже вел огонь прямой наводкой из орудийного 
ДЗОТа. Получил ранение, но поле боя не бросил и продолжал вести огонь по орудию 

противника. В результате 2-х прямых попаданий орудие уничтожено.  
Помимо этого уничтожено 6 огневых точек в это же время». 

«Бойобуой үтүөлэрин иһин» мэтээли туоһулуур наградной лиис  
(ЦАМО ф. 33, о. 682526, д. 482)
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«Ленинград көмүскэлин иһин» 
мэтээл наградной лииһэ 

(ЦАМО ф.1148, о. 2, д. 132)

Дорооболоруҥ уб. убайдарым Хаппытыан, Ньомньоо, Бочо!!!

Өлүөрбүн. Ленин куоратыттан 8 биэрэстэлээх дэриэбинэҕэ баарбын. Тохсунньу ый 12 кү-
нүгэр сэриигэ учаастыйа ылбытым. Таанканы утары тэргэн саанан ытыалаабыппыт ньиэ-
мэстэри. Тохсунньу 12 күнүттэн 19 күнүгэр дылы Ленин куоратын ньиэ мэс төгүрүйэн сып-
пыт тиэрбэһин быспыппыт. Бу сэриигэ миигин наҕараадалаабыттара «За боевые заслуги» 
диэн мэдээлинэн. Билигин сынньалаҥҥа сылдьабыт. Ас кыһалҕата суох сэрии быһыытынан 
холоотоххо. Бары атын боруоннарга биһи Кыһыл аармыйабыт модуннук иннин диэки барда 
ньиэмэһи хотон үүрэн эрэр. Сотору биһиги Ленин куоратын ньиэмэс өлүүнэн ыраастыахпыт, 
оччоҕо биһиэхэ кэлиэ эмиэ урукку дьоллоох олохпут. Мин хаста да суруйбутум; мин сурукпун 
ылаҕыт дуу суох дуу билбэппин? Тоҕо суруйбаккытый? Өлбүтэ буолуо диигит дуу? Өлүөхпүн 
баҕара иликпин, өлүөм да суоҕа бу сэриигэ. Сурукпун ылларгыт эрэ суруйуҥ хайдах олороргу-
тун тугу үлэлииргитин. Сэрии бүттэҕинэ дойдубар бара сылдьыам.

Мин аадырыһым: 121 полевая почта часть 807 Кардашевскому Филиппу Спиридоновичу.
Хааллым Хардасыабыскай.

Тохсунньу ый 29 күнэ 1943 сыла

Суругу балаҕан ыйын 21 күнүгэр 1943 с. туппуттар.



41

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

Кардашевскай Филипп Спиридонович
көмүс уҥуоҕа хараллыбыт сирэ 

Донесение о потерях (ЦАМО ф.58, о. 18001, д. 546)



42

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

Куприянов Игнатий Иванович

1913 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүтэ, «Чолбон» холкуос 
чилиэнэ, 5 кылаас үөрэхтээх.

1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. 1941 с. балаҕан ыйыт-
тан 1943 с. олунньу ыйыгар диэри Хотугулуу-Арҕааҥҥы 
фроҥҥа (СЗф), 1943 с. балаҕан ыйыттан I Белорусскай 
фроҥҥа сэриилэспит. Гвардия ефрейтора званиелаах 
1733-с зенитнэй артиллерийскай полкаҕа орудийнайынан 
сылдьыбыт.

1944 с. бэс ыйын 3 күнүгэр «Хорсунун иһин» мэтээлинэн, 
1945 с. олунньу 14 күнүгэр «Бойобуой үтүөлэрин иһин» мэ-
тээлинэн, 1945 с. ыам ыйын 9 күнүгэр «1941–1945 сс. Аҕа 
дойду Улуу сэриитин кэмигэр Германияны кыайыы иһин» 

мэтээлинэн наҕараадаламмыта.
1946 с. дойдутугар эргиллибит.
1968 с. өлбүт.

Алта мэтээл кавалера 

Игнатий Иванович 1913 с. төрөөбүтэ. Төрөппүттэрэ кыаммат ыал этилэр. Хо-
тоннорун кытта бииргэ сыстан турар туруорбах дьиэлэрэ Куталаахха самнал-
лан турбута. Аҕата Уйбаан Киппирийээнэп, ийэтэ Кэтэриинэ Софронова 8 оҕону 
иитэр туһугар сынньанар диэни билбэккэ, хараҥаттан хараҥаны ыпсаран баай-
дарга үлэлииллэрэ. Игнатий дьонугар көмөлөһөн бэрт кыратыттан үлэлээбитэ.

Тойонун туолбат хараҕын толороору, устар күнү быһа суорунанан бурдук 
тардан кыҥналдьыйара, дьиэтигэр ыкса түүн улаханнык илистэн тиийэрэ, аһаа-
бакка эрэ утуйан хаалара. Сарсыарда күн саҥа тииттэри үрдүнэн күлүүтэ ийэтэ 
эмээх син, төһө да баҕарбатар уһугуннаран, сылбархай чэй кутан, тоорохой оҕо-
то лэппиэскэтин сыыһын ылан аһатан, хоргуйан өлбөт кыһалҕатыттан оҕотун 
кырыктаах баайга үлэлэтэ ыытара. Ол курдук үлэлии сырыттаҕына, биир кэрэ 
күн үөрүүлээх сурах тарҕаммыта: «Ыраахтааҕы баттыгас таах былааһа суулла-
рылынна. Үлэһит дьон-аймахха көҥүл күнэ үүннэ!» — диэн. Онтон сотору кэм 
иһинэн баайдар сабардаан олорбут киэҥ үүнүүлээх ходуһаларын, суугунуу хам-
сыыр

 
бурдуктаах бааһыналарын дууһанан үллэрии буолбута. Игнатийдаах 8 оҕо 

уонна ийэлээх аҕа буоланнар элбэх үүнүүлээх киэҥ сири ылбыттара. 1930 сыл 
«Кыһыл үлэһит» холкуоска 17-с киһинэн киирбитэ, онтон кэлин Намҥа көһөн 
кэлэн «Чолбон» холкуоска чилиэн буолбута. 1941 с. пиэрмэ сэбиэдиссэйинэн 
үлэлии олорон, Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллан, Ийэ дойдутун ньиэмэс фашис-
тарыттан көмүскүү барбыта. Балаҕан ыйыгар Мальта станцияҕа тиийэн үөрэм-
митэ. Биир дойдулааҕа Михаил Иванов эмиэ онно үөрэнэр этэ. Биһиги маҥнайгы 
буорах сытын Хотугулуу-Арҕааҥҥы фроҥҥа Ленинградскай, Калининскай уоба-
ластарга, Дмияновскай уонна Старай Русскай туһаайыыларынан кырыктаах  
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«Хорсунун иһин» мэтээл 
наградной лииһэ. 

Приказ №6 Зенап ПВО 03.06.1944 г. 
(ЦАМО ф. 33, о. 690155, д. 2318) 

(донесение о потерях)

1945 с. И. И. Куприяновы 
Кыһыл сулус уордьаҥҥа 

түһэрбиттэрин 
«Бойобуой үтүөлэрин иһин» 

мэтээл биэрбиттэр 
(ЦАМО ф. 33, о. 686196, д.1697). 
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кыргыһыыларга билбиппит. Ол түүн биир дэриэбинэни атаакалаабыппыт. Сар-
сыарданан өстөөхтөр чугуйбуттара, икки өттүттэн сүтүк улахан этэ. Атаакаҕа 
киирэн иһэн, Мэхээлэ араанньы буолбута. Мин бэрэбээскилии олордохпуна, са-
нитардар кэлбиттэрэ уонна наһыылкаҕа ууран илдьэ барбыттара. Биһиги бу дэ-
риэбинэ аҥаар эрэ баһын ылбыт этибит. Өстөөх олус күүскэ бөҕөргөтүммүт этэ. 
Кыргыһыы алта суукка устата барбыта, икки ардыбыт уулусса уҥуор-маҥаар, 
онон кыранааталарынан быраҕаттаһарбыт. Ол сылдьан алтыс сууккабар илии-
бэр чэпчэкитик араанньы ылбытым. Бииргэ кэлбит табаарыһым саха уола Бу-
гуев Матвей чугас сылдьан кэлэн, хаана сүүрэ сылдьар илиибин бэрэбээскилээ-
битэ. Икки сахам уолаттарын кытта ити курдук арахсыбытым, ол биһиги тиһэх 
көрсүһүүбүт буолбута. Илиибэр кыранаата оскуолката хатаммыт этэ. Балта-
раа ый эмтэнэн, үтүөрэн, госпитальтан тахсыбытым. Көрдөөн-көрдөөн чааспын 
бул бутум. Биһиги сэриилэрбит били дэриэбинэлэрин ылан иккис дэриэбинэни 
оборуоналыы сыталлара. Саха доҕорум Бугуевым суох буолбут этэ. Субу-субу 
өстөөх кимэн киирии (контрнаступление) оҥороро, ону күүстээх уотунан үлтү ох-
сон самнаран иһэрбит. Биһиэхэ саҥа күүстэр кэлбиттэрэ, онон кимэн киирэн хас 
да дэриэбинэни босхолообуппут. Ньиэмэстэр кыһыҥҥы бириэмэ буолан бөҕөр-
гөтүнүүлэрэ бэрт мөлтөх этэ. Биир хуторы босхолооһуҥҥа улахан кыргыһыы 
буолбута, ол кыргыһыыга иккиһин араанньы буолбутум. Атахпын таптарбытым. 
Санчааска атаарбыттара. Икки өттүттэн сүтүк элбэх этэ. Балтараа ый эмтэнэн, 
куруорка сынньанан баран, бэйэм чааспар разведка отделениетыгар түбэспи-
тим. Онно балтараа ый үөрэммитим — өстөөх оборуонатын хайдах киирэн үлтү 
тэптэрэргэ, хайдах миинэ уурарга уонна төттөрү өһүлэргэ, тыылга киирэн хайдах 
диверсия оҥорорго, чособуойдары тыаһа суох устарга. Үөрэх кэнниттэн хас күн 
аайы өстөөх оборуонатыгар кимэн киирэргэ суол аһан миинэ ыраастыырбыт. Бу 
миинэ ыраастааччы идэтэ баар — элбэх эр санааны эрэйэр үлэ, манна биир, 
ордук эбэтэр итэҕэс хамсаныыны оҥоруоҥ да бүттэҕиҥ ол. Сыҕайан-сыҕайан 
биһиги өстөөх оборуонатыгар чугаһаан кэлбиппит, күрүлүүр күнүс эмиэ урук-
ку үлэбитин киэһэ бүтэрэргэ, сүрүн күүскэ суолу аһарга бирикээс биэрбиттэрэ. 
Саҥа тиийэн үлэлээн эрдэхпитинэ, өстөөхтөр билэннэр күүстээх пулеметунан 
уоту аспыттара. Онтон минометунан ытыалаабыттара, табаарыстарым аҕыс 
буо лан снаряд түспүт боруоҥкатын иһигэр киирбиттэрэ, мин боруоҥка тас өт-
түгэр сыппытым, эмискэ туох эрэ бүтэҥи тыас иһиллээтин кытта өйбүн сүтэрби-
тим, ону кытта контузия ылбыт этим. Доҕотторум бары өлбүттэрэ, чороҥ соҕотох 
орпутум. Үсүһүн госпитальга ыыппыттара, биир ый кэриҥэ сытан баран чааспар 
төннөн кэлбитим. Урукку разведка чааһыгар сылдьыбытым. Сөп буола-буола 
уон чалыы киһини ыытан суол астараллара, мии нэ ыраастаталлара.

Биһигини уонтан тахса саллааты стройдатан баран, хамандыырбыт өстөөх 
оборуонатын разведкалыырга бирикээс биэрбитэ. Сып-сап хомунан сорудаҕы 
толоро айаннаатыбыт. Ньиэмэстэр дириҥ хараҥа ойуур иһигэр оборуонала-
на сыталлара, оборуонаҕа чугаһаан баран отделением хамандыыра оборуона 
иһигэр киирэн «тыл» эбэтэр туох эмэ «бэлиэни» илдьэ тахсарга сорудахтаата. 
Хамандыырбар байыаннай билиэппин хаалларан миноискателлаах уонна апта-
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мааттаах сорудаҕы толоро өстөөх фронун иһигэр киирдим. Хабыс-хараҥа, туох 
да көстүбэт, приборум бэркэ үлэлиир, куттал суохха дылы. Уҥа диэки сүүсчэ 
миэ тэрэлээх сиргэ элбэх уоттар көстөллөр. Эмискэ туох эрэ иһигэр тимис гынан 
хааллым, өйдөөн көрбүтүм — траншея эбит. Хоту өттүбэр ытыалаһыы сүр, про-
жектордар уһун дьураа суоллара халлааны хайыта суруйаллар. Фрону ааһан 
өстөөх тыылыгар киирдим. Өссө сэтэрбиттии хараҥарда, илиим иминэн сирдэ-
тэн айанныыбын. Ол сылдьан туох эрэ сылааска илиибин батары биэрдим, саха 
салаан билэр дииллэригэр дылы, сэрэнэн-сэрэнэн тылым төбөтүнэн таарыйан 
көрбүтүм — кэнсиэрбэттэн сибиэһэй миин буолан биэрдэ. Дуоһуйа сынньана 
таа рыйа, өстөөх полевой остолобуойугар аһаатым. Хамандыырым сорудаҕын 
санаан, бэлиэҕэ тугу илдьэрбин көрдөөн букунастым, онтон толору сыа кутул-
лубут хочулуогун булан төнүннүм. Халлаан саҥа сырдаан эрэрэ. Били маарыын 
ааспыт траншея бын булан, улаханнык чэпчээтим, табаарыстарым мантан чугас  
хаал быттара. Өстөөх оборуонатын туораан иһэн, солуурчахпын мас тардан 
тыаһатан, өстөөхтөр мээнэ тыас хоту пулеметунан уоту аспыттара. Утаакы буо-
лаат, эмиэ ах барбыттара. Эмискэ ынчык иһиллибитэ, ити мин биир доҕорум 
атаҕар таптаран сытара, доҕотторбун булан хамандыырбар кэһиибин биэрби-
тим. Кини ыйыталаһан баран кууһан ылбыта уонна тута штабка илдьэ баран ха-
мандыырга дакылааттаабыта. Полковник ыҥыран ылан, картаҕа ханна сылдьы-
быт сирбин ыйдарда. Онтон: «Табаарыс Куприянов, эйиэхэ хорсун сырыыҥ иһин 
сынньалаҥ биэрэбин, уон биэс хонукка, уонна правительственнай наҕараа даҕа 
хадатаайыстыба түһэриэм», — диэбитэ. Мин доҕотторбун кытары баран сын-
ньана хаалбыппыт. Биһиги чаастарбыт мин сылдьыбыт сирбинэн киирэн, өстөөх 
оборуонатын икки аҥыы хайа охсон баран, тыылынан киирэн, бэрт өр ытыалаһа 
сыппыт өстөөх чаастарын үлтү охсубуттара. Бу бастакы сырыыбар «Бойобуой  
үтүөлэрин иһин» мэтээлинэн наҕараадалаабыттара. Онтон эмиэ кырыктаах кыр-
гыһыыларга киирэн испиппит. Биир кыргыһыыга эмиэ суол аһан, мии нэ ыраас - 
таан, биэс миинэни өһүлэн, хатыылаах боробулуоханы быһан, өстөөх транше-
ятыгар тиийэн ытыалаһа сыттахпына, хомурҕаным аһыс гыммыта уонна өйбүн 
сүтэрбитим. Арай биирдэ өйдөммүтүм — быраас кэлэн кыраадыс уган эрэрэ, 
онтон миигин соһон илдьэн өлбүттэргэ бырахпыттара. Мин күүспүн мунньан, 
тыыннаахпын биллэрээри, саҥара сатыырым да кыах суоҕа, арай мээнэ та-
рамачыһарым. Онтон мин көрдөхпүнэ, саха уола кэлэн өҥөйөн көрбүтэ уон- 
на араанньылаахтарга илдьэн холбообута. Алта ый эмтэнэн үтүөрбүтүм, дой-
дубар өллө диэн сурук ыыппыттар, били быраас миигин өлбүтүнэн аахпытын 
иһин. Бу түбэлтэ кэнниттэн бэйэм чааспын кыайан булбатаҕым. Зенитнэй ар-
тиллерияҕа сулууспалаабытым. Икки сыл наводчигынан сылдьыбытым. Өстөөх 
сөмөлүөтүн биһиги батареябыт саамай хойуутук уону суулларбытын бу баарга 
дылы көрөбүн.

Арай үрдүбүтүнэн сөмөлүөттэр тыастара өрө куугунуу түһээтин кытары, ба-
йыаннай түрүбүөгэ сирената улуйда. Хараҥаҕа прожектордар уоттара халлаа-
ны хайыта суруйтаан хараҥаны сырдаттылар. Зениткалар уот тыллара бокуойа 
суох сандаарыстылар. Таптаран, оһох буруо арыалланан, өлүүнү тиэйэн испит 
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бомбардировщиктар бииртэн биир аны көппөт-тиллибэт 
суолланан, үйэлэрин тухары сэбиэскэй буорга умса түһэн 
истилэр. Биһиги уон иккиттэн уонун сиҥнэрбиппит, икки 
орпут икки аҥыы куурустарын сүтэрэн, мээнэ көтөн бэйэ-
лэрин арҕахтарын диэки харбыаласпыттара. Мин зенит-
нэй батареябын кытта тиһэх кыайыыга өстөөх ордуутугар 
Берлиҥҥэ тиийсибитим. Ыам ыйын 8 чыыһылатааҕы  түү-
нүн, ама, үйэм тухары умнуо үһүбүөн. Биэс сылы быһа сэ-
риилэспит, көҥүлбүтүн көмүскээбит, норуоппутун сэймэк-
тээбит, куораттарбытын уоттаталаабыт, собуоттарбытын, 
тутууларбытын урусхаллаабыт хаан өстөөхпүтүн самнар-
быт, өрөгөйбүт үрдээбит үөрүүлээх күнүн!

Биһиги батареябыт өстөөх кыраныыссатыгар киирэн 
баран, маннык куораттары ылыы иһин Кылаабынай командующайтан махтал 
ылбытым: Бервальде, Темпельбург, Фалькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, 
Фрайенвальде, Живельбайн, Регенвальде, Карли, Ландсберг, Мезеритц, Швибу-
си, Цюллихау, Дойтчкроне, Меркит-Фридлану, Бельгард, Трентов, Трайфенберг, 
Каммин, Гюльцов, Плате, Штаргард, Наугард, Польции уонна Берлин.

Дойдубар 1945 с. эргиллэн кэлбитим. Маҥнай ааҕар балаҕаҥҥа үлэлээби-
тим. Онтон сылгыһыттаабытым. Доруобуйам уйбат буолан харабынайынан үлэ-
лээбитим уон сэттэ сыл буолла. Бу үлэм иһин түөрт Бочуотунай грамотанан 
наҕараа даланным. Хас сыл ахсын бириэмийэ бөҕөнү ылабын.

Аҕа дойду улуу сэриитин бэтэрээнэ Игнатий Иванович Куприянов
тылыттан Январий Лукич Егоров суруйбута.

Ахсынньы 29 күнэ, 1966 с., Нам нэһилиэгэ,
Миитэрэй Наумов «Кинилэр дьоллоох саллааттар этэ»,

2015 с. кинигэттэн

Сивцев Спиридон Иванович 

1922 с. Нам нэһилиэгэр Такааһай Уйбаана диэн ыалга 
төрөөбүтэ.

«Чолбон» холкуос чилиэнэ, комсомолец.
1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Хотугулуу-Арҕааҥҥы 

фроҥҥа 265-с стрелковай дивизия 951-с стрелковай пол-
катыгар сэриилэспит.

Балаҕан ыйын 10 күнүгэр 1942 с. Синявинскай кимэн 

Гвардия ефрейтора 
И.И. Куприянов

«15-16.09 – 951-й стрелковый полк, в котором было  
183 человека оборонял 1-й Эстонский поселок и полнос-
тью погиб» («Синявино. Осень 1942» СПб, 2005).
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кии рии кыргыһыытыгар өлбүт. Бастаан Ленинградскай уобалас Мгинскай оро-
йуон Эстонскай-1 бөһүөлэгэр көмүллүбүт.

Кэлин көмүс уҥуоҕун Всеволожскай оройуон Дубровка бөһүөлэгиттэн 2 км 
хотугулуу турар «Часовня» диэн монуменнаах братскай могилаҕа көһөрбүттэр.

Помним, гордимся…

Сивцев (Такасаев) Спиридон Иванович родил-
ся в 1922 г. младшим, восьмым по счету, ребенком 
в многодетной семье Такасаева Ивана Ивановича, 
1873 г. р. (Чокуросский род, Чугуруҥнуур Уйбаан-Та-
кааһай уола) и Евдокии Егоровны, 1873 г. р. из Оросу.

У всех детей почему-то была фамилия Ивановы 
(хотя все считались Такасаевыми), кроме моего де-
душки Тимофея (Такасаев) и Спиридона (Сивцев). 
У нашего отца в воспоминаниях имеется предполо-
жение о том, что эта фамилия связана с фамилией 
родственников со стороны матери нашей прабабуш-
ки Евдокии Егоровны, которая была родом из Магас. 
Раньше детям давали разные фамилии в семье, что-
бы запутать злых духов (абааһы).

Говорили, что нашего дедушку Тимофея забра-
ли на войну вместе с младшим братом Спиридоном 
(возможно он ушел первым как самый молодой — 
информация разная, точные данные отсутствуют), 
но он из фронта так и не вернулся. На обороте его 
фотокарточки сохранилась запись о том, что он умер 
в авиакатастрофе (возможно была такая похоронка, 
может быть, умер при артобстреле или опять записа-
ли неточную информацию).

Буквально на днях на сайте «Память народа 
1941–1945 сс.» установили, что он умер 10 сентября 1942 г. в Ленинградской 
области, первичное место захоронения написали Мгинский район возле посел-
ка Эстонский-1 (на сайте «Дорога памяти» указано неверное наименование по-
селка Истомский), потом перезахоронили во Всеволжском районе в городское 
поселение Дубровское севернее 2 км и установили монумент «Часовня». Его 
данные должны быть выбиты на плите (он в списках значится на странице 436). 
В ходе поиска установили некоторые неточности, так его фамилию записали 
неправильно СивцОв, место призыва написали В-Бладский РВК, ЯАССР вместо 
В-Вилюйский, вместо Намский с/с написали Новский с/с, также указали непра-
вильную фамилию брата Сивцов Николай Иванович, хотя он был Иванов Нико-
лай Иванович.

Его старший брат Николай (Ньукулааһа) был призван чуть позже, добрался 

Спиридон Иванович Сивцев 
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до Сталинграда и вернулся живым, но раненым в правую руку, усыновил моего 
отца и вырастил как родного.

Когда Спиридон уходил на войну, ему было всего лишь 19 лет, ни жены, 
ни детей у него не было, ему бы еще жить да жить…

Для нашей семьи это большой подарок к юбилею Великой Победы, что нашли 
наконец-то место захоронения родного человека. Думаю, что мы обязательно 
туда съездим, повезем родную землю и как следует почтим его светлую память.

Внучатая племянница  
Туйаара Револьевна Такасаева.

16 апреля 2020 г.

Донесение о потерях в 265 стрелковой дивизии (ЦАМО ф. 58, о. 818883, д. 47)
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Табыисов Евсей Гаврильевич

1913 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Табыйыыс диэн 
орто сэниэ ыал дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. Кэргэнэ Григо-
рьева Матрена — «Кыһыл үлэһит» холкуос чилиэнэ.

1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Хотугулуу-Арҕааҥҥы 
фроҥҥа (СЗф) 285-с стрелковай дивизияҕа 1013-с стрел-
ковай полкаҕа сэриилэһэ сылдьан, 1942 с. кулун тутар 
2 күнүгэр Ленинградскай уобалас Киришскэй оройуон Жа-
рок дэриэбинэтигэр өлбүт. Бу эргин братскай могилалары 
Дубровка бөһүөлэгэр «Часовня» мемориалга иккистээн 
көһөрбүттэрэ, онон онно хараллыбыт буолуон сөп.

Донесение о безвозвратных потерях (ЦАМО ф. 58, о. 818883, д. 834)
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МОСКУБА АННЫГАР КЫРГЫҺЫЫГА КЫТТЫБЫТ БАЙЫАСТАР 

1941 сыл балаҕан ыйын 30 күнэ — 1942 сыл муус устар 20 күнэ  
Москуба аннынааҕы кыргыһыылар 

Я убит подо Ржевом, 
В безымянном болоте, 
В пятой роте, на левом, 
При жестоком налете. 
Я не слышал разрыва, 
Я не видел той вспышки, — 
Точно в пропасть с обрыва — 
И ни дна, ни покрышки.

Твардовский А.Т.
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Ржевтээҕи кыргыһыы 

1942 сыл тохсунньу 8 күнэ — 1943 сыл кулун тутар 31 күнэ. Ржевтээҕи кыр-
гыһыы — II Аҕа дойду сэриитин историятыгар биир саамай улахан хаан тохтуу-
лаах охсуһуу. Бу кыргыһыы норуокка «ржевтээҕи мясорубканан» ааттаммыта.

Москуба, Тула, билиҥҥи Калуга, Калинин (билиҥҥи Тверь), Смоленскай уоба-
ластар сирдэрин-уоттарын хабан барбыт бойобуой дьайыыларга Арҕааҥҥы уон-
на Калининскай фроннар сэриилэрэ кыттыбыттара. Флангаларга өйөбүлү Хоту-
гулуу-Арҕааҥҥы, Брянскайдааҕы уонна Киин фроннар оҥорбуттара. Ржевтээҕи 
кыргыһыыга сэбиэскэй сэриилэр үчүгэй кыайыыны ситиспэтэхтэрэ, ол оннугар 
бу кыргыһыы тыыннаах хаалбыт кыттыылаахтарыгар тугунан да кыайан оһорул-
лубат дириҥ бааһы, хараастыылаах өйдөбүлү хаалларбыта.

15 ый тухары салҕанан барбыт кырыктаах кыргыһыылар кэннилэриттэн биһи-
ги сэриилэрбит Ржев куораты кыайан ылбатахтара. Ржев аннынааҕы кыргыһыы-
лар кэннилэриттэн сэбиэскэй сэриилэр уопсай сүтүктэрэ 2 мөлүйүөнтэн тахса 
киһиэхэ тэҥнэспитэ. Ржев аннынааҕы сүтүкпүт Сталинградтааҕы сүтүкпүтүн икки 
төгүл куоһарар.

1943 сыл тохсунньутугар Калининскай фронт чаастара Ржевтэн 240 км арҕаа 
сытар Великие Луки куораты босхолообуттарын кэнниттэн Ржевтээҕи тумуска 
гитлеровскай сэриилэр балаһыанньалара тосту ыараабыта. Ньиэмэстэр төгү-
рүйүллэр кутталтан Ржеви хаалларан, эрдэ бэлэмнэммит позицияларыгар чу-
гуйан биэрбиттэрэ.

Куорат уонна уобалас сирдэригэр-уоттарыгар 42 бырааттыы ииннэр баал-
лар. 1994 сыл атырдьах ыйын 23 күнүгэр, Ржевтэн 7 биэрэстэлээх Филькино 
дэ риэ бинэ аттыгар Ржев аннынааҕы кыргыһыыларга охтубут саха буойуннары-
гар анаммыт Мемориал кутурҕаннаахтык аһыллан турар. Ржев сиригэр-уотугар 
тыһыынчанан ахсааннаах саха саллаата өлбүтэ уонна сураҕа суох сүппүтэ са-
баҕаланар.

Александров Кирилл Иванович-Кииччэ

1910 с. Нам нэһилиэгэр Бааччаҥныыр Татаар диэн ыал-
га төрөөбүтүн Александров Иван-Дьэҥкир Уйбаан диэн 
ыалга ииттэрэ биэрбиттэр. Бастакы тырахтарыыстартан 
биирдэстэрэ. «Кыһыл үлэһит» холкуос чилиэнэ. Кэргэнэ 
Александрова Фекла Павловна.

1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. 1941 с. атырдьах ыйын 
25 күнүгэр 22-с гвардейскай стрелковай дивизия састаа-
быгар сэриилэһэ сырыттаҕына, сураҕа суох сүппүттэр 
ис пии һэктэригэр киллэрбиттэр (ЦАМО ф. 58, о. 818883,  
д. 489).

30-с аармыйа 371-с стрелковай дивизия 586-с стрел-
ковай полкатыгар Ржевско-Вяземскай кимэн киирии кыргыһыытыгар сэриилэһэ 
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сылдьан, 1942 с. олунньу 12 күнүгэр 
госпитальга өлбүт (ЦАМО ф. 58, о. 
А-71693, д. 2080). Тверскэй уобалас 
Ржевскэй оройуон Бахмутово сэлиэн-
ньэтин Воскресенка дэриэбинэтигэр 
көмүллүбүт.

Көмүүнү кэлин Ржев—Осташков 
трасса 21 км, с. п. Победа братскай 
могилаҕа көһөрбүттэр.

Александров Кирилл Иванович
көмүс уҥуоҕа хараллыбыт сирэ

Донесение о потерях (ЦАМО ф. 58, о. 818883, д. 405)
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Егоров Никанор Евсеевич-Дьолторук

1910 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Сыччык Дэпсэ-
йэ диэн орто сэниэ ыал дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт. «Кыһыл 
үлэһит» холкуос чилиэнэ. Хамарова Евдокияны кэргэн 
ылаат, сэриигэ барбыт, оҕото суох.

1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. 1941 с. ахсынньы 26 кү- 
нүгэр 22-с гвардейскай стрелковай дивизияҕа 62-с гвар-
дейскай стрелковай полкаҕа сэриилэһэ сылдьан, Ка линин-
скай уобалас Старицкай оройуонугар буолбут кыр гыһыыга 
сүтүктэр испииһэктэригэр киирэ сылдьыбыт. 1942 с. сэтин-
ньи 25 күнүгэр 1170-с стрелковай полкаҕа сылдьан ыал-
дьан госпитальга киирбит, диагноһа: тыҥа сэллигэ, III ис- 
 тиэпэннээх дистрофия (ЦАМО ф. 58, о. А-83627, д. 5421). 1943 с. олунньу 7 күнү - 
гэр госпитальга өлбүт. Кировскай уобалас Киров куоратыгар Ленинскэй оройуо-
нун Потребкооперация уулуссатыгар Лобановскай кладбищеҕа 289-с №-ри нэн 
көмүллүбүт (ЦАМО ф. 58, о. 18001, д. 204).

Иванов Лазарь Герасимович

1914 с. Нам нэһилиэгэр Даалыгыр Хабырыыл дьиэ кэр-
гэнигэр төрөөбүт. Кинини кыра эрдэҕиттэн Былахтаах Дьа-
рааһын ылан ииттибит. 

МТС-ка бастыҥ тырахтарыыс бы һыы тынан биллэн, 
үлэ тэ сыаналанан, 1940 с. Саха сирин дэлэгээссийэтин 
састаабыгар киирэн, Москваҕа Бүтүн Сойуустааҕы тыа 
хаһаайыстыбатын ситиһиилэрин быыстапкатыгар бара 
сыл дьыбыт. «Чолбон» холкуос бэрэссэдээтэлинэн үлэлии 
сылдьан, 1941 с. сэриигэ барбыт.

Байыаннай пересыльнай пуун докумуонунан, 1941 с. ал-
тынньы 6 күнүгэр 86-с запасной стрелковай полкаттан 35-с 
саппаас стрелковай биригээдэҕэ кэлбит, 1942 с. тохсунньу 8 күнүгэр 582-с ба-
йыаннай чааска ыыппыттар (ЦАМО ф. 8371, о. 64317, д. 1).

Калининскай фронт 30-с аармыйа 348-с стрелковай дивизия 1172-с стрелко-
вай полкатыгар сэриилэһэ сылдьан, 1942 с. олунньу 10 күнүгэр өлбүт, Калинин-
скай уобалас Тверскэй оройуон Кокошкина дэриэбинэтигэр көмүллүбүт (ЦАМО 
ф. 7831, о. 254957, д. 1).
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Бүтүн Сойуустааҕы тыа хаһаайыстыбатын ситиһиилэрин быыстапкатыгар 
Дальнай Восток павильонун иннигэр. 

Лазарь Герасимович хаҥастан иккис олорор. 1940 с., Москва к.
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СМОЛЕНСК ТУҺААЙЫЫТЫГАР 

1941 с. ыҥырыллыбыт биһиги биир дойдулаахтарбытыттан хас да киһи 
33-с аармыйа састаабыгар киирбиттэр. 1942 с. кулун тутар-муус устар ыйдарга 
Ржевско-Вяземскай кимэн киирии түмүгэр 33-с аармыйа арҕааҥҥы группировката 

төгүрүктээһиҥҥэ түбэһэн имири эһиллибит 

Байыаннай пересыльнай пуун докумуоннарыттан көстөрүнэн, 1942 с. тох-
сунньу 25 күнүгэр Забайкальскай фронтан 67-с запасной стрелковай полкаттан 
1747-с №-дээх маршевай хамаанданы 183-с запасной стрелковай полкаҕа ыып-
пыттар (ЦАМО ф. 8351 о. 108513 д. 15). Бу хамаанда испииһэгэр 33-с аармыйа-
ҕа ананан тиийбит Нам дьоно Петров Герасим Афанасьевич, Мухоплев Петр 
Семенович, Чуруков Егор Данилович, Гаврильев Михаил Семенович сурулла 
сылдьаллар.

Гаврильев Михаил Семенович

1914 с. Нам нэһилиэгэр Ардьабыл диэн орто сэниэ ыал 
дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. Кэргэнэ Гаврилова Мария Ива-
новна. Сэриигэ барарыгар уол оҕото хаалбыт уонна эдэр 
сааһыгар ыалдьан өлбүт.

«Чолбон» холкуоска чилиэнинэн киирбит уонна завхо-
һунан үлэлээбит.

1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Байыаннай пересыль-
най пуун докумуонугар «Гаврилов Максим Семенович, 
снайпер» диэн суруллубут (ЦАМО ф. 8351, о. 108513, д. 15).  
33-с аармыйа 113-с стрелковай дивизия састаабыгар сэ-
риилэспит. 33-с аармыйа Ржевско-Вяземскай кимэн кии-
рэр операция кэмигэр төгүрүктээһиҥҥэ түбэспитэ. Сэрииттэн эргиллэн кэлбэтэх.
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Мухоплев Петр Семенович

1910 с. Нам нэһилиэгэр Романов Семен дьиэ кэргэни-
гэр төрөөбүтэ. Эбэтигэр Мухоплева Хиристииҥҥэ иитил-
лэн атын араспаанньалаах.

Сэриигэ 1941 с. ыҥырыллыбыт. 33-с аармыйа 113-с 
стрелковай дивизия 292-с стрелковай полкатыгар станко-
вай пулеметчигынан сэриилэспит. 1944 с. дойдутугар эр-
гиллибит.

1946 с. атырдьах ыйын 26 күнүгэр «1941–1945 сс. Аҕа 
дойду Улуу сэриитин кэмигэр Германияны кыайыы иһин» 
мэтээлинэн, 1951 с. ыам ыйын 30 күнүгэр Албан аат III ис-
тиэпэннээх уордьанынан, 1985 с. муус устар 6 күнүгэр 
Аҕа дойду сэриитэ I истиэпэннээх уордьанынан наҕа раа-
даламмыта.

1994 с. өлбүтэ.
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Саллаат ахтар…

Аҕа дойдуну көмүскүүр сэриигэ 1941 c. балаҕан ыйы-
гар барбытым. Читаҕа тиийэн 551-с стрелковай полка 2-с 
батальонугар үс ый кэриҥэ үөрэммитим. Ол кэнниттэн 
1942 c. олунньу саҥатыгар Смоленскай уобаласка Вязьма 
куорат анныгар сэриилэспитим. Биһиги чааспытыгар эл- 
бэх саха, бурят доҕоттордоох этим. Ньурба оройуонун 
Хаҥалас нэһилиэгиттэн Николаев Иван, Николаев Нико-
лай, Матвеев, Григорьевтар диэн уолаттар, Прокопьев 
Иван Бүлүүттэн, Үөһээ Бүлүүттэн Петров Герасим баалла-
ра. «Чолбон» холкуостан маннык дьоннор ыҥырыллыбып-
пыт: Чуруков Егор, Куприянов Игнатий, Иванов Лазарь, Та-
касаев Тимофей, Федоров Алексей, Гаврильев Герасим, 
Гаврильев Михаил, Тельбиров Андрей, Иванов Михаил, 
Далыгыров, Степанов Игнатий, Петров Афанасий, Рома-
нов Савва, Сивцев Спиридон, Петров уо.д.а.

Маҥнайгы атаака түүн этэ. 
Киирэрбитигэр ол уолаттарбын 
сүтэртээн кэбиспитим. Иккис 
түүнүгэр Чуруков уонна Петров 
буолан көрсүбүппүт. Бииргэ үс- 
хас түүн кимэн киириигэ сыл-
дьыбыппыт. Ол гынан баран, 
кыайан киирбэккэ төттөрү тах - 
сар этибит. Күнүс тахсан үһүөн  
хаарга ортоку миэстэни солбу-
һа-солбуһа сытарбыт. Үс атаа-
каҕа сылдьан баран, Петров Ге- 
расиммытын сүтэрэн кэбиспип-
пит. Онтон 10-ча күн буолан ба- 
ран араанньы буолбутум. Мос-
ква таһыгар Нарофоминск диэн 
куоракка госпитальга сыппы-
тым. Өстөөх ыла сылдьыбыт 
буолан, куоракка бүтүн дьиэ 
суоҕун кэриэтэ этэ. Турбалара, 
эркиннэрэ эрэ хороһон турал-
лара. Госпитальга сыттахпына, 
Чуруков араанньы буолан киир-
битэ. Мин үтүөрэн тахсарбар 
кини эмтэнэ хаалбыта. Сэриит - 
тэн элбэх мэтээллээх, уор-

Петр Семенович 
Мухоплев. 1941 с.
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дьаннаах 1945 с. эргиллэн кэлэн холкуоска үлэлии сылдьан, 1967 c. ыалдьан 
өлбүтэ.

Ыам ыйыгар 33-с аармыйа 113-с дивизиятын 292-с полкатын 8-с ротатын 3-с 
взводугар сылдьан атырдьах ыйыгар диэри оборуонаҕа сыппытым. Онно «Үчү-
гэй сулууспатын иһин» диэн полкаттан Махтал сурук ылбытым. Атырдьах ыйы-
гар кимэн киириигэ оборуоналана сыппыт Орлово, Матросово уонна өссө хас да 
дэриэбинэни босхолоспутум. Онно кимэн киирии иккис күнүгэр Жирков диэн Уус 
Алдан оройуонун киһитэ табаарыстааҕым. Кинини кытта атырдьах ыйыгар диэ - 
ри ньиэмэстэри кытта ытыалаһа-ытыалаһа оборуонаҕа сыппыппыт. Үс түүн ус-
тата атаакалаан хас да дэриэбинэни ылбыппыт. Биир Орлово диэн дэриэбинэни 
ылбыппыт кэннэ Жирков диэн уолум суох этэ. Баран хамандыырбар эппиппэр 
«көрдөө» диэн бирикээстээбитэ. Төннөн көрдөөн булбутум — уолум өлө сыта-
ра. Кыһыйбытым-абарбытым иһин хайыыр да кыаҕым суох этэ. Комсомольскай 
уонна красноармейскай билиэттэрин хамандыырбар биэрбитим. Чааспар соҕо-
тох саха хаалбытым. Биэс-алта күн устата эмиэ хас да дэриэбинэни атаакалаан 
туран босхолообуппут. Биир дэриэбинэ анныгар взводпутуттан үс эрэ буолан 
хаалбыппыт. Окуопабытыгар уу туолан, мас тэлгии-тэлгии, пулемеппут уотунан 
фашистары тута сыппыппыт. Күн ортото төбөҕө таптаран сэрииттэн туораабы-
тым. Калуга куоракка кэлбиппин харахпын эпэрээссийэлээн ылан кэбиспиттэрэ. 
Госпитальга икки ый сытан баран фроҥҥа иккиһин төннүбүтүм. Авиационнай 
чаас ка аэродромҥа сулууспалаабытым. Онтон кыһын 1943 сыл ыам ыйыгар де-
мобилизацияланан төннүбүтүм.

Дойдубар тырахтарыыһынан үлэлээбитим. 1944 сылтан 1963 сылга диэри 
холкуоска биригэдьиирдээбитим. 1949 с. баартыйаҕа киирбитим.

1947 с. кулун тутар 27 күнүгэр Саха АССР Верховнай Сэбиэтин ыйааҕынан 
Бочуотунай грамотанан, 1957 с. Верховнай Сэбиэт Бочуотунай грамотатынан 
иккиһин, 1965 с. үсүһүн наҕараадаламмытым. 1960 c. «Германияны Кыайыы 
20 сыла» диэн үбүлүөйдээх мэтээлинэн наҕараадаламмытым.

Петр Семенович Мухоплев, сэрии бэтэрээнэ,
«Албан аат эһиэхэ, Улуу Кыайыыны уһансыбыттарга!» 

брошюраттан 

«Находился в действующей армии на протяжении 7 месяцев в составе 292-
го стрелкового полка 113-ой стрелковой дивизии в Вязьминском направлении 
в должности станкового пулеметчика.

Тов. Мухоплев участвовал в оборонительных боях на подступах города 
Орла у деревни Матрошина. После чего перешел в наступление в составе 
своей части и участвовал в освобождении ряда населенных пунктов Орловской 
области и в период упорных боев после прорыва обороны противника получил 
тяжелое ранение обоих век правого глаза 11 августа 1942 года и после чего был 
эвакуирован с поля боя.

За участие в оборонительных и наступательных боях в Орловской облас-
ти и полученное тяжелое ранение удостоен награждения медали «За отвагу» 
(ЦАМО ф. 33, о. 744809, д. 443; 4)
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Петров Герасим Афанасьевич-Төлөн 

1916 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Дьогдьох Охо-
нооһой дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. Ийэтэ Петрова Фекла 
Михайловна. «Кыһыл үлэһит» холкуоска үлэлии сылдьан, 
1941 с. сэриигэ барбыт.

Байыаннай пересыльнай пуун докумуонугар көстөрү-
нэн, 1942 с. тохсунньу 25 күнүгэр 551-с байыаннай чаас 
2-с батальонуттан 54 киһилээх истребителлэр роталара 
диэҥҥэ киллэрбиттэр уонна 183-с запасной стрелковай 
полкаҕа ыыппыттар. 33-с аармыйа 113-с стрелковай ди-
визиятыгар сэриилэспит. Онтон 26-с гвардейскай стрелко-
вай дивизияҕа старшай сержант званиелаах взвод хаман-
дыыра буолбут, 1942 с. штабы көмүскүүр кырыктаах кыргыһыыга олунньу ыйга 
Смоленскай уобалас Износковскай оройуон Пинашино дэриэбинэтигэр өлбүт. 
1942 с. кулун тутар 23 күнүгэр Износковскай оройуонугар Ивановское дэриэ-
бинэҕэ братскай могилаҕа көмпүттэр.

Список лиц выделенных в роту истребителей 
(ЦАМО ф. 8351, о. 118513, д. 17)

Петров Герасим көмүс уҥуоҕа 
хараллыбыт сирэ
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Чуруков Егор Данилович

1910 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүтэ.
1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыта. IV Украинскай фроҥ ҥа 

21-с гвардейскай стрелковай дивизияҕа 276-с стрелковай 
полкаҕа сэриилэспитэ. 1945 с. дойдутугар эргиллибитэ.

1947 с. муус устар 2 күнүгэр «1941–1945 сс. Аҕа дойду 
Улуу сэриитин кэмигэр Германияны кыайыы иһин» мэтээ-
линэн, 1951 с. ыам ыйын 30 күнүгэр Албан аат III истиэпэн-
нээх уордьанынан наҕараадаламмыта.

1972 с. дойдутугар өлбүтэ.

Донесение о потерях 
(ЦАМО ф. 58, о. 818883, д. 858)
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Сэрии бэтэрээнэ, Коммунистическай үлэ удаарынньыга 

Егор Данилович 1910 с. Нам нэһилиэгэр кыаммат дьадаҥы ыалга төрөөбүтэ. 
Аҕата Данил оҕонньор, ийэтэ Маайа эмээхсин баайдарга үлэлээн, үйэлэрин ту - 
хары сынньалаҥ олоҕу билбэккэ, тойоннорун топпот хараҕын толорбокко өлөөх-
төөбүттэрэ. Үс бырааттыы-балыстыы хаалбыттара: эдьиийэ Балбаара, убайа 
Сөдүөт уонна саамай кыралара Дьөгүөр. Кинилэр бэрт кыраларыттан баайдар-
га үлэ лээн, эрэ йи күөннэринэн көрсөн улааппыттара. Өктөөп өрөбөлүүссүйэтэ 
кыайбытын кэннэ кыаммат-хараммат баай батталыгар олорбут дьоҥҥо дьол 
кыыма күөдьүйбүтэ. Егор «Аллаах хардыы» холкуоска киирэр, 17 киһи ахсааны-
гар киирэр маҥнайгы холкуостаах буолар.

Кини холкуоһугар биир бастыҥ охсооччу быһыытынан биллэрэ, кыһынын 
пиэрмэ тас үлэтигэр үлэлиирэ. «1941 с. Кыһыл Аармыйа кэккэтигэр ыҥырыл-
лан, күһүҥҥү борохуотунан атырдьах ыйыгар Ийэ дойдубун көмүскүү барбытым. 
Улан-Удэҕа Легвезинай станцияҕа баар үөрэтэр чааска үөрэммитим. Онно үс 
ый буолбутум. Маҥнай сэрии буораҕын сытын Москва анараа өттүгэр Иванов- 
скай уобаласка сытырҕаабытым. Кинилэр ханнык эрэ куораты сэриилээн ыла са-
тыыллара. Сэттэ күнү быһа биир харыс сири хамсаабакка икки өттүттэн улахан 
хаан тохтуулаах ытыалаһыы буолбута». Сэттис түүнүгэр Егор кимэн киириигэ  
инники кэккэҕэ иһэн илиитигэр чэпчэки баас ылан госпитальга киирбитэ. Онно 
уһаа батаҕа, сотору үтүөрэн, Горькай куоракка ыытыллан, тааҥкаҕа стрелок 
үөрэҕэр үөрэммитэ. Тааҥкаҕа стрелогунан Каменскай куораты босхолооһуҥҥа 
кыттыыны ылбыта. Онно хараҕа көрөрүнэн үс ньиэмэһи өлөрбүтэ. «Бу улахан  
кытаанах кыргыһыы этэ, биһиги уон икки тааҥкабытыттан үһүн сүтэрбиппит. Би- 
һиги биригээдэбит хас да куораты босхолообута, ол куораттар босхолоо һун-
нарыгар бииртэн биир хорсун доҕотторбутун сүтэрэн испиппит. Өстөөх сөмө-
лүөттэрэ хас күннэтэ ахсын кэлэн буомбалыыллара, пулеметунан ытыалыылла-
ра. Биир күн биһиги ордубут түөрт тааҥкабытыгар түөрт уонча сөмөлүөт кэлэн, 
анаан буом балаан, икки доҕорбутун уматан барбыта. Ол нөҥүө күнүгэр биһиги 
тааҥкабытын өстөөх снаряда умаппыта, тааҥкабытыттан аллараа люгунан тах-
сыбыппыт. Биир киһибит өлбүт этэ, оттон хамандыырбыт атаҕар ыара хан баас 
ылбыт этэ. Мин хамандыырбын сүгэн тыыл диэки төннөн испитим, эмискэ бүл-
гүнүм аһый гынаатын кытта, кыайан биир миэтэрэ сири сыҕарыйбакка сыттахпы-
на, биһиги чаастарбыт кимэн киирбиттэрэ уонна биһигини санитардар буланнар, 
санчааска илдьибиттэрэ. Онон иккистээн госпитальга киирбитим. Бу да сырыы-
га оннук өр сыппатаҕым, икки эрэ ый кэриҥэ буолбутум. Госпитальтан эмиэ 
атын чааска анаммытым. 20913-с ПС байыаннай чааска станковай пулемекка 
2-с нүөмэринэн сылдьыбытым. Биһиги Сталина, Бакеява куораттары босхолоо-
һуҥҥа кыттыыны ылбыппыт. Мантан салгыы Польшаны, Варшаваны, Цетин, 
Опава куораттары босхолоспутум. III уонна IV Украинскай фроннарга кыттыы-
ны ылбытым. Үһүс бааспын Украина сиригэр ылбытым. Ньиэмэс буулдьата 
хабарҕам аттынан түһэн баран, уҥа лаппаакым аттынан курдары тахсыбыта. 
Үсүһүн госпитальга киирбитим, олус өр сыппытым. Кыайыы биһиги чааспыт Че-
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хияҕа сырыттаҕына буолбута. Онон өстөөх арҕаҕар Берлиҥҥэ тиийбэтэҕим. Кэ-
лин сэрии бүтүөр диэ ри пулеметчигынан сылдьыбытым».

1945 с. дойдутугар төннөн кэлэн, тапталлаах холкуоһугар үлэлээн барбыта. 
Ааттаах охсооччу аатыран, иннигэр кими да түһэрбэккэ сылдьыбыта. Холкуос 
онтон да атын араас үлэтигэр хоһууннук үлэлээбитэ. 1958 сылтан доруобуйа-
тынан сибээстээн, сүөһү үлэтигэр бостуугунан анаммыта. 1958 с. туйгун үлэтин 
иһин, хас биирдии ынахтан 1230 кг үүтү ылары ситиспитин иһин Саха АССР 
Бочуотунай грамотатынан наҕараадаламмыта. Онтон 1963 сылга эмиэ тыа ха-
һаайыстыбатыгар сүөһү иитиитигэр ситиспит ситиһиитин иһин иккистээн Саха 
АССР Бочуотунай грамотатынан, онтон ити сыл муус устарга үсүһүн Саха АССР 
Бочуотунай грамотатынан наҕараадаламмыта. 1965 с. Германияны кыайыы 
20 сыла туолуутугар Егор Данилович төрдүһүн Саха АССР Бочуотунай грамо-
татынан наҕараадаламмыта. Көстөрүн курдук, Егор Данилович холкуоска үгүс 
үтүөлээх киһи. Кини 1961 сыл ахсынньы 27 күнүттэн Коммунистическай үлэ 
удаа рынньыгын бочуоттаах аатын сүгэрэ, хас да мэтээллээх уонна Албан аат 
III истиэпэннээх уордьаннаах этэ.

Егор Данилович Нам олохтоохторун улахан аптарытыаттарынан туһанар сэ-
рии бэтэрээнэ, үлэһит бастыҥа этэ.

Январий Лукич Егоров.
1966 с. ахсынньы 29 күнэ, 

Нам нэһилиэгэ.
Миитэрэй Наумов «Кинилэр 
дьоллоох саллааттар этэ», 

2015 с. кинигэттэн 
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СОҔУРУУЛУУ-АРҔААҤҤЫ ФРОҤҤА СЭРИИЛЭСПИТТЭРЭ 

Докторов Иван Игнатьевич

1906 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүтэ. 
«Кыһыл үлэһит» холкуос бэрэссэдээтэлэ. Сэриигэ бара-
рыгар кэргэнэ Анна 4 оҕолоох хаалбыта.

1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыта, Соҕуруулуу-Арҕааҥ-
ҥы фронт (ЮЗф) 21-с аармыйа 81-с стрелковай дивизия 
53-с стрелковай полкатыгар сэриилэспитэ. 1943 с. дойду-
тугар эргиллэн кэлбитэ.

1946 с. атырдьах ыйын 26 күнүгэр «1941–1945 сс. Аҕа 
дойду Улуу сэриитин кэмигэр Германияны кыайыы иһин» 
мэтээлинэн, 1968 с. бэс ыйын 12 күнүгэр Албан аат III ис-
тиэпэннээх уордьанынан, 1985 с. муус устар 6 күнүгэр Аҕа 
дойду сэриитэ I истиэпэннээх уордьанынан наҕараадаламмыта.

1993 с. өлбүтэ.

Фроннааҕы табаарыстарбын саныыбын

Мин 1906 с. балаҕан ыйын 20 күнүгэр, уруккута Бүлүү уокуругар Нам нэһи-
лиэгэр, төрөөбүтүм. Оҕо сааһым өрөбөлүүссүйэ саҕана ааспыта. Саха сиригэр 
сэбиэскэй былаас туругурарыгар үлэни кыайыахпыттан үлэлээн барбытым.

1924 с. кэргэмминиин Анналыын ыал буолбуппут. Онтон ыла иккиэн тэҥҥэ 
кырдьан бэс ыйыгар ыал буолбуппут 60 сылын туолбута. Бу былаһын тухары 
дьоллоохтук олордубут. 5 оҕону иитэн үлэһит оҥордубут. Револий Иванович 
районоҕа методист, үрдүк үөрэхтээх тыл учуутала, Володя — суоппар, Алек-
сей — тутуу инженерэ, Роза — биэлсэр, Рая — эргиэн үлэһитэ.

Бэйэм 1930 с. дойдубар «Кыһыл үлэһит» диэн холкуоһу тэрийсибитим, 3-с 
киһинэн чилиэн буол бутум, онтон ыла 1941 с. аармыйаҕа барыахпар диэри хол-
куоспар ыстаарыста, биригэдьиир, бэрэссэдээтэл дуоһунастарыгар үлэлээби-
тим. Холкуоспар стахановскай хамсааһыны саҕалаһан, холкуоһум бөҕөргүүрүгэр 
күүһүм кыайарынан үлэлээбитим.

1941 c. балаҕан ыйын 1 күнүн мин субу баардыы өйдүүбүн. Ити күн Субуу бо-
руута диэн сиргэ оттуу сырыттахпына, Ийэ дойду көмүскэлигэр ыҥырар бэбиэс-
кэлэри туттартаабыттара. Киэһэ ходуһаттан дьиэбэр тахсан билбитим, биһиги 
«Кы һыл үлэһит» холкуоспутуттан 20 киһиэхэ итинник бэбиэскэ туттарбыттар 
этэ. Өйүү нүгэр оройуон киинигэр баар буолуохтаах этибит. Сарсыныгар дьиэ-
битигэр өрөөн барарга бэлэмнэммиппит, дьоммут хайдах туох тэринэн олоруох-
таахтарын, кыстыахтаахтарын туһунан сүбэлэспиппит. Өйүүнүгэр сарсыарда эр-
дэ туран барыахтаах дьон бары Табыисовтаах дьиэлэрин таһыгар мустубуппут.

Алдьархайдаах сэрии саҕаламмытын кэннэ, «Кыһыл үлэһит» холкуостан 
бастакынан бу биһиги ыҥырыллыбыппыт. Биһигини атаара нэһилиэкпит, хол-
куоспут элбэх дьоно мустубуттара. Кинилэр ортолоругар кырдьаҕастар, кыракый 



64

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

оҕо көтөҕүүлээх ийэлэр үгүс этилэр. Дьоммут биһигини өстөөхтөрү кыайан-хо-
тон, этэҥҥэ эргиллэн кэлэрбитигэр алгыы, ытаһа-соҥоһо хаалбыттара.

Мин кэргэним Анна 4 кыра оҕотун кытта хаалбыта. Обургу оҕолорум Володя, 
Рево оскуолаҕа үөрэнэллэрэ, оттон Алешалаах Роза дьааһыла дьоно этилэр.

Миигин кытта фроҥҥа аттаммыт 19 киһи бары даҕаны эдэр, чэгиэн, холкуос 
төһүү үлэһиттэрэ, үгүстэрэ кэргэнэ, оҕото суох эдэркээн ыччаттар эти лэр. Арай 
Михаил Ботуев-Тоҥус 2 оҕолооҕо. Кини ыччаттара билигин ыал аҕалара, соп-
хуос төһүү үлэһиттэрэ. Саамай аҕа саастаахтара мин 36, Тимофей Маччасынов 
35 саастаах этибит.

Дьэ ити курдук өйүүнүгэр сарсыарда сатыы оройуон киинигэр киирбиппит, 
онно биһиги атын нэһилиэктэртэн ыҥырыллыбыттардыын уонна Сунтаар, Ньур-
ба, Бүлүү дьоннорунуун 4 группа буолан — барыта 360-ча буолбуппут. Бука ба-
рыбытын баарсаҕа тиэйэн Дьокуускайга илдьибиттэрэ. Онно биир хоммуппут 
кэннэ «Комминтерн» борохуотунан ыыппыттара. Кыра баарсанан айаннаан кэл-
бит дьоҥҥо борохуоппут улахана сүрдээҕэ. 5-тии буолан биирдии каютаҕа айан-
наабыппыт.

Иркутскайтан сорохпутун Улан-Удэҕэ, биһигини Мальтаҕа ыыппыттара. Онно 
били миигин кытта ыҥырыллыбыт холкуоһум дьоно бары бииргэ түбэспиппит. Үс 
ыйга үөрэтэн баран фроҥҥа ыытыы буолбута.

1942 с. тохсунньу саҥатыгар Соҕуруулуу-Арҕааҥҥы фронт 21-с аармыйаты-
гар 81-с дивизиятын 53-с нүөмэрдээх стрелковай полкатыгар түбэспиппит.

Сонно Белгород куорат туһаайыытыгар Воло-
буевка, Сашино дэриэбинэлэри босхолооһуҥҥа 
кыт тыбыппыт. Ити биһиги уоттаах сэриигэ аан 
бастаан сүрэхтэниибитинэн буолбута. Мин итин-
нэ минометчигынан сылдьыбытым. 16 күн устата 
тохтоло суох кыргыһыыга сылдьыбыппыт. Били 
табаарыстарбытыттан сорохторун элэгэс көрсөн 
ааһыталыыр этим. Алексей Мохтуяховы, Илья 
Пет рову, Тарас Егоровы көрсүтэлээбитим. Элбэх-
тик сэһэргэ һэр бириэмэ суоҕа. Бэйэ-бэйэбитин 
көр сөн өлүөр сылдьарбытыттан үөрүүлээх эрэ хаа-
ларбыт. Ити сылдьан мин дэриэбинэни бос холуу 
да иликтэринэ, олунньу ый ортотугар хаҥас илии-
бэр оскуолкаҕа таптаран, Воронеж куоракка гос-
питальга ыыппыттара. Госпитальга тиийэн эмиэ 
бааһыран кэлбит Степанов Василийы-Буучу гура- 
һы көрсүбүтүм. Кини өттүгэр улаханнык бааһыр- 
быт этэ, атын мэндиэ мэҥҥэ сытара. Биирдэ ки-
ниэхэ палаататыгар тиийбитим суох этэ. Бииргэ 
сытар дьоно «табаарыһыҥ барбыта» диэбиттэрэ. 
Бука, баа һырыыта улаханын иһин атын гос пи-
тальга ыыттахтара буолуо. Кэлин кинини көрсүбэ-
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тэҕим. Степанов Василий сэрии хонуу-
туттан дойдутугар эргиллэн кэл бэтэҕэ.

Эмтэнэн, үтүөрэн муус устар ый са-
ҥа тыгар иккиһин фроҥҥа барбытым. 
38-с аармыйа 343-с дивизиятын 1155-с 
стрелковай полкатыгар түбэспитим. Со-
тору Харьков куорат туһаайыытыгар 
Изюм куорат оборуонатыгар ыыппытта-
ра. Олохтоохтор сэбиэскэй буойуннары 
олус үчүгэйдик көрсүбүттэрэ, дьиэлэ-
риттэн араас аһы таһаара-таһаа ра күн-
дүлүүллэрэ. Ити куорат оборуонатыгар 
сылдьан эмиэ бааһыран, бааһырыым 
улахан буолан, Пугачев куоракка госпитальга өр сыппытым. Күһүнүгэр, алтын-
ньы ый саҥатыгар, дойдубар эргиллэн кэлбитим.

Дойдубар кэлиэхпиттэн төрөөбүт-үөскээбит нэһилиэкпэр өр сылларга хол-
куос бэрэссэдээтэлинэн уонна кэлин араас үлэҕэ үлэлээбитим. Ыар сэрииттэн 
этэҥҥэ эргиллэн кэлэн, аныгы дьоллоох олоҕу уһансыбыппыттан бэйэбин муҥу-
ра суох дьоллооҕунан ааҕынабын.

Улуу Кыайыы 40 сыла улам чугаһаан иһэр. Ол аайы мин сэрии толоонуттан 
эргиллибэтэх, Ийэ дойдуларын иһин, билиҥҥи дьоллоох байылыат олох иһин 
сырдык тыыннарын толук уурбут табаарыстарбын саныыбын. Ол 1941 с. ба-
лаҕан ыйын 1 күнүгэр миигин кытта фроҥҥа ыҥырыллыбыт 20 киһиттэн 4 киһи 
дойдубут буоругар үктэммиппит. Эргиллибиттэртэн Тарас Егоров, Михаил Бо-
туев, Харлампий Анемподистов кэлин дойдуларыгар кэлэн баран ыалдьан 
өлбүттэрэ. Оттон 16 буойун эргиллибэтэҕэ. Бу бааллар сэрии толоонугар охту-
бут ол хорсун буойуннар сырдык ааттара: Табыисов Евсей, Софронов Прокопий, 
Ефимов Николай, Васильев Леонтий, Иванов Дмитрий, бырааттыы Илья, Павел 
Петровтар, Петров Герасим, Александров Кирилл, Маччасынов Тимофей, Его-
ров Никомор, Атаманов Григорий, Ботуев Матвей, Мохтуяхов Алексей, Васильев 
Петр, Кардашевскай Илья.

Аҕа дойду сэриитигэр Албан аат III истиэпэннээх уордьанынан, «Германияны 
Кыайыы иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмытым. Сэрииттэн 1942 с. алтынньы-
га иккитэ бааһыран, сыыйыллан дойдубар кэлбитим. 1943–1952 сс. диэри бэ-
йэм тэрийсибит «Кыһыл үлэһит» холкуоспар бэрэссэдээтэллээбитим. Ити сылга 
холкуос государствоҕа бурдугу соҕотуопкалааһыҥҥа үрдүк көрдөрүүлэрин иһин 
табаарыс Сталинтан Махтал сурук туппуппут.

1983 с. алтынньы ортотуттан сэтинньи 7 күнүгэр диэри биһиги нэһилиэктэн 
12 сэрии бэтэрээнэ нэһилиэк сельскэй сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Наумов Дмит рий 
Федосеевич көҕүлээһининэн сэриилэспит сирдэрбитигэр баран кэлбиппит.

Иван Игнатьевич Докторов, сэрии бэтэрээнэ.
Дьокуускай, 1985 с.

«Албан аат эһиэхэ, Улуу Кыайыыны уһансыбыттарга!» брошюраттан 
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Кыайыыны уһансыбыта 

(кылгатыллыбыт)

Бүгүн кэпсиир ытык кырдьаҕаһым 87-с хаарын санныгар түһэрэн уулларан 
эрэр Иван Игнатьевич Докторов. Кини сиэрэй синиэли кэтэн, рядовой саллаат 
олоҕун аһыытын-ньулуутун толору амсайбыта. Онтон саамай хомойоро диэн 
баар, хотторуу-чугуйуу кэмигэр толору сылдьыһан баран, кыайар-хотор, өстөөҕү 
үүрэр кэмҥэ ыараханнык бааһыран хаалбытыттан. Илиитигэр-атаҕар чахчы 
күүстээх, кыанар саха уола Иван Докторов саллааттар, хамандыырдар киэн 
туттар саллааттара этэ. Сэрии иннинэ биригэдьиирдээбит, бырабылыанньа чи-
лиэнэ буолан, нууччалыы додо кэпсэтэрэ, биир дойдулаахтарыгар дурда-хахха 
буолара.

Ол туһунан полк хамандыыра В. Г. Лукьянчиков 1984 с. Ленин уордьаннаах 
Москватааҕы Байыаннай уокурук «Красный воин» хаһыатыгар ахтыыта баар:

«Ытыалаһыы быыһыгар кыһыл армеец Иван Докторовы кытта кэпсэппиппин 
үчүгэйдик өйдүүбүн.

— Биһиги, саха саллааттара, хас биирдиибит уон биэстии өстөөҕү өлөрөргө 
андаҕар бэриммиппит, — диэбитэ Иван Докторов. — Итинтибитин биһиги хайаан 
да толоруохпут.

Аҥаардас Сажное бөһүөлэк иһин кыргыһыыга өстөөх биэс уонча саллаатын 
суох гыннылар. Кинилэр дойдуларыгар да чулуу булчуттарынан биллэллэрэ.

— Оттон эн хас фашиһы сууһардыҥ? — мин ыйытабын.
— Сажное бөһүөлэк иһин кыргыһыыга минометунан өстөөх пулеметун туочу-

катын суох оҥордум. Онтон уонча саллааты охтордум.
Биһиги бу кэпсэтиибит 1942 с. тохсунньутугар буолбута. 81-с стрелковай ди-

визия полкатын састаабыгар сылдьан, Курскай уобалаһы босхолоспуппут. Биһи-
ги ортобутугар Сибиир уолаттара элбэх этилэр. Кинилэр хорсун сэрииһиттэр, 
бэргэн ытааччылар. 90 күннээх кыргыһыыга өстөөх 70 тааҥкатын, наһаа элбэх 
саллаатын суох оҥорбуппут. Минометчик Иван Докторов бастыҥнартан биир-
дэстэрэ этэ. Ити сыл атырдьах ыйын ортотугар Докторов ыараханнык бааһыр-
быта».

Дойдутугар кэлэн «Кыһыл үлэһит» холкуоска өр сылларга бэрэссэдээтэлинэн 
үлэлээбитэ.

А. Васильев. 
Е. Е. Попова-Харабынова. «Балаҕаннаах — төрүт сирбит» кинигэттэн 

«Дорогой Иван Игнатьевич! 
Уважаемый Дмитрий Федосеевич!

Огромное вам спасибо за теплые слова и добрые пожелания, которые вы-
сказаны в письме на мое имя. Я безмерно рад встрече, имевшей место в гос-
тинице «Россия». Неизгладимое впечатление останется в моем сердце на 
всю жизнь. Как-никак, вместе воевали, вместе испили все невзгоды самого 
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тяжелого периода Великой 
Отечественной войны — от-
ступления по всему фронту.  
У нас не хватало оружия, снаб- 
жения тоже нормального не 
было. Питались кто как мог. 
Никаких средств усиления (ни 
танков, ни артиллерии, ни 
авиации). Фланги оголенные, 
но стояли наши героические 
воины 81-й стрелковой диви-
зии насмерть. Такие кровопролитные бои воины-пехотинцы вели за села 
и хутора Курской области, 0зерово, Нечаево, Сажное, Чурсино. Невозможно 
забыть бои в марте, апреле, мае, июне месяцах 1942 года на Харьковском 
направлении, то были дни и ночи жарких сражений. Враг упивался победами, 
а наши воины обливались кровью и умирали, преграждая своими телами про-
движение фашистских захватчиков. Таковыми были бойцы-якуты. Их 81-я ди-
визия получала тогда в составе маршевых рот. Они не только приостанови- 
ли продвижение мощных моторизованных группировок в районе Изюм-Барвен-
ково, но уничтожив 75 танков, заставили противника отказаться вести на-
ступательные операции на участке фронта, который обороняли героические 
полки 81 сд. Вечная Слава воинам-якутам. Они своим подвигом обессмертили 
навсегда свой народ, свою Родину-мать. Это мое письмо — всплеск памяти, 
вызванной нашей встречей с дорогим Иваном Игнатьевичем. Счастья ему 
и здоровья на многие лета!

Искренне ваш В. Г. Лукьянчиков 
29.11.1983 г.» 

Нам музейын архыыбыттан

Встреча И.И. Докторова с В.Г. Лукьянчиковым, 
г. Москва, 1983 г.
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Егоров Тарас Григорьевич

1915 с. Нам нэһилиэгэр Бала-
ҕаннаахха Былга Киргиэлэйэ диэн 
киһи дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ.

1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. 
1-кы гвардейскай кавалерийскай 
корпуска, Соҕуруулуу-Арҕааҥҥы 
фронт (ЮЗф) 21-с аармыйа 81-с 
стрелковай дивизиятыгар сэрии-
лэспит.

1942 с. бастакынан тыыннаах 
дойдутугар эргиллэн кэлбит саллаат.

1965 с. ыалдьан өлбүт.

Медаль 
«За боевые заслуги»

Дата документа:
12.06.1968 г. выдан 

Президиумом ВС СССР. 
ЦАМО шкаф 29,

ящик 28

Егоров Тарас сэриилэспит  
аатырбыт генерал П.А. Белов 
1-кы кавалерийскай корпуһа 
Одоев куоракка киирэн иһэр. 
Ахсынньы 22 күнэ, 1941 с.

Ефимов Николай Гаврильевич

1915 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Хабыдьыйалар 
диэн 5 оҕолоох ыалга бастакы оҕонон төрөөбүт. Оскуолаҕа 
үөрэммит. Онтон Ньурбаҕа буҕаалтыр үөрэҕэр үөрэнэн 
баран, холкуоска кэлэн үлэлээн иһэн сэриигэ барбыт.

Соҕуруулуу-Арҕааҥҥы фронт (ЮЗф) 226-с стрелковай 
дивизия 985-с стрелковай полкатыгар биир дойдулааҕа 
Кардашевскай Илья Ильичтыын сэриилэспит.

1942 с. кулун тутар 26 күнүгэр Харьковскай уобаласка 
Старо-Салихов диэн сиргэ көмүллүбүт.
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Кардашевскай Илья Ильич-Хатырыктаах

1914 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Баһыкка Ыл-
дьаата дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. Кэргэнэ Анна Иванов-
на Кардашевская. «Кыһыл үлэһит» холкуоска буҕаалты-
рынан үлэлээбитэ.

1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Соҕуруулуу-Арҕааҥ-
ҥы фронт (ЮЗф) 21-с аармыйа 226-с стрелковай диви-
зия 985-с стрелковай полкатыгар сэриилэһэ сылдьан, 
1942 с. олунньу 14 күнүгэр өлбүт. Курскай (билигин Белго-

Ефимов Николай 
хараллыбыт сирэ

226-с стрелковай дивизия 985-с стрелковай полкатын 
бойобуой сурунаалыттан (pamyat-naroda.ru ситимтэн)

Донесение о потерях (ЦАМО ф. 58, о. 818883, д. 367)
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родскай) уобалас, Сажненскай (билиҥҥитэ Яковлевскай) оройуонун Сабынино 
сэлиэнньэ кылабыыһатыгар көмүллүбүт.

Уоллара Ылдьаа өлбүтүн туһунан «хара суругу» туппут Кардашевскайдар 
аны иккис уолларын атаарар ыарахан күннэрэ үүммүтэ. Ийэ сүрэҕэ барахсан 
уолун бу бүтэһиктээҕин көрөрүн сэрэйэн, борохуокка киирэн эрэр Наһаарын кэн-
ниттэн, эбэ уутун тобугар диэри кэһэн киирэн туран икки хараҕын уутунан суу-
нан, ытаан-соҥоон атаарбытын биир дойдулаахтара билэллэр. Тыһыынчанан 
килэмиэтир ыраах Ылдьаа сытар уҥуоҕар уолун сэриигэ атаара турар ийэлээх 
уол ойууламмыта ордук дириҥ ис хоһооннонон киһи сүрэҕин таарыйар.

Мохтуяхов Алексей Иванович

1914 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүтэ. Хом-
сомуол чилиэнэ. «Кыһыл үлэһит» холкуоска үлэлии сыл-
дьан, 1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт.

1942 с. тохсунньу 14 күнүнээҕи байыаннай пересыль-
най пуун докумуонугар Мохтуяхов Алексей Иванович 58-с 
байыаннай чаастан 160-с стрелковай дивизияҕа ананан 
барбытын туһунан информация баар. (ЦАМО ф. 8371, 
о. 64317, д. 1). 160-с стрелковай дивизияҕа бастакы ыҥы-
рыылартан Петров Илья Иванович, Софронов Прокопий 
Афанасьевич сэриилэспиттэрэ биллэр. Смоленскай уоба-
лас сиригэр сэриилэһэ сылдьарын туһунан суруга кэлэр 
эбит.

1942 с. ахсынньы ыйга өлбүт, көмүллүбүт сирэ биллибэт.

Кардашевскай И.И.
көмүллүбүт 
братскай могилата
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Смоленскай туһаайыытынан бааллара

Биһиги аҕабыт урукку сурукка аҕабыт сүрэхтээһининэн Николаев Иван Нико-
лаевич диэн этэ. Кини ааспыт үйэҕэ тиийиммэт-түгэммэт кыһалҕаттан Бодойбо-
ҕо кыһыл көмүскэ үлэлии баран иһэн, уруккута Мохтуйаҕа, билиҥҥитэ Ленскэйгэ 
сатыы тиийэн хоно сыттаҕына, биир баай киһи: «Бу үчүгэй соҕус киһи сылдьаҕын 
ээ, хамнаскын баттыам суоҕа, Бодойболоомо», — диэн көрдөһөн үлэлэтэ хаал-
ларар, инньэ гынан үс сыл хамнаска үлэлээн дьэ бу дойдутун булар. Оччотооҕу 
дьон Мохтуйаттан кэлбит диэннэр Мохтуйа Уйбаан диэн ааттаабыттар.

Аҕабытыттан 5 этибит: 3 уол, 2 кыыс. Алексей үһүс оҕо этэ, миигиттэн 4 сыл 
балыс. Кини оҕо эрдэҕинэ бэйэтин саастыылаахтарыгар үчүгэй оҕонон биллэрэ, 
биһигиттэн үөрэхтээхпит кини этэ, оччотооҕуга 7-с кылааһы бүтэрбитэ, хомсо-
муолга киирбитэ.

Кэргэннэммэтэҕэ, онон аатын ааттатар ыччата суох. «Кыһыл үлэһит» холкуос 
орто салайар каадырынан үлэлии сылдьан, 1941 с. сэриигэ ыҥырыллан барбы-
та. Кинилиин бүтэһик көрсүүм Мальтаҕа Иркутскай уобаласка этэ, 1942 с. көҥүл 
ылан, кэлэн көрсөн барбыта, «пулеметчигынан сылдьабын» диэбитэ.

Быраатым Алексей 26 фашиһы суох оҥорбута биллэр. Петров Илья Ивано-
вич 28 фашиһы, оттон Чуорунай уола 26 фашиһы суох оҥорбут. Ити дьону кытта 
1942 с. бойобуой чааска сырыттахпына, «Бойобуой лист» ааҕан иһитиннэрбитэ. 
Төһө саллаат охтубутун эппиттэрэ, онно биһиги дьоммут ааттара баара.

Мин билэрбинэн, кинилэр Смоленскай туһаайыытынан бааллара. Передо - 
вой лииньийэҕэ сытаннар, өстөөх күүстээх буомбалааһыныгар түбэһэн өлбүт - 
тэр этэ.

Никифор Иванович Мохтуяхов,  
сэрии бэтэрээнэ 

Мохтуяхов Никифор Иванович

1909 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүтэ. 
1934 с. Саха национальнай байыаннай оскуолатын бүтэр-
битэ.

1941 с. Бүлүүгэ үлэлии сылдьан сэриигэ барбыта. Сер-
жант званиелаах взвод хамандыырынан сулууспалаабыт. 
IV Украинскай фронт 9-с аармыйатын 323-с стрелковай 
полкатыгар сэриилэспит. Онтон Японияны утары сэриигэ 
Забайкальскай фроҥҥа 688-с стрелковай полкатыгар сэ-
риилэспит. 1945 с. дойдутугар эргиллибит.

1946 с. алтынньы 10 күнүгэр «Японияны кыайыы иһин» 
мэтээлинэн, 1985 с. муус устар 6 күнүгэр Аҕа дойду сэрии-
тэ II истиэпэннээх уордьанынан наҕараадаламмыта.

1991 с. өлбүтэ.
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Сэрии суолларынан 

Мин 1909 с. Нам нэһилиэгэр дьадаҥы-бааһынай дьиэ 
кэргэнигэр төрөөбүтүм. 1934 с. Саха национальнай ба-
йыан най оскуолатын бүтэрбитим, сержанскай састаап этэ.

1938 с. Бүлүү куоратыгар райзаготконтораҕа иниспиэк-
тэринэн үлэлээбитим.

1941 с. Дьөккөҥҥө хомуур үлэтигэр боломуочунайдыы  
сылдьан, Аҕа дойду сэриитигэр бастакы ыҥырыыга 21 буо-
лан сэриигэ барар бэбиэскэ тутан киирбиппит.

1941 с. Иркутскай уобаласка Мальта станцияҕа ба-
йыан най үөрэххэ взвод хамандыырын көмөлөһөөччүтэ 
буо ла сылдьыбытым.

1942 с олунньу ый 2 күнүгэр Аҕа дойду сэриитигэр бар-
быппыт. Харьковскай собуот оборуонатыгар киирбиппит. 

Станковай расчет взводун хамандыыра этим.
1944 с. диэри сэриилэһэн, Харьков куораты босхолообуппут. Икки сыллаах 

сэриигэ атахпар бааһыран госпитальга сыппытым. Үтүөрэн тахсаат, 9-с аармы-
йаҕа сэриилэспитим. Аармыйаны генерал Конев салайара.

1944 с. Петровскай уобалаһы босхолоспутум. Кубань өрүскэ IV Украинскай 
фроҥҥа холбоһоору баран иһэн бөлөх ньиэмэстэргэ түбэһэн, ыстыыгынан сэ-
рии гэ кыттан, төбөбөр охсуу ылан госпитальга киирбитим.

Большой Хинган диэн сир туһаайыытынан барбыппыт. Хайлар диэн куораты 
көмүскүү сытар 16-с Квантунскай японскай аармыйаны суох гынан ааспыппыт. 
Харбин куораты босхолоспутум. Маньчжурия Чунгун диэн киин куоратын уонна 
Хунсулим диэн куораттары босхолоспутум. Хунсулин диэн куораттан 40 000 тах-
са саллааты, офицеры, генераллары бэринннэрбиппит.

1941–1945 сс. диэри правительственнай наҕараадаларым: Сталинтан Мах-
тал сурук, 8 мэтээл, 2-с истиэпэннээх уордьан.

1946 с. кэлэн баран, Намҥа, Үөһээ Бүлүүгэ, Өргүөккэ райпотребсоюз систиэ-
мэтигэр соҕотуопка, сельпо бэрэссэдээтэллэринэн үлэлээбитим.

1986 сэтинньи ый 7 күнүгэр сааспынан биэнсийэҕэ тахсыбытым.

Никифор Иванович Мохтуяхов. 
Олунньу 26 күнэ, 1987 с.

Взвод хамандыыра 
сержант Мохтуяхов 
Никифор Иванович
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Петров Илья Иванович 

1914 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Чуорунай диэн 
ыалга төрөөбүтэ.

«Кыһыл үлэһит» холкуоска үлэлии сылдьан, 1941 с. ал-
тынньы 6 күнүгэр сэриигэ ыҥырыллан барбыта. 

1942 с. тохсунньу 14 күнүгэр Соҕуруулуу-Арҕааҥҥы 
фроҥҥа (ЮЗф) 160-с стрелковай дивизияҕа сэриилэһэ 
ыыппыттар (ЦАМО ф. 8371, о. 64317, д. 1). 1942 с. олунньу 
13 күнүгэр 226-с стрелковай дивизияҕа 987-с стрелковай 
полкаҕа сэриилэһэ сылдьан өлбүт, Курскай (Белгород-
скай) уобаласка Сажненскай (Яковлевскай) оройуон Саж-
ное сэлиэнньэтигэр 577 саллаат көмүллүбүт 16-с №-дээх 
братскай могилаҕа көмүллүбүт.

Донесение о потерях (ЦАМО ф. 58, о. 977525, д. 280)

Донесение о потерях (ЦАМО ф. 58, о. 977525, д. 280)

Федоров Алексей Федорович-Ырыыкап

1914 с. Нам нэһилиэгэр Мондо Сүөдэрэ диэн ыалга 
төрөөбүтэ. Налоговай агенынан үлэлээбит, сэриигэ бара-
рыгар 1 уол оҕото хаалбыта.

1941 с. сэриигэ ыҥырыллан барбыта. Байыаннай пере-
сыльнай пуун докумуонугар көстөрүнэн, 1942 с. тохсунньу 
14 күнүгэр 160-с стрелковай дивизияҕа ыыппыттар (ЦАМО 
ф. 8371, о. 64317, д. 1). 226-с стрелковай дивизия 987-с 
стрелковай полкатыгар сэриилэһэ сылдьан, 1942 с. олун-
ньу 13 күнүгэр өлбүт. Белгородскай уобаласка Яковлев-
скай оройуоҥҥа Клейменово (Сажное) сэлиэнньэҕэ кө-
мүллүбүт. Биир дойдулааҕа Петров Илья Ивановичтыын 
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Бел городскай уобалас Яковлевскай оройуон Сажное дэриэбинэҕэ баар брат-
скай могилаҕа хараллыбыт.

Софронов Прокопий Афанасьевич-Боороо

1917 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Дадаха диэн 
киһи дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. Кинини кыра эрдэҕинэ, 
Халый Силиппиэнэ диэн ыал ылан ииттибиттэрэ. Ииппит 
дьоно өлбүттэрин кэннэ төрөппүттэригэр кэлбит. «Кыһыл 
үлэһит» холкуос чилиэнэ, хомсомуол чилиэнэ. Алдаҥҥа 
кыһыл көмүс үлэтигэр бара сылдьыбыт.

Федоров Алексей уонна Петров Илья көмүс уҥуохтара 
көтөҕүллүбүт саллааттар братскай могилалара 

Прокопий Софронов 
көмүс уҥуоҕа 

хараллан сытар 
братскай могилата
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1941 с. сэриигэ ыҥырыллан барбыт. Соҕуруулуу-Арҕааҥҥы фроҥҥа (ЮЗф) 
160-с стрелковай дивизияҕа сэриилэспит. 1942 с. тохсунньу 10 күнүгэр өлбүт, 
Курскай уобалас Щигровскай оройуон Соколия Плато сэлиэнньэтигэр көмүл-
лүбүт. Кэлин 1965 с. Щигровскай оройуон «Охочевскай», кэлин «Зеленая роща» 
диэн ааттаммыт сопхуос территориятыгар баар братскай могилаҕа хараллан 
сытар.

Саха Данкота 

Прокопий Софронов, эдэркээн комсомолец, «Кыһыл үлэһит» холкуоска дьүк-
күөрдээхтик үлэлээбитин-хамсаабытын туһунан оччотооҕу хаһыакка маннык су - 
руллубут: «Прокопий ситэрин саҕана бэрт кыайыылаах, доруобай киһи этэ. Кини 
үөрэнэн кинигэни, хаһыаты добдугураччы ааҕар буолбута. Үлэҕэ турунна да 
биир сорунуулаах этэ». Аҕата кэпсииринэн, сэниэлээх быһыылааҕа да, биллэр-
бэтэ. Үс мастаах хоппоҕо толору симиллибит мууһу дэгдэччи көтөҕөн күүлэҕэ 
киллэрэн уурара үһү.

Хомсомуол Саха уобаластааҕы кэмитиэтин ыҥырыытынан көмүс бырамыы-
сыланнаһын сайыннарарга, Прокопий Софронов, дьоно төһө да сөбүлээбэтэхтэ-
рин үрдүнэн, биир бастакынан буолбута. Кини Алдаҥҥа тиийэн үс сыл шахтаҕа 
олус ыарахан үлэҕэ үлэлээбитэ, стахановскай хамсааһыҥҥа кыттыһан, нуорма-
тын иккилии бүк толортоон, хаста да хайҕаммыта, бириэмийэлэммитэ. Итиннэ 
сылдьан өй-санаа, билии-көрүү өттүнэн лаппа сайдыбыта.

Сэрии саҕаланыыта кини Намнааҕы МТС-ка тимир ууһунан үлэлиирэ. Ол 
кэмҥэ, 1941 сыл атырдьах ыйыгар, Кыһыл Аармыйа кэккэтигэр ыҥырыллыбыта.

ССТА кэрэспэдьиэнин суруйуутугар маннык этиллибитэ: «1942 сыл… Ыны-
рык сэрии суоһаабыт саамай ыарахан сылларыттан биирдэстэрэ этэ. Прокопий 
Софронов сэриилэспит полката 1942 сыл бастакы аҥаарыгар улахан сүтүктэм-
митэ. Полк знамята кыл-мүччү өрүһүллүбүтэ. Оччолорго хамандыырдар олох 
тиийбэттэрэ, оттон өстөөхтөр кинилэри анаан-минээн бултаһаллара. Ол иһин 
хамандыыргытын харыстааҥ, хаһан баҕарар араҥаччылыыр буолуҥ диэн сал-
лааттар ортолоругар үгүс өйдөтүү үлэ ыытыллара…

Соҕуруулуу-арҕааҥҥы фронт Н-скай чааһа кимэн киирэргэ бирикээһи ылбы-
та. Атаакаҕа бастакынан комсомолец Софронов иннин диэки ыстаммыта. Ха-
быр хапсыһыы, ыстыыгынан кэйгэллэһии буола турар биир түгэнигэр Софронов 
хараҕын кырыытынан көрдөҕүнэ, биир гитлеровец кини хамандыырын кыҥаан 
эрэр эбит. Чыпчылыйыах бэтэрээ өттүгэр кини ыстанан тиийэн өстөөх үрдүгэр 
саба түспүтэ, эдэр хамандыырын түөһүнэн бүөлээбитэ…» 

Оччолорго саха уолун дьоруойдуу быһыытын туһунан сурах дойду бары мун-
нуктарын тилийэ көппүтэ. Москва араадьыйата олунньу ыйга «Саха Данкота»  
диэн ааттаах радиокомпозицияны биэрбитэ. Өлөртөн быыһаммыт нуучча лей-
тенана Трифонов биһиги уолбут дьонугар суруйбута: «Маннык хорсун уолу иип-
пиккит иһин Ийэ дойду аатыттан дириҥник махтанабын. Кини мин олохпун бэйэ - 
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тин тыынын толук ууран быыһыы сылдьан дьоруойдуу өллө. Эһиги албан аат-
таах уолгут сырдык олоҕун фашистартан хайаан да иэстэһиэм».

Дойдутугар дьоруой аата умнуллубата. Нам музейыгар киирдэххэ, экскур-
совод аан бастакынан Софронов дьоруойдуу быһыытын туһунан кэпсээнин ис-
тиэххит.

Василий Григорьевич Ильин, 
Саха АССР оскуолатын үтүөлээх учуутала,

1988 с.

Ньургун сэрииһит

«Соҕуруулуу-Арҕааҥҥы фронт Н-скай чааһа кимэн киирэр туһунан бирикээс  
ылбыта. Атаакаҕа бастакынан комсомолец Софронов ыстаммыта. Хабыр хап-
сыһыы, ыстыыгынан киирсии биир түгэнигэр кини хамандыырын гитлеровец 
кыҥаан эрэрин хараҕын кырыытынан көрбүтэ. Чыпчылыйыах бэтэрээ өттүгэр 
кини өстөөххө сүүрэн тиийэн саба түспүтэ, түөһүнэн хамандыырын бүөлээбитэ. 
Саа тыаһа ньиргийбитэ. Дьоруой өстөөх буулдьатыттан табыллан, төрөөбүт 
дойдутун иһин олоҕун толук уурбута».

(1942 сыл, олунньу 15 к. ССТА иһитиннэриитинэн) 
ССТА ити биллэриитигэр аата, аҕатын аата ыйыллыбатах буойун аата Үөһээ 

Бүлүү оройуонун Балаҕаннаах сэлиэнньэтигэр төрөөбүт «Кыһыл үлэһит» хол-
куос чилиэнэ Прокопий Афанасьевич Софронов диэн этэ. Оччолорго чулуу саха 
уолун дьоруойдуу быһыытын туһунан суһал сурах дойду бары муннуктарын ти-
лийэ көппүтэ. Бэл, Москва араадьыйата олунньу 19 күнүгэр «Саха сирин Дан-

Худ. Кривошапкин А.Н.
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кота» диэн радиокомпозицияны биэрбитэ биллэр. Ол түгэнтэн хайыы-үйэ хас 
эмэ сыл ааһа оҕуста. Үтүө сурах, албан аат симэлийэн хаалбакка, сылларга бэ-
риммэккэ, биһигини, саха дьонун, Софронов дьоруойдуу быһыыта күн бүгүнүгэр 
диэри сөхтөрөр.

Прокопий бэбиэскэни тутаат, ол киэһэ фроҥҥа барар дьону кытта Үөһээ 
Бүлүүгэ аттаммыта. Аара Кардашевскайдар диэн билэр ыалыгар чэйдээн аас-
пыт уонна дьонугар: «Быраһаайдаһар түгэн булбатым, соҕотоҕун барар буолба-
тахпын, элбэхпит, барбыт киһи барыта өлүө суоҕа, тыыннаах эргиллэр инибин, 
өллөхпүнэ даҕаны сахам норуотун түһэн биэриэм суоҕа», — диэн илдьит хаал-
ларбыт.

Хорсун буойуну билэр дьон кинини амарах сүрэхтээх, аһаҕас дууһалаах, 
эйэ ҕэс майгылаах, оҕону наһаа таптыыр киһи этэ дииллэр. Суостаах сэрии ха-
бараан күннэригэр өлөртөн быыһаммыт нуучча киһитэ лейтенант Трифонов 
Прокопий дьонугар: «Маннык хорсун уолу ииппиккит иһин Ийэ дойду аатыттан 
дириҥник махтанабын. Кини мин олохпун быыһыы сылдьан бэйэтин олоҕун то-
лук ууран дьоруойдуу өллө. Эһиги албан ааттаах уолгутун фашистартан хайаан 
да иэстэһиэм!» — диэн суруйбута.

Билигин Бүлүү военкоматын архыыбыгар П. А. Софронов өлбүтүн биллэрэр 
сурук кэриэс курдук уурулла сылдьар. Ол биллэрии 1942 с. олунньу 6 күнүгэр 
суруллубут. Онно бу курдук этиллэр: «Эһиги уолгут Саха АССР Үөһээ Бүлүү 
оройуонун Нам сельскэй сэбиэтигэр төрөөбүт Сапронов Прокопий Афанасье-
вич, социалистическай Ийэ дойдутун көҥүлүн иһин бэриниилээхтик, дьоруой-
дуу кыр гыһа сылдьан 1942 c. тохсунньу 19 күнүгэр өллө. Курскай уобалас Щиг-
ровскай оройуонун Соколья Плота диэн дэриэбинэҕэ көмүлүннэ».

Ол сыллардааҕы фронтовой хаһыаттары көрдөххө, аармыйаҕа хамандыыр-
дар олох тиийбэттэрэ, оттон өстөөхтөр кинилэри анаан-минээн бултаһаллара  
диэн суруйаллар. Ол да иһин сэриилэһэр аармыйаҕа «хамандыырдаргытын ха-

Прокопий Софронов 1942 с. 160-с стрелковай дивизия састаабыгар 
сэриилэспит Щигро-Тимскэй операция былаана
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рыстааҥ, ханна баҕарар ара ҥаччы-
лыыр буолуҥ» диэн саллааттар 
ортолоругар үгүс өйдөтүү үлэтэ 
ыытыллара. Биһиги уолбут баар-
тыйа ол ыар күннэргэ тутуһар лии-
ньийэтин этинэн-хаанынан өйдөөн 
куруук бэлэм сылдьыбыт буолуох-
таах. Архыыпка баар докумуоннар- 
тан көстөрүнэн, Прокопий сэрии лэс-
пит полката 1942 с. бастакы аҥаа - 
рыгар улахан сүтүктэммит. Бэл, 
полк штабын докумуоннара фашис-
тар илиилэригэр түбэһэ сылдьы-
быт. Онтон знамялара кыл-мүччү 

быыһанан, полк албан аатын түһэн биэрбэтэх. Ол амырыын, хаан тохтуулаах 
хапсыһыыларга дивизия хаһыата эмиэ кыайан тахсыбатах. Хамандыырдар ис-
пииһэктэрэ өстөөх илиитигэр түбэһэн баран иккистээн төннүбэтэх. Онон били 
быыһаммыт Трифонов толору аата суола, төрдө-ууһа, аадырыһа ситэ үөрэтил-
либэтэ. Кылаабынайа, биһиги биир дойдулаахпыт, сэдэх геройствоны оҥорбут 
Прокопий Афанасьевич Софронов көмүс уҥуоҕа көмүллүбүт сирэ умнуллубакка 
истиҥ көрүүгэ-харайыыга сытара киһини үөрдэр.

Дмитрий Бубякин 

Имя, которое носит отряд 

Наш отряд носит имя нашего земляка, участника Великой Отечественной 
войны Софронова Прокопия Афанасьевича. Мы добились этой чести хорошей 
учебой, примерным поведением и еще — заслужили звания правофлангового 
отряда дружины.

О героическом подвиге Софронова рассказали центральные газеты, газета 
«Социалистическая Якутия» писала 18 февраля 1942 г. так: «Юго-Западный» 
фронт. 15 февраля. (ТАСС). Н-ская часть получила приказ о наступлении. Пер-
вым ринулся в бой комсомолец Софронов. В пылу сражения он заметил, что 

160-с стрелковай дивизия 1942 с. 
тохсунньу 10-20 күннэригэр 
кыргыһыы хонуутугар өлбүт 
саллааттар испииһэктэригэр 
Сапронов Прокофий Афанасьевич 
диэн суруллубут. 
(ЦАМО ф. 58, о. 818883, д. 455)
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фашист в упор нацелился в командира. Софронов в мгновение ока подбежал 
и своей грудью заслонил командира».

Родители героя получили известие: «… ваш любимый сын, геройски погиб 
в рукопашном бою, заслонив собою своего командира». Пришло письмо и от ко-
мандира, лейтенанта Трифонова, который сообщал, что будет мстить фашистам 
за спасшего ему жизнь товарища. После войны лейтенант Трифонов писал ро-
дителям погибшего бойца, приглашал их к себе в гости.

Мы узнали, что по московскому радио шла передача, в которой Прокопия 
Софронова называли «Якутским Данко», а подвиг его — интернациональным: 
он показал, как дружны между собой разные национальности нашей страны. Пе-
вец-импровизатор М. Н. Тимофеев-Терешкин написал балладу о подвиге героя. 
Художник А. Н. Кривошапкин геройскому подвигу солдата посвятил картину.

Софронов родился в крестьянской семье. Рассказывали, что у него с детства 
сложился характер твердый и волевой. Когда мальчишки играли в войну с снеж-
ками, Прокопий всегда отбивался до последнего «патрона». Подрос и стал 
одним из лучших работников своего колхоза «Красный работник». А в 1936 г. 
по призыву Якутского обкома ВЛКСМ, получив комсомольскую путевку, поехал 
работать в Алдан, на золотой прииск. Выдавал по две нормы, стал стаханов-
цем, имел несколько благодарностей. Через три года Прокопий вернулся в свой 
колхоз. Не отказывался ни от какой, даже самой трудной, работы. Много читал. 
Занимался самообразованием.

Мы стараемся быть похожими на своего земляка, быть достойными его имени.

Надя Явловская, 
Якутская АССР, Верхневилюйский район, с. Намцы 

(журнал «Пионер», № 5, 1986 г.) 
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1942 с.

Саллаат дневнигэ

Мегежекскэй Николай Аркадьевич дневнигиттэн: «Ба-
йыаннайга ыҥырыллан, Үөһээ Бүлүүттэн 27/VI-42 с. бар-
дым. … борохуотка олорон Дьокуускай куоракка кэлэн, 
1,5 суукка буолан баран, Өлүөнэ өрүскэ «Москуба» боро-
хуокка Даркылаах биэрэгиттэн олорон бардыбыт. Онно 
өрүс устатыгар эҥин араас сирдэри көрдүбүт: Өлүөхүмэ, 
Дьураан, Битиим … куораттары ааһан, Өлүөнэ өрүс баһы-
гар Уркуус (Иркутск) диэн сиргэ тиийэн сыалай күн буол-
лубут. Хайа тэллэҕэр олохтоох эргэ мас дьиэлэрдээх та-
һаҕас араас табаарынай мал таһыллар сирэ эбит. Онтон 
25 көстөөх Зайарыскай (Заярскай) диэн ыстаансыйаҕа 

диэ ри массыынаҕа олорон биир суукканнан айаннаан, Ангара өрүскэ Зайарыс-
кайга тиийдибит. Өрүс үрдүгэр саҥа улахан куорат үөскээбит сиригэр икки хонну-
бут, онтон Ангара өрүскэ «Маркс» борохуокка олорон Уркускайга (Иркутскайга) 
20/VII.42 с. күн тиийдибит. I, II Уркускайга улахан собуоттардаах улахан куорат 
эбит. II Уркускайга 8 хоннубут. Онтон тимир суолга буойаска 28/VII 42 с. күн оло-
рон элэгэлдьиттибит, суолга Кырасадарыскай (Красноярскай) кыраайы, Нуома-
сибирискэй (Новосибирскай), Уомускай (Омскай) Сибидилибискай (Свердлов-
скай) уобаластары. Уобалаһын сыантырдарыгар эбиитин атылыы-атылыылар. 
Дьулурутан түргэнник айан буолла. Ураал эбэ хотун … … устун күөх тыалар 
таҥ нары сыыйыллан көҕөрө долгуйан көстөллөр. Муолатап уобалаһыгар биир 
сарсыарда Урюк диэн ыстаансыйаҕа тиийэн тохтоон буойастан түһэн күөх отто-

«Диктатор» борохуот Бүлүү эбэҕэ
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ох, … дьиэлэрдээх сиргэ олорду-
бут, бородуукта ыллыбыт, онно. 
Онтон соҕуруу өттүгэр 3 биэрэс-
тэ лээх сиргэ устуруойдаан баран, 
барабаан охсон, сирдиин кытта  
ньиргийэн бардыбыт. Улахан сүү-
рүктээх үрэх үрдүгэр устата 8 биэ-
рэстэ, туора та 1. Байыаннай лаа- 
 ҕырга тиийдибит. Үөрэх уонна бэ - 
рэбиэркэ бөҕө буолла. 8 хонугу 
мэл дьи онно буолкабай баартый- 
най (партийнай) мунньахха сырыт-
тым. Үөрэх, сэрии туһунан боп-
пуруоһу сүбэлэстибит. Куорма-
лаах (формалаах) байыаннай эҥин  
араас хамандыырдар, хамыһаардар мунньуллубуттар. Мунньах барыта нуучча-
лыы тылынан барда. Мин Додуохапка бөрөбүөттэтэн иһиттим. Юука (юг) дьиэ 
үксэ сэмэлээҥки (землянка). Онтон 35 сааһыттан алын саастаахтар барытын 
хайы һардьыт бу сиргэ хаалаҕыт, онтон үөһэ саастаахтары барыбытын илдьэр. 
Биһи буоллаҕа ханна барарбытын билбэппит. Юука киллэрэн буойаска олорон 
бар дыбыт. Арҕаа үс суукка айан кэнниттэн Муолатап (Молотов) уоб. Бирииссэ-
гин оройуоҥҥа түстүбүт. Куорат хоту өттүгэр хонууга олордубут. Тус-туһунан 
лаа ҕырга үллэрии буолла. Икки аҥы хайытан устуруойдааһын буолла, биһиги 
бөлөҕү бу оройуон хоту өттүгэр 6 биэрэстэлээх Бөсөнөскай сэлсэбиэккэ (сель-
совет) илдьэ бардылар. Киэһэлик үчүгэй киллэм хонуулаах, сүүрүктээх үрэхтээх, 
үрэҕэр бурдук тардар миэлиҥсэлээх үс таҥара дьиэлээх холкуос баар сирэ эбит. 
Биһиги биир таҥара дьиэтигэр олордубут. Бу сиргэ балаҕан ыйын 8 күн 1942 сыл 
диэри үөрэннибит. Онтон түүн ортото хамаанда бөҕө буолла. Миигин ыарыһах-
тарга оруота хамандыыра илдьэн холбоон кээстэ. Дьоммуттан араардылар. 
1942 сыл балаҕан ыйын 8 күнэ дьонум бары сэриигэ боруоҥҥа (фронт) барды-
лар. Мин эмиэ Муолатап уоб. Кункуур (Кунгур) оройуона улахан куорат Билэтэ-
йэбэ (?) диэн байыаннай лааҕырга буойаһынан үс хонукка айаннаан кэллим. Бу 
сиргэ улахан үрэх үрдэ харыйа ойуур иһэ улахан буолка (полк). Балаҕан ыйын 
12 күнүгэр кэллим бу буолкаҕа. Норуот ыам кумаарын курдук элбэх сирэ, үөрэх, 
үлэ барар сирэ эбит. Бу сиргэ дойдум дьонун Сэмиэнэп Соппуруон, Лааһарап 
Уйбаан, Лааһарап Хабырыыл, Сүөдэрэп (Сүөкэп?) Ыстапаан уо.д.а. көрүстүм. 
Хокуйабы (Хонкуев?), Нотооһобу (Ноттосов), …Миигин бу сиргэ оруота боруоҥ-
ҥа бардаҕын аайы атын оруотаҕа хаалларан иһэллэр. Лоп курдук 8 оруотаҕа 
уларыйдым. Онтон оруотам эмиэ бараары таҥас таҥнан бардылар, мин сүрдээх-
тик абардым да оруота хамандыырыгар миигин боруоҥҥа ыл диэтим. Онуоха 
одуулаан турбахтаан баран миигин ыытарга тэрийдэ. Дьэ 30/XII-42 күн сыалай 
ботолойуон (батальон) боруоҥҥа бардыбыт, бойоска олорон, 4 cуукка айаннаан. 
Баран иһэн, Хаһаныскай (Казанскай?) уобаласка остолобуойга Ородьуонап Ньу-

Мегежекскэй Н.А. дневнигэ



82

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

кулайы көрүстүм. Оробуочай ботолойуоҥҥа иһэр этэ. Дьэ онтон 5/I-43 күн Мос-
куба арҕаа өттүгэр Малайыскай (?) оройуоҥҥа сэриилэһэр тыастара иһиллэр 
сиргэ тиийдибит. Харыйа ойуурга муустаах сэмэлээҥкигэ сыталлар эбит. Миигин 
атаҕыҥ суох диэн … харантыыҥҥа түбэһиннэрдилэр. Сэриилэһэр аармыйаттан 
туспа туттулар. Онтон атынан үлэлиир оруотаҕа тылланан бардым. 8/I-43 күн бу 
дойдуга түүн аайы ньиэмэс сөмөлүөтэ кэлэн буомбалыыр идэлээх сирэ эбит. Сэ-
рэхтээх, кутталлаах дойду эбит буолла. Аны түүн сэрии тыаһыгар киһи уута кэ-
лэн утуйбат сирэ буолла. Уоннуу киһи буолан биирдии биригээдэ … … ас, боту-
руон, сэнэрээт таһыытыгар сэрии кэнниттэн батыһан үлэлээтибит. Онтон 2/IV-43  
күн мин ыалдьан куоспуталга куоракка киирдим. Онтон 20/V-43 күн тахсан Мос-
куба Сөмөлүөнүскэй (Смоленскай) уобалас 6 кыладабысынай (кладбищенскай) 
буол каҕа бардым. Онтон 24/V-43 күнтэн тыраахтырынан, массыынанан үлэлиир  
оруотаҕа сэрии кэнниттэн 30–20–10–5–3 биэрэстэлээх сиринэн батыһан, сорох 
сиргэ 3–4–5–10 хоно-хоно батыһан иһэбит. Мин тыраахтырга массыынаҕа таһа-
ҕаска харабыл үлэтин толорон сырыттым. Бу … түүн аайы ньиэмэс сөмөлүөтэ 
кэлэн буомбалыыр идэлээх. Кургуом … бириэмэтэ буолан биһиэхэ ытыала-
һыы суох. Бу Сөмөлүөнскэй уобалас батыһан-батыһан 1–2/X-43 күннээххэ Сө-
мөлүөнүскэй уоб. ысталысынай (столица) куоратыгар тиийдибит. Бу уобалас 
былаһыгар биир да бүтүн дьиэ суох буолбут сирэ. Дэҥ эриэккэ баара. Бу куо-
рат олордьу таас уонна кирпииччэ дьиэлээх. Куорат ортотунан улахан үрэх хайа 
сүүрэр. Бу үрэх сүнньүнэн тимир суол ааһар эбит. Бэрт аҕыйах бүтүн дьиэ баар 
эбит уонна олордьу алдьаммыт дьиэтэ. Бу уобаласка маннык оройуоннарга сы-
рыттым.

1. Дугумускуй 
2. Ыксайыскай 
3. Сохруонускуй 
4. Доргабогун (Дорогобужский) 
5. Дердинискэй 
6. Наһарыскай 
7. Кукудьунускай 
8. Судабыаскай.
Бу оройуоннарга оруос бөҕө үүнэн бары хаалбыт бу уобаласка. Харабыл 

үлэтигэр сырыттым. Онтон 24/XII–29/XII-43 күннэр I Белоруссияҕа биир киһини 
ыыппыттара, ону 4–5 хоннорон баран төттөрү ыыппыттара бэйэбит чааспытыгар 
Сөмөлүөнүскэйгэ. Онно кэлэн сөмөлүөт ыскылаатыгар харабылга турдум. Онтон 
29/I-44 с. күнтэн ыалдьан куоспуталга инбэлинискэй лиискэ кэллим. Хатыҥ лабы 
ойуур иһигэр москуруопкаламмыт (маскировкаламмыт) сиргэ. Онтон 17/III-44  
күн тахсан, 18/III-44 инбэлинискэй … кэлэн буойаска олорон дойдубар кэлэр-
гэ суолга турдум. Уркускайга 27/III-44 кэллим. Байкал күөлүнэн бүрэт моҥкуол  
(монгол) ысталысынай куоракка Уландэ (Улан-Удэ) куорат. I, II куоратынан ааһан  
Босуой Ниэмэргэ (Большой Невер) 31/III-44 кэллим. Алдаҥҥа Сибиэтилэйгэ 
11/IV-44 кэл лим. Томмотунан Укуланынан Боҕурубускайынан (Покровск) Дьокус-
кайга 19/IV-44 кэллим. Таатта Ытык Күөлгэ 24/IV-44 кэллим. 12/VIII–25/VIII-44 диэ-
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ри Дьокускай куоракка олордум. 12/IX 44 Үөһээ Бүлүү Чолбоҥҥо кэллим Уй-
банныын. 21/IX-44 Уйбаан сарсыарда 5 ч 15 мүнүүтэ өллө. 01/X-44 мин үлэҕэ 
киирдим».

1942 с. АҔА ДОЙДУ СЭРИИТИГЭР  
ЫҤЫРЫЛЛЫБЫТ БУОЙУННАР 

1. Абрамов Егор Егорович, 1899 
2. Алексеев Петр Максимович, 1917, к/з «Чолбон» 
3. Алексеев Терентий Степанович, 1923 
4. Анисимов Михаил Иванович, 1900 
5. Бугулов Константин Андреевич, 1925 
6. Бугулов Николай Кондратьевич, 1923 
7. Васильев Афанасий Васильевич, 1899, бригадир, полевой,  

«Кр. рабочий» 
8. Васильев Данил Петрович, 1911 
9. Гаврильев Василий Федорович, 1900, к/з «Чолбон» 
10. Гаврильев Матвей Семенович, 1917, к/з «Чолбон» 
11. Григорьев Петр Кирикович, 1913, секретарь с/с.
12. Дмитриев Алексей Дмитриевич, 1915 к/з «Чолбон» 
13. Дмитриев Гаврил Васильевич, 1921 
14. Докторов Давыд Михайлович, 1905 к/з «Кр. рабочий» 
15. Егоров Иван Семенович, 1899 
16. Егоров Лука Федотович, 1918 
17. Егоров Никифор Егорович, 1912 
18. Ефимов Филипп Гаврильевич, 1919, тракторист МТС 
19. Жендринский Николай Михайлович, 1920, учитель с. Дюллюкю 
20. Иванов Николай Иванович, 1904 
21. Иванов Николай Петрович, 1922 
22. Иванов Нил Герасимович, 1898, зав. фермой «Чолбон» 
23. Иванов Павел Наумович, 1916 
24. Ильин Владимир Семенович, 1920 
25. Ильин Иван Николаевич, 1913 с/с 
26. Ильин Максим Никифорович, 1902 к/з «Кр. рабочий» 
27. Ильин Николай Егорович, 1924 
28. Иннокентьев Егор Степанович, 1904, к/з «Чолбон» 
29. Карадчин Прокопий Михайлович, 1919, счетовод к/з «Чолбон» 
30. Кардашевскай Василий Гаврильевич, 1917 
31. Кардашевскай Михаил Спиридонович, 1907 
32. Кардашевскай Назар Ильич, 1919, к/з «Кр. рабочий» 
33. Кардашевскай Филипп Спиридонович, 1911 
34. Кондаков Семен Николаевич, 1922, к/з «Кр. рабочий» 
35. Кыланов Степан Алексеевич, 1915 
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36. Лазарев Гаврил Васильевич, 1916 
37. Лазарев Иван Лазаревич, 1907 
38. Мегежекский Николай Аркадьевич, 1908, завхоз к/з «Чолбон» 
39. Михайлов Семен Павлович,1912 
40. Мостахов Антон Иванович, 1910, бригадир к/з «Чолбон» 
41. Мултусов Дмитрий Алексеевич, 1920 
42. Мухоплев Герасим Павлович, 1924 
43. Мухоплев Семен Павлович, 1914 
44. Мухоплев Филипп Григорьевич, 1907, к/з «Красный рабочий» 
45. Никифоров Гаврил Гаврилович, 1919 
46. Николаев Гаврил Николаевич, 1913 
47. Николаев Иннокентий Макарович, 1915 
48. Николаев Михаил Михайлович, 1914, к/з «Кр. рабочий» 
49. Николаев Николай Васильевич, 1921, начальник почты 
50. Николаев Федор Макарович, 1920 
51. Оконосов Алексей Афанасьевич, 1907, председатель Намского с/с 
52. Петров Афанасий Прокопьевич, 1891, к/з «Чолбон» 
53. Петров Сидор Иннокентьевич, 1919 
54. Родионов Николай Михайлович, 1919, директор Намской школы 
55. Родионов Савва Егорович, 1901, бригадир к/з «Чолбон» 
56. Романов Алексей Романович, 1911, к/з «Чолбон» 
57. Романов Савва Григорьевич, 1915, к/з «Чолбон» 
58. Сафронов Данил Гаврильевич, 1920, к/з «Кр. рабочий» 
59. Софронов Семен Семенович, 1916, агроном МТС 
60. Семенов Иван Иванович, 1909 
61. Семенов Павел Семенович, 1904 
62. Семенов Семен Николаевич, 1921 
63. Степанов Николай Сергеевич, 1922, к/з «Тимошенко» Тобуя 
64. Тельбиров Максим Яковлевич, 1923 
65. Тобуроков Петр Николаевич, 1917, директор Тойукинской школы 
66. Федоров Афанасий Данилович, 1921 
67. Федоров Федор Федорович, 1901, бригадир к/з «Чолбон» 
68. Филиппов Афанасий Данилович, 1921 
69. Харлампьев Пуд Харлампьевич, 1897, к/з «Чолбон» 
70. Шологонов Дмитрий Иннокентьевич, 1912, секретарь Тобуинского 

с/с.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт 70 буойунтан 45 саллаат эйэлээх олох иһин 
кыргыһыы хонуутугар сырдык тыыннарын толук уурбуттара.
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СТАЛИНГРАДТААҔЫ КЫРГЫҺЫЫГА 
1942 сыл от ыйын 17 күнэ—1943 сыл олунньу 2 күнэ

Сэриигэ атаарыы. Хаҥастан уҥа олороллор: Жендринскэй Семен Иванович-Мөлөт, 
Докторов Петр Иванович, Софрон Иванович, Докторов Петр Михайлович (Сачыыкын), 

Кардашевскай Михаил Спиридонович (Сээс Миисэтэ).
Тураллар: Адамов Тимофей Алексеевич, Ильин Николай Егорович. 

Нам нэһилиэгэ, 1942 с.

1942 сыл сайыныгар басыыс сэриилэрэ боруон соҕуруу учаастагар, Дон ар-
ҕаатынан Кыһыл Аармыйа күүстэрин үлтүрүтэн, Хапкаас ньиэптээх оройуонна-
рыгар тахсар уонна Хапкаас хайалаах арҕаһын быһар былааннаах бөдөҥ кимэн 
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киириини оҥорбуттара. Кимэн киириигэ тиистэригэр диэри сэбилэммит 5 аар-
мыйа, ол иһигэр Паулюс 6-с полевой аармыйата баара. Паулюс аармыйатыгар 
уһулуччу стратегическай суол талаах Сталинграды ылыы соруга туруоруллубу-
та. Манна, Волга кытылыгар, 2-с аан дойду сэриитин хаамыытыгар быһаччы са-
быдыаллаабыт биир саамай улахан кыргыһыы барбыта.

Нам нэһилиэгиттэн Сталинградтааҕы кыргыһыыга биллибитинэн 21 саллаат 
сэриилэспитэ, олортон 16 буойун букатыннаахтык сэрии хонуутугар хаалбыт-
тара. 1942 с. бэс ыйыгар Үөһээ Бүлүүттэн сэриигэ ыҥырыллыбыт байыастар 
аҥаар дарын Сталинград кыргыһыытыгар ыыппыттара, кинилэр үксүн 252-с 
стрелковай дивизия 932-с стрелковай полкатын састаабыгар киирэн сэриилэс-
питтэрэ. Ол туһунан интэриниэт ситимигэр маннык суруллар:

«Воины из Якутии, призванные в основном из Чурапчинского и Нюрбинско-
го (Верхневилюйского) ОРВК, были распределены между 924-м, 928-м и 932-м 
стрелковыми полками 252-й стрелковой дивизии. По воспоминаниям выжив-
ших ветеранов, в дивизии было несколько сот якутян. В 932 с. п., где по непол-
ным спискам бойцов, из документов ЦВА МО СССР, было 89 якутов. Примерно 
по столько же было и в других полках 252 с. д. 9 сентября 1942 г. части 252 с. д. 
были переброшены по железной дороге под г. Камышин в прифронтовой район 
станции Неткачево в 270 км к северу от Сталинграда, где поступили в распоря-
жение 10-й резервной армии.

До середины октября в течение месяца проходило ускоренное обучение, со-
вершенствовали боевую выучку и готовились к предстоящим боевым дей ствиям.

С 7 октября, совершив 180-километровый марш, двигаясь по маршруту Оль-
ховатка–Зензеватка–Садки, дивизия в полном составе 18 октября прибыла 
на фронт. Здесь был самый напряженный и самый ответственный рубеж фрон-
та. Дивизия вошла в состав 66-й армии, составлявшей с другими объединения-
ми ударную группу Донского фронта, и сразу же с марша полки заняли исходные 
позиции у балки Грачевая, северо-западнее Сталинграда. 932-й стрелковый 
полк занял рубежи в районе высоты 117,4.

В укрепленной полосе про-
тивника была создана целая 
сис тема мощных укреплений, 
состоявших из ДОТов и ДЗО-
Тов, соединенных траншеями. 
Все огневые точки противни-

Грачевай балка кыргыһыытыгар 
сырдык тыыннара быстыбыт 
6 тыһыынчаттан тахса саллаат 
уҥуоҕа харалла сытар 
Кузьмичи дэриэбинэҕэ баар 
братскай могила 
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ка были расположены в три линии и составляли прочный узел сопротивления 
до предела, насыщенного огневыми средствами.

С целью облегчить положение 62-й армии дивизия должна была перейти 
в наступление севернее Сталинграда. Перед воинами 252 с. д. стояла задача 
прорвать оборону врага в районе балки Грачева Городищенского района, насту-
пить в общем направлении на хутор Орловка, затем выйти и оседлать железную 
дорогу Сталинград–Поворино.

Через день, 20 октября, начался бой, пехота поднялась из окопов в атаку, 
поддерживаемая артиллерией и в сопровождении танков. Противник оказывал 
отчаянное сопротивление. По несколько раз в день переходил в контратаку.

Бои беспрерывно продолжались пять суток. Без сна и отдыха солдаты с тя-
желыми боями продвигались вперед, испытывая колоссальную физическую 
и морально-психологическую нагрузку. «5 дней стоял ад, — говорится в одном 
из архивных документов 932 с. п. — Люди были черными от дыма и пыли, смер-
тельно устали и никто не думал об отдыхе, бойцы горели желанием доказать 
на деле, что советский солдат готов перенести все трудности во имя Победы».

 В результате этих боев дивизия, в общем, выполнила поставленную зада-
чу. Противник понес чувствительные потери. Большие потери понесли и наши 
полки. К началу боя, 19 октября, 932 с. п. имел 2328 человек, к 22 октября полк 
потерял убитыми и ранеными 1255 человек. По неполным данным, в 932 с. п. 
были убиты и ранены почти все якутяне — 85 человек.

Г. К. Жуков, в своей книге «Воспоминания и размышления», касаясь этого 
боя, пишет: «Для помощи сталинградцам 19 октября в наступление перешли 
войска Донского фронта. Немцы были вынуждены и на этот раз, как это быва-
ло и раньше, снять со штурма города значительную часть авиации, артиллерии 
и танков и повернуть их против наступающего Донского фронта. В этот же пе-

1983 с. Нам нэһилиэгин бэтэрээннэрэ Кузьмичи дэриэбинэҕэ 
көмүллүбүт биир дойдулаахтарын чиэстээбиттэрэ
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риод 64-я армия нанесла контрудар с юга в районе «Купоросное–Зеленая поля-
на» во фланг наступающим частям противника. Наступление Донского фронта 
и контрудар 64-й армии облегчили тяжелое положение 62-й армии, сорвали уси-
лия противника, направленные на овладение городом. Не будь помощи Донско-
го фронта и 64-й армии, 62-я армия не смогла бы устоять, и Сталинград, возмож-
но, был бы взят противником».

Высокая оценка Маршала СССР Г. К. Жукова, роли этого боя в Сталинград-
ской битве, ставшего поворотным в Великой Отечественной войне, относится 
и к 252 с. д., действовавшей в составе ударной группы Донского фронта.

За успешные действия и участие в разгроме окруженной вражеской группи-
ровки под Сталинградом воины дивизии дважды удостоились благодарности 
Верховного Главнокомандующего. Все бойцы 252 с. д. были награждены меда-
лью «За оборону Сталинграда», из них 98 якутов, по далеко неполным данным 
только из одного 932 с. п. (Из сайта www.yakutia-pomnit.ru)».

Бугулов-Филиппов Константин Васильевич

1917 с. Нам нэһилиэгэр Бугул диэн сэниэ ыал дьиэ кэр-
гэнигэр төрөөбүтэ. 7 кылааһы бүтэрэн баран араас тэрил-
тэлэргэ үлэлээбит.

1941 с. Дьокуускай куораттааҕы социальнай харалта 
отделын иниспиэктэринэн үлэлии сылдьан, Дьокуускай-
дааҕы РВК-тан сэриигэ ыҥырыллыбыт.

Сержант званиелаах взвод хамандыырын көмөлөһөөч-
чүтүнэн 27-с гвардейскай стрелковай дивизия 74-с гвар-
дейскай стрелковай полк састаабыгар сэриилэспит. 1942 с. 
атырдьах ыйын 26 күнүгэр Иловлинскай оройуон Сиротин-
ско-Нижнегнилово хуторга Сталинграды көмүскүүр кыр-

гыһыыга сураҕа суох сүппүт.

Донесение о потерях (ЦАМО ф. 58, о. 18003, д. 531)
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Гаврильев Василий Федорович

1900 с. Нам нэһилиэгэр Саҥа киһи диэн сэниэ ыал дьиэ 
кэргэнигэр төрөөбүтэ. Маҥнай «Кыһыл үлэһит», онтон 
«Чол бон» холкуоска чилиэнинэн киирбит. Актыыбынай 
уонна кыайыылаах үлэһит быһыытынан биллибит. Хол-
куоһугар биригэдьииринэн үлэлии сылдьан, 1942 с. бэс 
ыйыгар Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт.

Сталинград кыргыһыытыгар 252-с стрелковай дивизия-
ҕа 932-с стрелковай полкаҕа сэриилэһэ сылдьан, 1942 с. 
сэтинньи ыйыгар госпитальга киирэн баран өлбүт. Көмүс 
уҥуоҕа Волгоградскай уобалас Камышино куорат соҕуруу-
луу-илин өттүгэр 2-с №-дээх братскай могилаҕа көмүл-
лүбүт.

Сэрии иэдээнэ 

Аҕа дойду атааннаах-мөҥүөннээх Улуу сэриитэ хас биирдии киһи сүрэҕэр- 
быарыгар үйэлэргэ умнуллубат ыар баттык буолбута. Күөгэйэр күннэригэр сыл-
дьар төһөлөөх элбэх эдэркээн ыччат сырдык тыыннарын толук уурбуттара буо-
луой? Төһөлөөх ийэ-аҕа, оҕо-уруу харахтарын уута тохтубута буолуой? Төһөлөөх 
элбэх төрүөх төннүбүтэ, ыраас ыра санаалар сарбыллыбыттара буолуой? Сор- 
муҥ иэгэйэр икки атахтааҕы эриэн үөннүү эрийбитэ. Сэрии хас биирдии киһи 
сүрэҕэр оспот дириҥ баас буолан хаалбыта.

Бу алдьархайдаах сэрии иэдээнэ биһиги дьиэ кэргэни тумнан ааспатаҕа. Мин 
хос эһэм Гаврильев Василий Федорович Балаҕаннаах арыытыгар Хара Элгээн 
диэн сиргэ олорбут. Маҥнай «Кыһыл үлэһит», онтон «Чолбон» холкуоска үлэ-
лээбитэ. Кэргэнэ эрдэ өлөн, үс оҕотун кытта соҕотох хаалбыта. Оҕолорун иитэн, 
аһатан, киһи гынар кыһалҕатыгар сырыттаҕына сэрии буолбута. Эһэм холкуо-
һугар биригэдьииринэн үлэлии сылдьан, 1942 с. бэс ыйыгар Кыһыл Аармыйаҕа 
ыҥырыллыбыта. Аҕа дойду иннигэр ытык иэһин толоро үс тулаайаҕы сир икки 
халлаан икки ыккардыгар хаалларан сэриигэ аттанар.

Билигин биһиги ырыҥалаан көрдөхпүтүнэ, аҕа киһиэхэ оҕолору хааллартаан 
барара хайдахтаах курдук ыарахан буолуой? Бараары туран остуолугар маннык 

27‑я гвардейская стрелковая дивизия

Впервые в бой с немецко-фашистскими захватчиками бригада вступила 5 фев-
раля 1942 г. в районе Демянска. С 16 февраля в составе Холмской группы войск 3-й 
ударной армии Калининского фронта. В апреле-мае 1942 г. была переформирована 
в 27-ю гвардейскую стрелковую дивизию. С июня 1942 г. дивизия в составе 58-й ар-
мии Калининского фронта 4-й танковой армии Сталинградского фронта, а затем 
65-й армии Донского фронта участвовала в Сталинградской битве 1942–1943 гг.
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ис хоһоонноох сурук суруйар: «Мин Сэбиэскэй Сойуус Кыһыл Аармыйатын кэккэ-
тигэр бэбиэскэ ыллым. Барарга хааппыла хааммын хамсаппаппын. Арай үс оҕом 
эрэйгэ хааллылар, ол эрэ куһаҕана уонна басыыһы кыргарга бары да барыаҕыҥ. 
Мин кэриэһим бүтэр. Хабырыылыйап. 16.06.42 c.».

Билигин остуолун сирэйэ Нам нэһилиэгин музейыгар сыаналаах экспонат 
быһыытынан турар. Ити курдук мин эһэм ыччаттарын итинник саныыр, хорсун 
санаалаах, Аҕа дойдутугар бэриниилээх киһи эбит.

Ньиэмэс талабырдьыттарын утары сэриилэһэ сылдьан кыргыһыы хонууту-
гар охтубута. Сталинградскай уобалас Кузьмичи диэн дэриэбинэ таһыгар кыр-
гыһыыга ылбыт бааһыттан өлбүт. Улахан кыыһа Елизавета Васильевна үрдүк 
үөрэҕи бүтэрэн баран, ыал буолаат, алта ый буолан баран, 1957 с. ыалдьан 
өлбүт. Оттон соҕотох уола, Прокопий, мин эһэм, Анна Николаевна Егоровалыын 
ыал буолан, 10 оҕону төрөтөн, билигин 18 сиэн, 4 хос сиэн эһэтэ, эбэтэ буолар 
дьолу биллилэр. Эһэм Прокопий Васильевич 1996 с. ыалдьан өлбүтэ.

Биһиги эһэлэрбит, абаҕаларбыт, таайдарбыт бэйэлэрин сырдык тыыннарын 
сиэртибэлээн туран, биһиги чуумпу, эйэлээх олохпутун ситиспиттэрэ. Кинилэр 
ааттара, хорсун быһыылара үйэлэргэ умнуллубатын!

Гаврильева Варя, 
Нам орто оскуолатын 10-с кылааһын үөрэнээччитэ, 

Нам нэһилиэгэ, 2000 с.
«Албан аат эһиэхэ, Улуу Кыайыыны уһансыбыттарга!» брошюраттан 

Сэрии тулаайаҕа

«Күннэтэ саҥа оҕолору аҕалаллара. Бары эмиэ мин курдук сүрдээх ырыган, 
дьүдьэх буолаллара. Барыларын баттахтарын кыргаллара, сууннараллара, 
саҥа таҥаһы таҥыннараллара. Биир киэһэ ыҥыыр атыгар үс оҕолоруттан кы-
ратын көтөхпүт, икки обургуларын мэҥэстибит, арбаҕар баттахтаах киһи кэлби-
тигэр оҕолуун-улаханныын үмүөрүһэ түспүппүт. Уола миигиттэн лаппа улахана, 
биир кыыһа мин эрэ саҕа этэ, оттон кырата иккилээх этэ. Аттан түһээттэрин кыт-
та икки арбы-сарбы буолбут дьахталлар кэлэн кыра кыыһы ылбыттара. Икки кы-
рата ытаһаллара, ордук кырата олус ытаан уонна сирэйин кумаар сиэн хараҕа 
да көстүбэт буолбут этэ.

Аҕалара оҕолорун барыларын сүр иҥсэлээхтик сыллаталаабыта. Онтон кыра 
кыыһын: «Бу чыычаахпын, бука, эн көрөн эрдэҕиҥ. Саас ийэтэ өлүөҕүттэн өрүт-
түбэккэ дэлби дьүдьэйдэ», — диэн баран сонос дьахтарга туттарбыта, кууһан 
турар уоллаах кыыһын күүһүнэн араарбыта уонна хараҕын уутун сотто-сотто кэ-
тэһэн турар байыаннай киһини батыһа турбута.

— Дьэ тугу да аахсыбат иэдээннээх кэм. Үс сии-кырбас оҕолоох аҥаардас 
киһини ити бэйэлээхтэриттэн арааран сэриигэ ыыттахтара сүрүн. Ийэлэрэ бы-
йыл саас өлөөхтөөбүт үһү. Кырата эрэйдээх киһи да буолуо суох быһыылаах. 
Тыынара да куһаҕана бэрт, — диэн баран хараҕын уута кэлбитин соттоот, оҕолор 
бары «Надя маамабыт» диир этиргэн маҥан дьахтардара куукунаҕа ааспыта.

Ол киэһэ бары да аймаммыппыт. Уолу Проня, кыыһы Лиза диэн ыҥыралла-
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ра. Икки дьахтартан хатыҥыра Лизаны араастаан «ытаама» диэн ааттаһара да, 
биирэ истибэккэ ытаан нукаай буолбутун кыргыттар хосторугар киллэрэн тап-
чаан ороҥҥо сытыарбыттара. Сарсыарда аҕалара эрэйдээх кэлэн, кыл түгэнэ 
быраһаайдаһан өссө айматалаабыта.

Күнүс барыбытын стройдатан биэрэккэ киллэрбиттэрэ. Онно аармыйаҕа ба-
рааччылары илдьэр үс мэндиэмэннээх көрүөхтэн кэрэ «Киров» диэн маҥан бо-
рохуот кэлэн, биэрэккэ тиксэн сыыгыныы-күүгүнүү турара. Биэрэк муҥунан дьон 
бөҕө, ордук хото оҕо, дьахтар, кырдьаҕастар мустубут этилэр. Сотору сэриигэ 
барааччылары стройдатан, хамаанда үлүгэрэ буолан кэлбиттэрэ. Кинилэри тула 
сылдьар оҕолор, ийэлэр ытаһыыларын-соҥоһууларын санаатахпына, билигин 
да хараастан кэлэбин…

…Ол күн элбэх оҕо аймаммыта. Тыалартан киирэ сылдьар дьонтон ытаа-
быт-соҥообут элбэх киһи детдомҥа сылдьыбыттара. Ол аайы оҕолортон сорох 
үөрэрэ, сорох ытыыра. Ордук Лиза уонна Проня Гаврильевтар ити күн иэдэйбит-
тэрэ. Аҕалара эрэйдээх боболлорун үрдүнэн борохуоттан төттөрү тахса-тахса, 
хараҕын уутунан сууна сылдьан оҕолорун элбэхтик да сыллаталаабыта. Аҕы-
йах хонон баран, Лизалаах Проня эдьиийдэрэ кэлэн: «Балтыгыт куһаҕан буол-
ла», — диэн дьиэтигэр илдьитэлээбитэ. Онтон сылтаан кырачаан, иинэҕэс, олус 
ис киирбэх Лиза барахсан өр да өр ыалдьыбыта. Онтон кыһыары саас аҕалара 
өлбүтүн туһунан иһитиннэрии кэлэн, балыстыы-убайдыы Гаврильевтар алдьар-
хайдарыгар биһиги эмиэ холбоһон, кинилэри өрүү аһына-харыһыйа көрөрбүт.

Кэлин билбитим — Лизалаах Проня аҕалара «Чолбон» холкуос хонуутун би-
ригэдьиирэ Василий Федорович Гаврильев аармыйаҕа ыҥырыллар бэбиэскэтин 
тутан баран, аһыыр остуолун сирэйин тиэрэ быраҕан алын өттүгэр: «Мин Сэ-
биэскэй Сойуус Кыһыл Аармыйатыгар сулууспалыырга ыҥырылынным. Барарга 
бэбиэскэлэммиппиттэн хааммын хамнаппаппын. Арай үс оҕолорум эрэйгэ хаал-
лахтара. Ол эрээри сидьиҥ фашиһы түргэнник үлтүрүттэххэ, кэрэ олох кэлэри - 
гэр бигэтик эрэнэбин. Мин кэриэһим итинник. В. Ф. Гаврильев. 1942 сыл, бэс 
ыйын 16 күнэ» диэн суруйан хаалларбыт этэ.

— Аҕам ити суругу биһигини, үс оҕону, дьиэбититтэн таһаартаан, түннүктэрин 
хаптаһынынан туора саайталыы сылдьан, төннөн киирэн суруйа турара, — диэн 
кэпсиир билигин 10 оҕо аҕата, 20-чэ оҕо эһэтэ Прокопий Васильевич.

Балта Лиза СГУ-ну бүтэрэн, Мэҥэ-Хаҥаласка кэргэннэнэн баран эмискэ ыал-
дьан өлбүт үһү. Билигин Борокуоппайдаахха үкчү ол балтын курдук тырымнаа-
быт Лиза диэн икки оҕолоох эмчит идэлээх кыыстаахтар».

Егор Афанасьев.  
«Сэрии тулаайаҕа», 1994 с. кинигэттэн 
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1917 с. Нам нэһилиэгэр Нэктээйэ Спиридон дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. Хом-
сомуол чилиэнэ, идэтинэн тырахтарыыс, «Чолбон» холкуос чилиэнэ этэ.

1941 с. cэриигэ ыҥырыллыбыт. Байыаннай пересыльнай пуун докумуонна-
рыгар көрдөххө, 1942 с. олунньу 29 күнүгэр 10-с танковай биригээдэттэн 16-с 
стрелковай дивизияҕа ыыппыттар. 1942 с. от ыйын 4 күнүгэр 16-с стрелковай ди-
визия 249-с стрелковай полкатыттан 877-с гаубичнай артиллерийскай полкаты-
гар ыыппыттар. 41-с гвардейскай стрелковай дивизия 126-с гвардейскай стрел-
ковай полкатыгар сэриилэһэ сылдьан, 1942 с. атырдьах ыйын 21 күнүгэр өлбүт, 
Сталинградскай уобалас Ново-Жизненскэй сельсовет Кузьмичи дэриэбинэтигэр 
көмүллүбүт.

Горьковский ВПП. 29.02.1942 с. 
(ЦАМО ф. 52, о.191383, д. 20)

Горьковский ВПП. 04.07.1942 с. 
(ЦАМО ф. 52, о.191383, д. 29)

Донесение о потерях (ЦАМО ф. 58, о. 818883, д. 2012)

Гаврильев Герасим Спиридонович 
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Дмитриев Алексей Дмитриевич-Отуор

1915 с. Нам нэһилиэгэр Дмитриев Дмитрий Семенович 
дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт. «Чолбон» холкуоска үлэлии 
сылдьан, 1942 с. сэриигэ барбыт. Сталинградскай фроҥҥа 
252-с стрелковай дивизияҕа 932-с стрелковай полкаҕа сэ-
риилэспит. 1942 с. алтынньы 3 күнүгэр Сталинград 
кыргыһыытыгар Коннай балкаҕа бааһырбыт. 1943 с. 
дойдутугар эргиллэн кэлбит.

1972 с. олунньу 17 күнүгэр «Хорсунун иһин» мэтээ-
линэн наҕараадаламмыт.

1979 с. өлбүт.

Иванов Дмитрий Иванович-Танаха

1914 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүтэ. Ки-
нини кыра эрдэҕиттэн Саахтыйа Уйбаанын уола Чалаар 
Мэхээлэлээх ылан ииттибиттэр. «Кыһыл үлэһит» холкуос 
чилиэнэ, бастакы тырахтарыыстартан биирдэстэрэ. Нам 
сельскэй Сэбиэтигэр сэкирэтээринэн үлэлии сылдьан, 
1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт.

62-с аармыйа 193-с стрелковай дивизиятыгар сэрии-
лэспит. 1942 с. балаҕан ыйын 28 күнүгэр Сталинград куо-
раты көмүскүүр кыргыһыыга өлбүт.

Геройству 193-й стрелковой дивизии высокую оценку дал в своих книгах «Начало 
пути», «Сражение века» маршал В. И. Чуйков, командующий 62-й армией, куда входи- 
ла дивизия. Она нанесла большие потери противнику: убито и ранено 11250 солдат 
и офицеров, уничтожено орудий — 17, пулеметов — 17, минометов — 27 и т.д. 
Через месяц боев от дивизии осталось не более полка. За массовый героизм в Ста-
линградской битве дивизию удостоили ордена Красного Знамени.

«16 августа 1942 года дивизия прибыла в состав 1-й гвардейской армии, раз гру-
зилась на станции Лог и выступила в район Ново-Григорьевской. 17 августа дивизия, 
переправившись через Дон, прибыла к месту назначения и заняла оборону. 18 авгус-
та дивизия вместе с 1-й гвардейской армией вошла в состав Сталинградского 
фронта. В свой первый бой дивизия вступила 22 августа с задачей овладеть селом 
Перекопка и высотой 181,6. Несмотря на слабую артподготовку и превосходящего 
по численности и боевой технике противника гвардейцы смогли прорвать оборо-
ну и к середине дня продвинулись на 2–3 км и закрепились на занятых рубежах. 
К 11 сентября в 126 с. п. осталось в живых 101 солдат, из более чем 2000 солдат».
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Иванов Николай Иванович

1904 с. Нам нэһилиэгэр Такааһай дьиэ кэргэнигэр тө-
рөөбүтэ. Кэргэнэ Адамова Ирина Прокопьевна. Нам нэһи-
лиэгин сельсоветын, сельпотун бэрэссэдээтэлинэн үлэ-
лээбитэ.

Өргүөккэ үлэлии сылдьан, 1942 с. сэриигэ ыҥы рыллы-
быта. Сталинградскай фроҥҥа сэриилэспитэ. 1943 с. дой-
дутугар эргиллибит.

1954 с. ыалдьан өлбүт.

Вырастил как родного сына 

Николай Иванович Такасаев (Ньукулааһа, 1904 г. р.) родился четвертым ре-
бенком в многодетной семье Такасаева Ивана Ивановича, 1873 г. р. (Чокурос-
ский род, Чугуруҥнуур Уйбаан, Такааһай уола) и Евдокии Егоровны, 1873 г. р. 
из Оросу. Кроме него у них были дети: Ульяна (1893 г. р., в данных отца от-
сутствует, но в переписи 1903 г. она значится, что ей было 10 лет); Василий 
(1902 г. р., Алта Баһылай, по переписи 1903 г. ему был 1 год); Егор (Һаппай Дьө-
гүөр, г. р. не известен, возможно 1903 г. р., в данных отца он указан, в переписи 
отсутствует); Тимофей (1912 г. р., Түмэппий); Екатерина (Кэтириинэ, 1917 г. р.); 
Евдокия (Дуунньа, 1919 г. р.); Спиридон (1922 г. р., Испирдиэн). У всех детей 
почему-то была фамилия Ивановы, кроме моего дедушки Тимофея (Такасаев) 
и Спиридона (Сивцев).

Ньукулааһа женился на Адамовой Ирине Прокопьевне, 1903 г. р. (эбээ Өрүүнэ, 
дочке Арыай, который работал у Кутаскыын Уйбаан по хозяйству). По данным 
посемейного списка 1926–1927 гг. Намского наслега значится, что они были же-
наты: Такасаеву (хотя по документам он Иванов) Николаю 23 года, жене Ирине 
24 года.

Из сведений трудовой книжки Ньукулааһа следует:

№ за-
писи

Дата 
приема

Дата 
увольнения

Сведения о работе

1. 1930 1932 Председатель Намского сельсовета;
2. 1932 1933 Инструктор Вилюйского РИК (?);
3. 1933 1934 Председатель колхоза «Чолбон» Намского наслега;
4. 1935 24.01.1939 Председатель Намского сельсовета;
5. 31.01.1940 06.01.1941 Председатель Намского сельпо;
6. 15.01.1941 20.06.1942 Заместитель председателя Оргетского сельпо (заготсектор);
7. Служба в действующей армии;
8. 05.07.1943. 01.08.1945 Председатель Оргетского сельпо (заготсектор);
9. 01.08.1945 15.09.1946 Агент по госпоставкам Управления Уполминзаг СССР 

по Верхневилюйскому району;
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10. 17.09.1946 13.02.1952 Заготсектор Намского сельпо Верхневилюйского 
райпотребсоюза.

Сначала (в августе 1941 г.) на войну ушли мой 
дед Тимофей (1912 г. р., 29 лет) и младший брат 
Спиридон (1922 г. р., 20 лет), потом призвали 
и его, к тому времени ему было 38 лет. Он до-
брался до Сталинграда и в 1943 г. вернулся жи-
вым, но раненым в правую руку, усыновил мое - 
го отца и вырастил как родного. Мой дед Тимо - 
фей и младший брат Спиридон с фронта не вер-
нулись, дед пропал без вести, а Спиридон умер 
в авиакатастрофе (так написано на обороте фо-
токарточки, возможно, была такая похоронка).

У них был сын Афанасий (Охонооһой, 1929–
1945 гг.), который умер от болезни в 17 лет. Они 
очень сильно горевали по рано ушедшему един-
ственному сыну. После его смерти, по рассказу 
бабушки, Петр Николаевич Тобуроков (они были 
очень дружны семьями) летом с берега реки 
на двух быках привез и установил большой мо-
гильный камень и на нем стамеской три дня вы-
бивал его данные. Папа в своих воспоминаниях 
о бабушке писал, что, когда Охонооһой умирал очень сильно попросил свою 
маму никогда не ругать моего отца, и бабушка с честью сдержала данное ему 
слово.

2 мая 1931 г. у родителей эбээ Өрүүнэ (Арыайдар) родилась дочка Рая, через 
1,5 месяца они уехали работать на ферму в Балаганнах и оставили им малень-
кую дочку. Так она осталась жить у них и считала их своими родителями.

Когда Ньукулааһа увольнялся с последнего места работы (ему было 48 лет), 
в трудовой книжке написали, что причиной увольнения стало его состояние здо-
ровья, умер в 50 лет — в 1954 г. получается.

Бабушка умерла в 72 года 2 февраля 1975 г., все мы (внучки: Саргы, я и Кун-
нэй) ее застали живой и помним. Перед смертью она Саргы и мне подарила 
очень красивые большие платки, которые мы храним в светлую память о нашей 
бабушке. Умирая, бабушка сожалела о том, что не доживет и не увидит, как 
вырастет ее любимая внучка Саргы, ей было тогда 9 лет (мне тогда было 6 лет, 
а Куннэйке всего 2 годика).

Мой папа, оставшись в 12 лет круглым сиротой, всю жизнь был благодарен 
своим усыновителям за их искреннюю любовь к нему и воспитание, а они были 
счастливы, что познали радость родительства и продолжения своего рода.

Внучка Такасаева Туйаара Револьевна, 
14 апреля 2020 г.

Иванов Николай Иванович 
(Ньукулааһа) сидит
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Иванов Нил Герасимович-Мачаал 

1898 с. Нам нэһилиэгэр Былаахтаах Дьарааһын диэн ыалга төрөөбүт. Кэргэнэ 
Иванова Екатерина Николаевна. «Чолбон» холкуос биир актыыбынай чилиэнэ 
сылгы пиэрмэтин биригэдьииринэн үлэлии сылдьан, 1942 с. Кыһыл Аармыйаҕа 
ыҥырыллыбыт.

252-с стрелковай дивизия 932-с стрелковай полкатыгар сэриилэспит, 1942 с. 
алтынньы 3–20 күннэригэр Сталинград кыргыһыытыгар бааһырбыт.

Биир полкаҕа сылдьыбыт Дмитриев Алексей Дмитриевич эппитинэн, 1942 с. 
алтынньы 29 күнүгэр ылбыт бааһырыытыттан өлбүт.

Иванов Павел Наумович

1916 с. төрөөбүт. Кэнтиктэн төрүттээх. Кэргэнэ Намтан төрүттээх Далыгырова 
Федора Афанасьевна.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Сталинградскай фроҥҥа 252-с стрелковай 
дивизия 932-с стрелковай полкатыгар сэриилэспит.

1942 с. алтынньы 24 күнүгэр кыргыһыыга өлбүтэ, Сталинградскай (Волгоград-
скай) уобаласка Грачевая балкаҕа, 5 км, Кузьмичи сэлиэнньэҕэ көмүллүбүтэ.

Донесение о потерях (ЦАМО ф. 58, о. 18001, д. 246)
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Ильин Максим Никифорович 

1902 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Ньыадьаһый 
Никифор дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. «Кыһыл үлэһит» хол-
куоска чилиэнинэн киирбитэ.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллан, Сталинградскай фроҥҥа 
343-с стрелковай дивизия 1155-с стрелковай полкатыгар 
сэриилэспит. 1942 с. алтынньы ый 3–20 күннэригэр баа-
һыр быт, 1942 с. сэтинньи 24 күнүгэр өлбүт.

Волгоградскай уобалас Городищенскай оройуон Кон-
най балка дэриэбинэтигэр көмүллүбүт (ЦАМО ф. 58, 
о. 818883, д. 417). 

Иннокентьев Егор Степанович 

1904 с. төрөөбүт. «Чолбон» холкуоска үлэлии сылдьан, 1942 с. сэриигэ бар-
быт.

Байыаннай пересыльнай пуун докумуонугар аймахтарыттан Петрова Мария 
Николаевна «вдова-теща» баар диэн суруллубут.

252-с стрелковай дивизия 932-с стрелковай полк састаабыгар Сталинград 
кыргыһыытыгар сэриилэһэ сылдьан, 1942 сыл сэтинньи 22 күнүгэр бааһырбыт. 
Сэрииттэн эргиллибэтэх.

Мостахов Антон Иванович 

1910 с. Нам нэһилиэгэр орто сэниэ ыал дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт. «Чолбон» 
холкуос чилиэнэ. Холкуоһугар биригэдьииринэн үлэлээбит.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллан, 252-с стрелковай дивизия 932-с стрелковай пол-
катыгар сэриилэспит. 1942 с. алтынньы 24 күнүгэр Сталинград иһин кыргыһыыга 
өлбүт.

Сталинградтан 30 километр баар Кузьмичи дэриэбинэҕэ братскай могилаҕа 
көмүллэн сытар.

Мухоплев Григорий Прокопьевич-Куонньалык 

1920 с. Нам нэһилиэгэр Бойуочук Борокуоппайа диэн 
орто сэниэ ыал дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт. «Чолбон» хол-
куос чилиэнэ, хомсомуол чилиэнэ.

1941 с. Үөһээ Бүлүү РВК-тан сэриигэ ыҥырыллыбыт.
1942 с. балаҕан ыйын 19 күнүгэр кыргыһыыга өлбүт, 
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Волгоградскай уобалас Городищенскай оройуон Самофаловка бөһүөлэгэр кө-
мүллүбүт.

Петров Афанасий Прокопьевич-Хоруотаан 

1911 с. Нам нэһилиэгэр Бойуочук Борокуоппайа диэн орто сэниэ ыал дьиэ 
кэргэнигэр төрөөбүт. «Чолбон» холкуос чилиэнэ.

1941 с. балаҕан ыйыгар Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллан барбыт. Доруобуйа-
тынан төннөн кэлэн холкуоһугар үлэлии сылдьан, 1942 с. бэс ыйыгар иккиһин 
ыҥырыллан барбыт.

1942 сыл Сталинград иһин кырыктаах кыргыһыыга алтынньы 3–20 кү ннэригэр 
бааһыран госпитальга киирбитин туһунан биллэрииттэн ураты кэлин туох да 
биллэрии кэлбэтэх.

Петров Павел Иванович

1918 с. Нам нэһилиэгэр 
Балаҕаннаахха Чуорунай 
диэн ыалга төрөөбүт. Бүлүү 
училищетын бүтэрэн учуу-
таллыы сылдьан, уоппуска-
тын бириэмэтигэр «Кыһыл 
үлэһит» холкуоска үлэлии 
сылдьан, балаҕан ыйыгар 
1941 с. бэбиэскэ тутан сэ-
риигэ барбыт.

4559 саллаат көмүс уҥуохтара хараллыбыт братскай могилалара. 
Самофаловка бөһүөлэк

97 особр бойобуой 
сурунаалыттан 
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97 (особр) отдельнай стрелковай биригээдэ 7-с стрелковай корпуһугар сэрии-
лэһэ сылдьан, 1942 с. сэтинньи 28 күнүгэр Сталинградскай уобаласка Октябрь-
скай оройуон «Горная поляна» сопхуос сиригэр өлбүт.

Родионов Николай Михайлович-Нуотай

1919 с. Нам нэһилиэгэр Мөчөкө Мэхээлэ дьиэ кэргэни-
гэр төрөөбүт. Бүлүү педтехникумун бүтэрэн баран, Хар-
балаахха, Тойокуга, Намҥа учууталлаабыт. Кэлин Нам 
ситэтэ суох орто оскуолатыгар завуһунан, онтон дириэктэ-
ринэн ананан үлэлээбит.

1942 с. сэриигэ барбыт. Сталинград кыргыһыытыгар 
рабочай батальон састаабыгар баран иһэрин Мегежек-
скэй Н. А. көрсүбүт. Онтон атын информация суох.

Сэриигэ тылланан барбыта 

1919 с. Үөһээ Бүлүү оройуонугар Нам сэлиэнньэтигэр Михаил Егорович 
(Мөчөкө) уонна Ольга Николаевна Родионовтарга 3-с оҕонон күн сирин көрбүтэ. 
Оскуолатын бүтэрэн баран, Бүлүүтээҕи педучилищеҕа учуутал идэтин ылбыт. 
Ол кэннэ Өргүөт оскуолатыгар учууталынан үлэлии сылдьыбыт. Онтон 1941 с. 
Нам оскуолатыгар дириэктэринэн ананан үлэлии кэлбитэ. Ол кэмҥэ Аҕа дойду 
сэриитэ саҕаланар. Николай Михайлович Нам оскуолатыгар 1941–1942 сс. үлэ-
лээбит. 1942 с. баҕа өттүнэн тылланан сэриигэ барбыт. 1943 с. эдэркээн, 24 эрэ 
саастаах, Николай Михайлович Сталинград аннынааҕы кыргыһыыга сураҕа суох 
сүппүтүн туһунан биллэрии кэлбит.

«Хас сарсыарда аайы оскуола оҕолоругар линиэйкэ тэрийэн, фашистскай 
халабырдьыттар кимэн киириилэрин абаран-сатаран туран билиһиннэрэр этэ. 
Таганрог куораты ыллылар диэн хомойон аҕай кэпсээбитин бу баар курдук өй-
дүүбүн. Сураҕа суох сүппүтүн истэн хаарыан учууталбытын харыһыйан бөҕө 
буол буппут», — диэн ахтар Нам нэһилиэгин ытык кырдьаҕаһа Мария Игнатьевна 
Константинова-Эдьиий Морууса.

Николай Михайлович биһиги таайбыт буолар. Өр сылларга Нам нэһилиэгэр 
биэлсэринэн, дьааһыла-сад сэбиэдиссэйинэн үлэлээн сылдьыбыт үлэ, тыыл бэ-

Донесение о потерях (ЦАМО ф. 58, о. 18001, д. 1243)
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тэрээнэ биһиги ийэбит, эбэбит Родионова-Петрова Ульяна Михайловна бииргэ 
төрөөбүт убайа этэ.

Бырааттара, балтылара Петровтар, 
Нам нэһилиэгэ, 2020 с.

Родионов Савва Егорович

1901 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт. «Чолбон» холкуоска 
биригэдьиирдии сылдьан 1942 с. сэриигэ барбыт.

Сталинградскай фроҥҥа 252-с стрелковай дивизия 
932-с стрелковай полкатыгар сэриилэспит. 1942 с. алтын-
ньы 3–20 күннэригэр бааһырбыт. 1943 с. дойдутугар кэл-
бит.

1956 с. өлбүт.

Романов Алексей Романович

1911 с. Нам нэһилиэгэр Чөк-
чө ҥөөдөй Арамаана дьиэ кэргэ - 
нигэр төрөөбүтэ. Сэриигэ ба ра-
рыгар кэргэнэ Кудусова Прас ко-
вья уол оҕолоох хаалбыта.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллан  
барбыта. Сталинградскай фроҥ-
ҥа 252-с стрелковай дивизия 
932-с стрелковай полкатыгар сэ-
риилэспит. Сэриилэһэ сылдьан 
ыалдьан, 1942 сыл ахсынньы 

29 кү нүгэр госпитальга киирэн өлбүт.
Саратовскай уобалас Балашов куорат Мача сэлиэн-

ньэтигэр 39-с №-дээх ииҥҥэ көмүллүбүт (ЦАМО ф. 58, 
о. А-83627, д. 3634). 

Донесение о потерях (ЦАМО ф. 58, о.18001, д. 1275)
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Романов Савва Григорьевич

1915 с. Нам нэһилиэгэр Чөкчөҥөөдөй диэн ыалга тө-
рөөбүт. «Чолбон» холкуос чилиэнэ этэ. Ийэтэ Филиппова 
Евдокия Кирилловна.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Сталинградскай фроҥ-
ҥа 252-с стрелковай дивизия 932-с стрелковай полкатыгар 
убайын кытта бииргэ сэриилэспиттэр эбит.

1942 с. алтынньы 24 күнүгэр Сталинград иһин кыргы-
һыыга өлбүт. Волгоградскай уобалас Кузьмичи дэриэбинэ-
тигэр братскай могилаҕа көмүллүбүт.

Худуоһунньук талааннаах этэ 

Убайым Савва сэриигэ барарыгар биһиги икки бырааттыы тулаайах хаал-
быппыт. Аармыйаҕа барарыгар биһигини мэктиэлээн барбыт, кэллэҕинэ иитиэх 
буо лан.

Мин оҕо эрдэхпинэ өйдүүрбүнэн, орто уҥуохтаах уол этэ. Миэхэ олус үчүгэй-
дик, мындырдык сахалыы оонньуулары оҥорон биэрэрэ. Олох дьиҥнээх аттары 
сыарҕалаан, хомууттаан оҥороро. Саха балаҕанын толору көрүҥүн оҥорор этэ. 
Кэлин улаатан баран өйдөөтөхпүнэ, худуоһунньук талааннаах эбит. Мин, баҕар, 
ону батан худуоһунньук буолбутум буолуо. Аҕам эмиэ улахан мас ууһа үһү. Кини 
остуоллара холкуоска хонтуораҕа өргө диэри туралларын өйдүүбүн.

Павел Михайлович Романов.
Кулун тутар 26 күнэ, 1996 с.
Нам музейын архыыбыттан

Степанов Игнатий Константинович-Ханхатта Көстөкүүнүн уола 

1918 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1941 с. сэриигэ ыҥырыллан барбыт. 

Байыаннай пересыльнай пуун докумуон-
нарыгар көстөрүнэн, 1942 с. олунньу ый  
10–15 күннэригэр Забайкальскай фронт 
41-с запасной стрелковай дивизия 67-с 
запасной стрелковай полкатыттан сэрии гэ 
барбыт. 1942 с. от ыйын 7 күнүгэр 2805 эва-
когоспитальтан 1 УкрФ 49 сд 121 оиптд (от-
дельный истребительный противотанко-
вый дивизион) састаабыгар Калуга диэки 
сэриигэ ыыппыттар.

1942 с. сэтинньи 7 күнүгэр Сталинград-
скай уобалас Иловицкай оройуон Паньшино диэн сиргэ ылбыт бааһырыытыттан 
өлбүт (ЦАМО ф.58, о. 977525, д. 334).

(ЦАМО ф. Горьковский ВПП, 
о. 191383, д.1961)
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Тобуроков Петр Николаевич 

1917 с. Тоҥуо Куунуга төрөөбүтэ. Бүлүү педучилищеты-
гар учуутал үөрэ ҕин бүтэрэн, Тойокуга оскуола дириэктэ-
ринэн үлэлии сылдьан, тылланан сэриигэ барбыта. Саха 
норуодунай бэйиэтэ.

1942 с. сэриигэ барбыта, Сталинградскай фроҥҥа 298-с 
стрелковай дивизия 885-с стрелковай полкатыгар пуле-
метчик-наводчигынан сэриилэспитэ. 1943 с. бааһыран, 
госпиталларга өр эмтэнэн баран дойдутугар эргиллибитэ.

1946 с. атырдьах ыйын 26 күнүгэр «1941–1945 сс. Аҕа 
дойду Улуу сэриитин кэмигэр Германияны кыайыы иһин» 
мэтээлинэн, 1985 с. муус устар 6 күнүгэр Аҕа дойду сэрии-
тэ II истиэпэннээх уордьанынан наҕараадаламмыта.

2000 с. өлбүтэ.

Күн аайы хаамаҕын —
Кынчаал кылаанынан, 
Кыргыс толоонун ааһаҕын, 
Халбас харатынан…

Мүччү үктүөҥ —
Бүтүөм!
Сүһүөх мөҕүө —
Сүтүөҥ!

Хаҥас атаҕыҥ 
Хараҥа иин үөһэ!

Уҥа атаҕыҥ 
Уруй, дьол үөһэ!

Өлүүгэ диэритин 
Үһүөйэх хардыы!
Дойдугар тиийэриҥ 
Тоҕус уон таабырын!

Кэннибэр — бар дьонуҥ 
Кэрэммэт алгыһа!
Иннигэр сирдиир дьолуҥ —
Кыайыы чаҕыла!

— диэн суруйбута 1942 с. Саратов куораттан биһиги дириҥник убаастыыр, тап-
тыыр норуодунай бэйиэппит Петр Николаевич Тобуруокап.

1942 с. сэриигэ аттаммыт Туобуйа, Өргүөт 
хорсун ыччаттара
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Петр Николаевич 1942–1943 сс. Саратов куо-
ракка байыаннай госпитальга уонна уулаах-хаар- 
даах тымныы окуопаларга олорон барыта сүүр-
бэччэ хоһоону суруйбута. Олор истэригэр «Са-
наа быттан ааһан биэр бэт», «Ойуурга буолбут 
мунньах», «Фроҥҥа сурук», «Бэҕэһээ киэһэ өл-
бүт», «Хаһан умнар үһүбүөн», «Эмиэ хааннаах 
ытыстар», о.д.а. суруйталаабыта. Петр Николае- 
вич Сталинградтааҕы фроҥҥа сэрии лэһэ сыл-
дьан илиитигэр араанньы буолан, Саратов куо-
рат байыаннай госпиталыгар эмтэнэ сытан, кэр-
гэнигэр Евгения Васильевнаҕа суругуттан быһа 
тардан биэрэбин: «…Находясь в госпитали на-
писал около десятки стихов и отправил в Якутск. 
Не знаю, как там с ними поступят.

Дорогая Женя! Наконец-то приближается 
День Победы над заклятым врагом, день нашего праздника. Вот, скоро поеду 
на фронт, своими руками помогу довершить победу. Верь еще сильнее в нашу 
победу и жди меня с победой… Женя! Желаю тебе большое, большое счастье, 
счастливо родить мне богатыря Айала или красавицу Кюнняй…», — диэн сэрии-
гэ барарыгар ыарахан хаалбыт кэргэнигэр суруйбута.

«Коммунистар — инники!»

«Олох — уустук!» — диэни син эрдэттэн соҕус өйдөнүллүбүтэ даҕаны, киһи 
төһөнөн уһуннук олорор да, соччонон өссө киэҥник, өссө дьиҥнээхтик билэн иһэр 
эбит. Саха сирин тыатыгар баайдар баһылаан олорбут кэмнэрин мин уһугун эрэ 
көрө, истэ түһэн хаалбытым. Ол эрэн, биһиги нэһилиэкпит биир баайыгар Кын-
ньаахы Хабырыылга аҕабынаан сир хорутуспутум, «ордон хаалар» сирин «аҥаа-
рыгар» диэн оттоспутум… Кини хотонугар үлэлиир кэлтэгэй кэппиэйкэ хамнас 
диэни көрбөтөх Тыла суох, Бөлтөкө диэн хамначчыттара илдьиркэй таҥастарын 
быыһынан эттэрэ кытара сылдьарын көрөн сөҕөрүм… Кини кыстыктан сайы-
лыкка көһөрүгэр сүүсчэ ынах сүөһүтэ биһиги олорор Хочуоннаах элгээммит суо-
лунан хотоҕостуу субуллан ааһалларын ааҕа сатаан, кулгааҕым «тыс» гыныар 
диэри турарбын бэркэ өйдүүбүн…

Сир түҥэтигин, артыаллары тэрийиини, кулаактааһыны эмиэ билэр суолла-
рым, «Кустук» холкуоска бурдук хомууругар биригэдьиир ааттанан, от охсор, от 
мунньар аҕыйах «лобогрейка» массыыналарын таҥарга, үлэлэтэргэ эмиэ кыа-
йарбынан кыттыбытым.

1928 с. оскуолаҕа киириэхпиттэн кэриэтэ пионербын, сааһым туолуоҕуттан 
хомсомуолбун, 1941 сылтан ССКП чилиэнигэр кандидаппын. Онон 1942 с. бэс 
ыйыгар фроҥҥа барарбар бэйэм санаабар дьиҥнээх патриот, капитализм да, 
фашизм да идейнэй дьиҥнээх өстөөхтөрө, утарсааччылара этим. Ол да иһин, 
Аҕа дойду бу сэриитэ кыайыынан түмүктэнэригэр бигэтик эрэнэр буоламмын, 
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дойдубуттан, дьиэбиттэн араҕарбар наһаа оннук долгуйбатаҕым. Ол эрэн, баа-
ра-суоҕа 4 ыйдааҕыта саҥа холбоспут тапталлаах кэргэнтэн арахсыы чэпчэкитэ 
суоҕа, ыарахана.

Оччолорго 7 кылаастаах оскуола дириэктэрэ этим, онон бронь диэнинэн туһа-
нан, биир сыл уһаан барбытым, ол оннугар ол сылы булгуччулаах байыаннай 
бэлэмнэнии ротатын хамандыырын быһыытынан үлэлээн тахсыбытым.

Ленаны борохуотунан, Иркутскайтан ыла тимир суолунан айаннаан, Чебар-
куль станцияҕа тиийэн, байыаннай лааҕырга күһүҥҥэ диэри үөрэммиппит. Мин 
3-с пульбатка түбэспитим, оччотооҕу «Максим» диэн ааттаах станковой пуле-
мету балачча түргэнник билбитим, туйгуннук ытар буолбутум. Ротам хаман-
дыыра: «Салгыы үөрэнэ, сөмөлүөтү ытар паараламмыт пулеметтары баһылаан 
хаалаҕын дуо?» — диэбитин ылымматаҕым, маршевай ротаҕа холбоһо охсон, 
түргэнник фроҥҥа тиийэр баҕалааҕым. Туох да кистэлэ суох эттэххэ, оччотооҕу 
санаам бэрт судургута — хайаан да түргэнник тапталлаах кэргэммэр төннө ох-
сор баҕалааҕым, оттон ону быһаара охсуохтаах сыччах кыргыһыы фрона этэ: 
эбэтэр — ол, эбэтэр бааһыран, тыыннаах ордон түргэнник төнүн!

Лааҕырга тиийээт, партийнай учуокка туран, партийнай мунньахтарга кыт-
тан, отделениеҕа агитатор быһыытынан үлэлэһэн барбытым. Дьонум сахалар 
этилэр, онон онно туох да ыарахана суоҕа.

Тимир суолунан Красный Кут диэн станцияҕа эрэ тиэрпиттэрэ, онно үс-түөрт 
хоноот, Волга диэки, Сталинград диэки суос-сатыы айанныыр буолбуппут. Ку-
һаҕан үчүгэйэ суох буолбатаҕа — саа-сэп биэрбэтэхтэрэ, онон айанныырга, хаа-
марга бэрт чэпчэкитэ: противогаз, аҕыйах ыһык, таҥас, хочулуок туох ыарахан-
наах буолуо баарай?! Волгаҕа, Сталинград утарытыгар, тиийиэхпитигэр диэри 
аспыт да үчүгэй этэ.

Волга Эбэҕэ тиийэн, уҥуор Сталинград умайан кыһыл төлөнүнэн онон-манан 
уһуура, хара буруонан оргуйан ыла турарын көрөргө суостаах этэ: оччоҕо ха-
раҕым сытыыта, онон балачча ырааҕы да үчүгэйдик көрөрүм.

Биһиги Волга кытыытынааҕы хотооллорго, аппалар устун үүммүт үөттэр 
быыс тарыттан барыны бары көрө үс хоммуппут. Уҥуор буомба бөҕө эстэр, пуш-
ка бөҕө тиҥийэр, пулемет, аптамаат уочарата арыт-арыт субу баардыы таты-
гыраан ылар. Ону барытын биһиги хайдах эрэ киинэ дуу, хартыына дуу курдук 
көрөрбүт, биһиэхэ туох да куттал суоҕун курдук! Дьиҥэр, хайаан оннук буолуо 
баарай — кэннибит да диэки онно-манна буомба эстэн сааллар, чугаспытыгар 
да буруо будулуйан тахсар! Арай ньиэмэс разведката маршевай чаас кэлэн сы-
тарын быһаардын — бүттэҕиҥ ол: аҕыйах аптамааттаах киһи биһиэхэ тойон — 
илии сыгынньахпыт!

Сотору-сотору Сталинград үрдүгэр сөмөлүөттэр охсуһуулара буолар: буом-
балыы кэлбит сөмөлүөттэргэ сэбиэскэй истребителлэр саба түһэллэр, олорго 
ньиэмэс истребителлэрэ атаакалыыллар! Хас да киирсиигэ алта сөмөлүөт ума-
йан түһэрин көрдүбүт да, мин курдук киһи хайаларын киэнэ сууллубутун чопчу 
быһаарбат: ытыалаһыы түргэнэ да бэрт, сөмөлүөттэр ыраахтар даҕаны. Онно 
салла көрбүтүм — соҕотох, улаханнык табыллыбыт сөмөлүөт бэнсииннээх ку-
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маа ҕы курдук күлүм гынар, аллараа күлүбүрээн түһэр, оттон сиргэ ситэ умайба-
тах дьардьаматын бытархайдара эрэ барбах кэриэтэ таммалаһан, оломоотто- 
һон түһэллэр… Ол умайан күлүбүрээн иһэр сөмөлүөттэн парашюттаах лүөччүк 
хайдах эрэ үөһэ уһулу ойбуттуу тэйтэс гына ыйана түһэр. Ол да гынан быыһа-
налларын көрбөтөҕүм: икки лүөччүгү парашюттарын алдьатан, аллара сурулап-
пыттара, биир сиргэ (биһигиттэн көстөр сиргэ) түспүт лүөччүгү икки бронемаши-
на тиийэн тутан ылбыттара.

Биһиги чааспытын биир түүн Сталинградка оҥочонон туоратарга, баарсаҕа 
тиэйэргэ холонон көрбүттэрэ да, туһа тахсыбатаҕа: ньиэмэс сөмөлүөттэрэ бөҕө 
үлтү буомбалаан, ахсааннаахтара эрэ тыаны булбуттара. Онон биһигини Волга 
хаҥас биэрэгинэн сатыы илдьэргэ тиийбиттэрэ.

Ыарахан күннэргэ мин ол сатыы походка дьэ түбэспитим…
Уруккубут курдук саабыт суох, уонунан тыһыынча киһи суос-сатыы киллэм 

хонуу устун түүҥҥү хараҥаҕа хааман саллаһабыт… Ыһык суох — аара продукто-
вай пууннар аһатыахтара диэн буолар, оттон олорго тиийдэхпит аайы — инники 
иһээччи чаастар кураанахтаабыт, тугу да ордорботох буолаллар, биһигини саҥа 
ас кэлэрин күүттэрбэттэр, аһаран иһэллэр…

Күнүс талах саба үүммүт улахан, киэҥ аппаларыгар, эбэтэр дьоҕус ойуур-
дарга хорҕойон, сынньанан ааһабыт. Оннук кэмнэргэ хомуньуустары ыҥыран, 
тулууру көрдөрөргө, атыттарга холобур буоларга кэпсэтэн, сүбэлэһэн иһэллэр, 
бэл онтон санааҥ күүһүрэн эмиэ кыана сатыырга тиийэҕин.

Сэттэ түүн устата («түүннээх күн» дэммэт — күнүс айан суох) ханна да аһы-
лык ылбакка хаамыы, дьэ, чахчы ыарахан этэ. Ону хомуллубакка хаалбыт сэлиэ-
һинэй бурдук ыһыллыбыт бааһыналара, хортуоппуй олордуллан хомуллубут 
сирдэрэ, хаппыыста быһыллыбыт учаастактара абырыыллара: бүтүн куоласта-
ры хомуйан, мөһөөччүккэр хааланаҕын, кичэйэн хаһан орпут хортуоппуйу син 
булаҕын, хаппыыста силиһин буллуҥ да, булгуччу ороон ылаҕын…

Куолаһы ытыскар имитэн, сыыһын үрэн, тыалга көтүтэн, арыт-арыт балач-
ча ыраас сиэмэни ылаҕын, кытыйа түгэҕэр ууга кутан, буһара түһэн, көппөтөн 
баран, маһынан илдьи ныһыйан, кэнникинэн хааһыга маарынныыры оҥостоҕун! 
Туга да суох киһиэхэ ол диэн улахан ас. Оттон хаппыыста силиһин таһын хаҕы-
лаатахха, иһэ сымнаҕас, көҥүл сиэнэр, өллөнө түһэргэ сөп…

Ити курдук Волганы өрө баран, ньиэмэстэр буомбалаабыт сирдэригэр тии- 
йэн, дьэ уҥа эҥээргэ туораабыппыт. Тоҕото эбитэ буолла, онно син аһылыкка 
тиксэр буолбуппут, фронт кирбиитигэр тиийэрбит икки хонуктаах айан хаалбы-
тын кэннэ хас да хонукка тохтоон, бэркэ сынньаммыппыт.

Тохтобул нөҥүө күнүгэр хомуньуустары ыҥыран, эмиэ саҥа соруктары туруор-
буттара. Мин онно политрук көмөтүнэн (кини үс араас өҥнөөх харандаастарын 
туттан, кумааҕытын туһанан) икки эркин хаһыатын таһаарбытым. Ол хаһыаппын 
көрөөт, миигин бары дьуһуурустубаттан босхолоон, сыһыан эмискэ уларыйбыта.

Биир күн (сынньалаҥ бүтүөн аҕай иннинэ) улахан партийнай мунньах буол-
бута. Онно партийнай тэрилтэ сэкирэтээрэ отчуоттаабыта уонна аһаҕас куо-
ластааһынынан саҥа састаап быыбардаммыта. Сэкирэтээргэ кандидатынан 
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туруоруллубут, чанчыктарынан лаппа кырыаран көстөр баттахтаммыт, толуу 
көрүҥнээх нуучча капитанын бэйэтин олоҕун кэпсээтин диэн буолбута. Киһибит 
бастаан сулбу кэпсээн иһэн, бу кэнники сыллар ыахтарыгар бөтөн, хараҕа уула-
нан киирэн барбыта, онтон, дириҥник өрүтэ тыынан, уоскуйа түһэн, кини тыылга 
хаалбыт икки балтын ньиэмэстэр тутуталаан ылан, убайгыт улахан хамандыыр 
үһү диэн үлтү кырбаан өлөрбүттэрин туһунан кэпсээбитэ… Кэпсэлин ис хоһооно 
да, толуу көрүҥнээх киһи ытыы турара да, ыарахана — сэрии биир ынырыга илэ 
бу көстөрө.

Биллэн турар, кинини биир тыл утарыта суох талбыппыт.
…Фроҥҥа, ол аата Сталинграды эргийэ сытар ньиэмэстэр лииньийэлэрин 

арҕаа кэтэҕэр, түүн киирбиппит. Миигин «максим» пулемет турар сиригэр — «кин-
жальнай» дэнэр пулемекка тиэрдибиттэрэ. Онно билбитим — расчеттан икки эрэ 
киһи орпут, олортон хайалара да пулемету үчүгэйдик билбэт, ыппат эбит…

Тиийээт, пулемеппын ыраастаан, үллүбүт (илийбит) лиэнтэтин солбуйан, 
ытан көрбүтүм — бэркэ үлэлиир эбит! Уута аччаабытын уонна саппаас уу суо-
ҕун билэн, атыттартан сирдэтэн, тэйиччи баар куукунаттан уу аҕалтардым. Сар-
сыарданы холкутук күүттүбүт.

Ол 1942 сыл алтынньытын саҥатыгар этэ. Сотору-сотору самыыр түһэр, ар-
дыгар окуопа түгэҕэр мустар бадарааны сотоҥ да ортотунан кэһэҕин… Оннук 
икки-үс хоннубут, туох да ураты быһылаан суох.

Биир күн: «Атаакаҕа бэлэмнэниҥ!» — диэн түрүлүөн, хамаанда буолла! Миэ-
хэ рота хамандыыра кэлэн, ориентирбын ыйан, «Сүһүөххэр туран сүүрүмэ! Пу-
лемеккын иннигэр анньан, расчеккун кытта атаакаҕа сыылан киирис! Манна — 
киллэм истиэп! Туруллубат!» — диэн барда…

Сотору буолаат: «Миэстэтиттэн уоту аһыҥ! Кэккэлэһэ сытар чаас атаакаҕа 
киирдэ!» — диэн буолла, биһиги ытыалаабытынан бардыбыт… «1–2 мүнүүтэ 
буолбата: «Атаака! Инники!» — диэн хаһыы буолла! Биһиги, пулемеппытын ан-
ньан, инники сыыллабыт, тохтоон, дьоҕус уочараты таһаарабыт… Адьас ыраап-
патыбыт — миинэ бөҕө иһиирдэ, снаряд бөҕө эһиннэ, буулдьа наһаа хойунна! 
Ол тухары мин өстөөх саллааттарын көрбөтүм, бурҕатар буруону, биһиги мии-
нэлэрбит эстэр кирбиилэрин эрэ көрөбүн, ол хоту ытабын, барабын… «Тохтооҥ! 
Бөҕөргөтүнүҥ!» — диэн буолбутугар, бэлэм окуопа түбэһэн, онно түстүбүт, пуле-
меты кистии соҕус (астахха эрэ быгар гына) туруордубут… Биир атаака бүттэҕэ 
ити… Мин дьоммуттан икки киһим өлө охсубут…

Этэҥҥэ хоннубут… Сарсыарда, халлаан сырдаабытын кэннэ, төттөрү тахсар 
суол хаһынныбыт — ас, ботуруон аҕаларга наада. Ол ыарахан үлэни нуучча, 
грузин модьу-таҕа уолаттара өр гымматылар, тибийэн-табыйан сүргэйэ охсон 
кэбиһэллэр.

Күнүс аһылык аҕаллылар. Елизаренко диэн уһун уҥуохтаах уол, пулемет щи-
тигэр кааскалаах кэтэҕинэн өйөнөн туран, суухара көмүллүүр. «Түс!» — диэн 
буой дубут да, истибэтэ: «Каска есть! Ничего!» — диэн кэбистэ. Аҕыйах мүнүүтэ 
ааспата — киһибит хайдах эрэ: «Бахх!» — диэбитинэн, умса кэлэн түстэ! Көр-
бүппүт: кааската алларанан дьөлө ытыллыбыт, буулдьа хаҥас сыҥааҕын тииһин 
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олорчу солоон, уоппут килиэбин ыһан таһаарбыт! Киһибит өллөҕө ол! Биһиги 
тэйиччи туора соһон баран… аһаабыппытын аһыы олордубут…

Нөҥүө күнүгэр связист кэлэн, миигин булан, полит-чааска сирдээтэ. Хайдах 
эрэ кыһаммакка испитим: сиирэ-халты буулдьалар чыбыгырастылар, киһим 
илии биттэн ылан, умса тардан, ол сири сыылан туораатыбыт. Тиийбиппэр, 
партийнай билиэппин учуокка ыллылар: «Агитаторгын!» — диэтилэр, балачча 
элбэх листовкалары туттардылар: «Тарҕат!» — диэтилэр… Бэрт сэрэҕинэн төн-
нөн, пулемеппун буллум… Биирдэ биһиэхэ артиллерийскай разведчиктар кэл-
лилэр, бэркэ чугаһатар перископ прибордаахтар, онон көрөн, үс сүүсчэкэ миэ-
тэрэҕэ баар ньиэмэстэр окуопаларын, бэйэлэрэ элэҥнэһэллэрин дьэ үчүгэйдик 
көрдүм…

Хаста да «Атаака!» буолан, киллэм хонуу устун эмиэ пулемеппун инники ан-
ньан, бары быарбытынан сыылан, киирэн көрдүбүт да, сороҕор, дьон бөҕөбүт 
өлөн, төттөрү тахсабыт, сороҕор бэрт дуона суоҕу сыҕарыйан, саҥа окуопа хас-
тыыта, пулемет турар сирин бэлэмнээһин түрүлүөнэ…

Биирдэ эмиэ полит-чааска ыҥырылынным, саҥа листовкалары ыллым, хо-
муньуустар холобур буолуохтаахпыт туһунан аҕыйах тыллаах наставлениены 
иһиттим.

«Киһи — санаа хамначчыта!» — диэн сыыһа эппэтэхтэр: бэл, ол буулдьа 
анныгар сылдьаҥҥын, олороҥҥун (инники кирбии киһитэ окуопа үрдүнэн буул-
дьа ааһарыгар бэрт сотору үөрэнэр. Окуопаҕа олорор киһиэхэ буулдьа сурукка 
этэллэрин курдук «ыйылаан», «орулаан» ааспат — хата, хайдах эрэ чыычаах 
саҥатын курдук, «Чып! Чып-чууп!» гына охсон ааһар), биирдэ эмит олох туһу-
нан са наа таххына: «Хомуньууспун! Улуу Ленин баартыйатын чилиэнэбин!» «Өл-
лөхпүнэ даҕаны, дьонум-сэргэм умнуохтара суоҕа: «Хомуньуус этэ ээ!» — диэх-
тэрэ!» диэн санаабыт буолаҕын, хайдах эрэ бөҕөтүйэ түһэҕин.

Пулемет уутун аҕала сылдьан, пулемеппын ааһан хаалан, ньиэмэстэр кир-
биилэригэр чугаһаан, ол кэмҥэ сырдатар ракеталар тахсаннар, ньиэмэс окуопа-
ларыттан харса суох ытыалаан барбыттара, мин дьонум эмиэ миигин ыҥыран 
хаһыы-ыһыы буолбуттара, төттөрү сүүрэ сатаабытым… Ол солуурум кылдьыы-
тын тутан иһэр илиибин ньиэмэс буулдьата табан, уум тоҕо ыһыллан, бэйэм 
нэһиилэ сыылан, пулеметум «уйатын» булбутум…

Полевой лазареттары кэрийэн, кэлин теплоходунан Саратовка тиийэн, госпи-
тальга алта ыйтан ордук сыппытым. Илиим улахан тымыра («левый срединный 
нерв») быстан, оччо уһаабыт этим. Госпиталь партийнай тэрилтэтигэр учуокка 
тура охсон, үөрүйэхпинэн эмиэ эркин хаһыаттарын таһаарыыга үлэлэһэн, пар-
тийнай сорудаҕы толорсон барбытым…

Атаакаҕа киирии туһунан сурах кэллэ да, биһиги, хомуньуустар, эппиэппит 
үрдүүрэ, холобур буолуохтаах эбээһинэспитин хаһан да умнубатахпыт. Били-
гин да Аҕа дойду сэриитигэр хомуньуустар быһаарар оруолламмыттарын ким да 
кыайан мэлдьэһиэ суоҕа диэн бигэтик эрэнэбин.

«Аҕа дойду иһин!», «Сталин иһин!» диэннэр чахчы өрүкүтэр ыҥырыылар 
этилэр, дьиҥнээх патриотизм ол кэмнэргэ чахчы баара, билигин баһылаабыт 
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буржуйдуу тутулга оччотооҕу хорсун быһыылар тахсыахтара этэ диэн ким этиэн 
сөбүй?!

Саха норуодунай бэйиэтэ, сэрии уонна үлэ бэтэрээнэ 
Петр Николаевич Тобуруокап. 

Миитэрэй Наумов «Кинилэр дьоллоох саллааттар этэ» кинигэттэн, 2015 с.

Федоров Федор Федорович-Бүлтэс

1902 с. Нам нэһилиэгэр Мондо Сүөдэрэ дьиэ кэргэнигэр 
төрөөбүтэ, ийэтэ Ильина Феодосия. «Чолбон» холкуоска 
биригэдьииринэн үлэлээбитэ. Сэриигэ барарыгар 1 кыыс, 
2 уол оҕо төрөөн хаалбыттара.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллан барбыта. Сталинградскай 
фроҥҥа 252-с стрелковай дивизияҕа 932-с стрелковай 
полкаҕа сэриилэспитэ. 1942 с. алтынньы 20 күнүгэр Ста-
линград кыргыһыытыгар бааһыран, 358-с эвакогоспи-
тальга Куйбышев (Самара) куоракка илдьибиттэр. 1942 с. 
сэтинньи 4 күнүгэр ылбыт бааһырыытыттан өлбүт, Куйбы-
шев (Самара) куоракка 6294-с №-дээх ииҥҥэ көмүллүбүт 

(ЦАМО ф.58, о. А-83627, д. 1097).

Харлампьев Пуд Харлампьевич-Болугуруор

1897 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүтэ. «Чолбон» холкуос 
чилиэнэ этэ.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллан барбыта. 315-с стрелковай 
дивизия 326-с стрелковай полкатыгар сэриилэспитэ.

1943 с. тохсунньу 1 күнүгэр өлбүт, Волгоградскай уоба-
лас Суровикинскай оройуон Верхне-Чирский диэн сэлиэн-
ньэҕэ көмүллүбүт.
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УОТТААХ СЭРИИ ОРТОТУНАН  
(Арҕааҥҥы фроҥҥа сэриилэспиттэр)

Абрамов Егор Егорович

1899 с. төрөөбүтэ, үөрэҕэ суох.
1942 с. аармыйаҕа Ньурбатааҕы ОРВК-тан ыҥырыллы-

быта. 2313-с тимир суол батальонугар сулууспалаабыта, 
Кенигсбергэ тиийэ сэриилэспитэ.

1946 с. дойдутугар эргиллибитэ.
1982 с. ыалдьан өлбүтэ.

Алексеев Терентий Степанович-Сыҕаан уола

1923 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүтэ.
1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыта. Ефрейтор званиелаах  

Ленинградскай фронт 28-с артдивизия 193-с отдельнай 
арт-биригээдэ 199-с гаубичнай артполкатыгар сэриилэс-
питэ, разведчик.

1947 с. сэрииттэн кэлбитэ. Кэлэн баран, 17 сыл ИДьМ-
ҥа, кэлин Үөһээ Бүлүүтээҕи промкомбинакка маастарынан 
үлэлээбитэ.

Муус устар 6 күнүгэр Аҕа дойду сэриитэ II истиэпэннээх 
уордьанынан, «1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу сэриитин кэ-
мигэр Германияны кыайыы иһин», «Бо йобуой үтүөлэрин 
иһин» мэтээллэринэн наҕараадаламмыта.

2001 с. өлбүтэ.

Максим Григорьевич Харлампьев 1943 с. 
эһэтэ Пуд Харлампьевич көмүс уҥуоҕа хараллыбыт сиригэр бара сылдьыбыта
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Анисимов Михаил Иванович

1900 с. төрөөбүтэ.
1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыта. Арҕаа фроҥҥа сэрии-

лэспитэ диэн биллэр. 1945 с. дойдутугар эргиллибит.
1976 с. өлбүт.

Бугулов Константин Андреевич

1925 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1942 с. 17 сааһыгар сэриигэ тылланан барбыт. 1943 с. Псковскай уобалас 

Пустошкинскай оройуон Гультяи дэриэбинэҕэ өлбүт.

Бугулов Николай Кондратьевич

1923 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Бүлүү педтехнику-
мун бүтэрэн учууталлыы сылдьан, 1942 с. бэс ыйыгар сэ-
риигэ ыҥырыллыбыт.

11-с гвардейскай отдельнай морской биригээдэ састаа-
быгар (гв. оморсбр) сэриилэспит.

1943 с. сэтинньи 16 күнүгэр Калининскай (Псковскай) 
уобалас Невельскэй (Пустошкинскай) оройуон Никулино 
дэриэбинэтин босхолооһунугар өлбүт.

Донесение о потерях 
(ЦАМО ф. 58, 

о. 18001, д. 1223)
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Васильев Афанасий Васильевич-Култууруйа

1899 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт. «Кы-
һыл үлэһит» холкуоска хонуу биригэдьииринэн үлэлээбит. 
Сэриигэ барарыгар кэргэнэ Афанасьева Мавра Данилов-
на ыарахан хаалан уол оҕоломмут.

1942 с. Үөһээ Бүлүү РВК-тан сэриигэ ыҥырыллыбыт.  
Байыаннай пересыльнай пуун докумуоннарыгар көстөрү-
нэн, 1942 с. балаҕан ыйын 9 күнүгэр 69-с саппаас хайы һар 
полкатын испииһэгэр биир дойдулааҕа С. Н. Кондаковы 
кытта суруллубуттар. 1942 с. алтынньы 12 күнүгэр Сверд-
ловскай уобалас Камышловскай байыаннай лааҕырыгар 
бэлиэтэммит (ЦАМО ф. 8585, о. 73732, д. 8).

1943 с. сэтинньи ыйыгар сураҕа суох сүппүт.

Гаврильев Матвей Семенович

1917 с. Нам нэһилиэгэр Ардьабыл дьиэ кэргэнигэр 
төрөөбүтэ. «Чолбон» холкуос чилиэнэ.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыта. I Украинскай фронт 
253-с стрелковай дивизиятын 981-с стрелковай полкаты-
гар сэриилэспитэ.

1945 с. дойдутугар эргиллэн кэлбитэ.
1972 с. олунньу 17 күнүгэр «Хорсунун иһин» мэтээ-

линэн, 1985 с. муус устар 6 күнүгэр Аҕа дойду сэрии-
тэ II истиэпэннээх уордьанынан наҕараадаламмыта.

2000 с. өлбүтэ.

Кыайыыга кыттыспыта

Улуу Кыайыы 50 сыла буолара сылтан эрэ ордук кэм хаалла. Ол аайы бэ-
тэрээннэр долгуйаллара өссө төгүл элбээн иһэр. Холобура, Харбалаах нэһилиэ-
гин олох тоо ҕо хорсуннук сэриилэспит Н. А. Ноттосов хайа өлүөр диэри Кыайыы 
50 сылын көрсүбүт киһи дии сыппыта. Сэрии толоонугар сэриилэспит бэтэрээн-
нэр эһиилгигэ диэри син биир аҕыйаан тиийэн эрдэхтэрэ. Бүгүн сэрииттэн «Хор-
сунун иһин» уонна Сталин төбөтө мэтээллэрдээх кэлбит буойун туһунан хаһыат 
ааҕаач чыларыгар билиһиннэриэхпин баҕарабын. Ону манныктан саҕалыыр ор-
дук буолаарай диэн биир дьиктини кэпсээтэххэ сатаныыһы.

Байыаннай пересыльнай пуун докумуона (ЦАМО ф. 8585, о. 73732, д. 8)
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1983 с. Наумов Д. Ф. салайааччылаах оччотооҕу Исидор Барахов аатынан  
сопхуостан, Намтан, Харбалаахтан 12 бэтэрээни кытта сэриилэспит дэриэбинэ-
тигэр тии йэн өлбүт буойуннар испииһэктэрэ ыйаммыт пааматынньыкка 125 сал-
лаат иһигэр 5-с киһинэн арай кини аата суруллубутун көрбүтэ. Дьэ, соһуйуу, 
өмүрүү бөҕө буолар. Өлбүтүнэн ааҕыллан, бу тыыннаахпын диэҕин долгуйан 
тута этэ охсубатаҕа. Онтон сүбэлэһии кэнниттэн военкоматы кытта чуолкайдаа-
һын буолар.

Кини аата Гаврильев Матвей Семенович. Быһата, нэһилиэгэр Маппый диэн 
ааттанар. Көрүҥүнэн кыра уҥуохтаах, бэйэтэ этэринии, сэрии буулдьатыгар та-
быллымтыата суох быһыылааҕа. Сирэйинэн бааһынайа, хараҕынан нууччаты-
ҥы күп-күөх харахтааҕа, мичээринэн кыра оҕо курдук судургута-көнөтө, көрбүт 
киһи таптыы көрөр оҕонньоро этэ.

Уоттаах сэрии оруобуна биир сыл буолбутун кэннэ 1942 с. бэс ыйын 22 күнү-
гэр Нам нэһилиэгэр бэбиэскэни тутан, оччотооҕу оройуон киинигэр Куорамыкыга 
киирбитэ. Нам нэһилиэгиттэн бастакы ыҥырыллан барыыттан икки эрэ киһи эр-
гиллэн кэлбитэ. Оттон ити бастакы барыыга оройуонтан 350 бөдөҥ-садаҥ толуу 
эр бэртэрэ борохуотунан барбыттар эбит. Бу иккис барыыга бэс ыйын 27 күнү-
гэр «Диктатор» диэн борохуотунан аттаммыттара. Намҥа тохтоон ааһарыгар 
Кардашевскай Ылдьаа барарыгар ийэтэ муҥнаах тобугар диэри ууга киирэн 
ытаан-соҥоон быраһаайдаспыта. Хайдахтаах курдук ынырык хартыынатын оч-
чотооҕу фронтовиктар илэ харахтарынан көрөн, төһөлөөх дууһалара ытаабы-
та буолуой?! Ити Ылдьаа ийэтэ маҥнайгы уола өлбүтүн туһунан суругу тутан, 
иккис уолун атаарарыгар хайдах аймаммат буолаахтыай. Күн киириитэ Бүлүү-
гэ устан тиийиилэригэр Бүлүүттэн 450 киһи эбии киирэр. Итиниэхэ Сунтаартан, 
Ньурбаттан кэлэн иһэр дьонноргун эбэн кэбис. Ити курдук айаннаан Дьокууска- 
йы булаллар. Манна баанньыкка сууннаран баран, «Москва» борохуокка олор-
доллор. Өлүөнэ өрүһү батан, Өлүөхүмэҕэ тиийэллэригэр онтон 500-тэн тахса  
киһи киирэр. Онтон Усть-Кутка тиийэн сүөкээбитин кэннэ 25 көстөөх Ангараҕа 
улахан массыынанан айанныыллар. Салгыы эмиэ өрүһүнэн «Маркс» борохуоту-
нан Заярскайга тиийэллэр. Бу манна аны 6 киһи күрээбитин көрдөөн булбаттар. 
Тимир суоллаах Иркутскайга кэлээттэрин кытта онно балаакканан хоннороллор. 
Түүнү быһа утуйар кэлиэ дуо? Хаһан тимир суол тыаһын-ууһун, дарбаанын ис-
тибиттэрэ баарай?! Поезка сэттэ хоммуттарын кэннэ дьэ олордуу хамаанда-
та иһиллэр. Хата, хочулуокка итии уу ыллартарбыттарыгар баһыыба. Түүннэ-
ри-күннэри унньуктаах уһун айан дьэ саҕаланар. Айан быыһыгар эҥин араас 
кэпсэтии-ипсэтии ханна барыай. Оройуонуттан иһэр Гаврильев Василий Петро-
вич: «Кыһыл көмүс курдук тутуллан, бэлэм аска иһэн, Ийэ дойдубутун хайдах 
таҥнаран биэриэхпитий?!» — диэн эппитин сорохтор «Ээх», сорохтор «Хайдах 
тиийиэхпит биллибэт» дэһэллэр. Арай баран иһэн утары кыргыттардаах богуон - 
нар элэгэлдьистилэр. Саллааттар муҥнаахтар сэргэхсийэ түһэллэр. Ол илдьэ 
иһэр хамандыырдар этэллэринэн, үлэҕэ диэн ааттаан соҕурууттан илдьэ иһэл- 
лэр эбит. Айаннаан-айаннаан Юг станцияҕа (Билиҥҥи Пермскэй уобалас сири-
гэр) хайаҕа таһаараллар. Дойдуларыттан бэс ыйын 27-гэр арахпыт буоллахта-
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рына, атырдьах ыйын 12-гэр бу сиргэ айаннаан кэлэллэр. Ыам кумаарын курдук 
элбэх киһини стройдаталлар. Сааһырбыттары, 45 сааһыттан үөһээҥҥилэри, 
маас сабай ротаҕа, эдэрдэри миэстэтигэр хаалларан харантыыҥҥа сытыа-
раллар. Биир ый курдук үөрэтэн, эрчийэн баран бирисээгэ бэрдэрэллэр. Дьэ, 
дьиҥнээх саллаат аатын ылаллар. Намтан сылдьар Маппый табаарыһа Меге-
жекскэй Николай: «Босхо көрөн-истэн туристыы сылдьар курдукпут», — диэн  
күллэртиир. Саҥалыы землянка тутан бараллар. Биир дойдулаахтара Бад-
дьыалка Баһылай: «Сотору сэриигэ киирэр үһүбүт», — диэт, атын чааска баран 
хаалар. Онтон «туристыы сылдьар» Николай Мегежекскэй бу сырыыга хараҕыт-
тан уу-хаар баспыт көрүҥнээх кэлэн быраһаайдаһан барар. Табаарыстара ханна 
барбыттарын билбэккэ хаалаллар.

«Хаар түспүтүн кэннэ аны хайыһарга эрчийдилэр, — диэн Маппый бэйэ-
тин кэпсээнин саҕалыыр. Өктөөп чугаһыгар аччыктаатылар. Ротаҕа хоргуйан, 
3–4 киһи өлөн туораатылар. Онуоха эбии ис тиибэ саҕаланна. Алтынньы 8-гар ис 
тиибигэр хаптаран, Молотовскай уобалас госпиталыгар эмтэнним. 1943 с. ыам 
ыйыгар Свердловскайга Уус-Таатта уола Антонов Баһылай диэн иккиэйэх саха 
буолан кэллибит. Сыал ытыытыгар эрчийдилэр. Сахалар үчүгэйгит дэһэл лэр, 
испитигэр үөрэ саныыбыт. Саҥа таҥаһы кэтэрдии буолла. «Өлүнньүк таҥас-
пыт» дэһистибит. Бинтиэпкэ биэрдилэр. Биһиги иккиэн ручной пулеметчик буол-
лубут. Онтон эмиэ поеһынан илдьэн түүн ойуурга түһэрдилэр. Сис хаба орто-
тугар (Архангельскай уобаласка) кэлбиппит, дьахталлар от охсо сылдьаллар. 
Сайын от оттуурбун саныы биэрдим. Резервнэй чааска сылдьар эбиппит. Онтон 

Гаврильев Матвей Семенович уонна доҕоро Антонов Прокопий Васильевич 
байыаннай чаастарыттан өлбүттэр испииһэктэригэр бииргэ киирбиттэр
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Москваҕа бардыбыт. Үс полк холбоһон дивизия буола түстүбүт. Могилевканан 
Краснодарскай кыраай диэки сатыы аҥыр курдук түүн эрэ айанныыбыт. Биһи-
ги иһиттэхпитинэ, этиҥ этэр. Ону нуучча саллааттара 20 км сиргэ сэрии буо-
ла турар дииллэр. Онно сүрэхпит битийэн ылар. Нууччалыы билбэт сорун онно 
билбитим. Онтон сарсыарда 6 чааска сэриигэ киллэрдилэр. Онно Халдебаев 
диэн узбекпыт: «Таҥара өрүһүй!» — диир. Оттон Баһылай Антоновым: «Таҥара 
да өрүһүйбэт буолла быһыылаах», — диир. Биһиги 6-c ротабыт. 5-с рота тур-
да диэн буолла. Биһиги ротабыт хамандыыра Терешин: «За Родину, за Стали- 
на!» — диэн хаһыытаабытынан ойон турда. Сапердар эрдэ инники киирэн уот 
ыыттылар. Сытыйан хаалбыт дьон өлүгүн сыта муннубутугар саба биэрдэ. 
Атаа калаан биир дэриэбинэни ыллыбыт. Арай иннибитигэр массыыналар иһэл-
лэр. Онтукпут ньиэмэстэр буолан биэрдилэр. Тута баттаһан, 40 ньиэмэһи би-
лиэн ыллыбыт. Икки дэриэбинэни эмиэ босхолуу оҕустубут. Быһымах быһыы, 
туттумахтаһан хаалыы, биир кэм бугуһуйбут дохсун сылгы курдукпут. Табаа-
рыспыт суулларын, өлөрүн, киһи хаанын көрдүбүт да, кыыллыйан хааллыбыт. 
«Синэ биир, биир сымыыт ханна сытыйбатаҕай» дии саныыбын. Үһүс дэриэ-
бинэни ылан баран, оройуону ылар сорук турда. Сырсан киирэн истэхпитинэ, 
иэдээннээх уоту аһаннар, кыратык чугуйан оборуона оҥоһуннубут. Түүн саҥа 
күүһү эптилэр. Доҕорум Баһылай Антонов үһүс дэриэбинэни ылыыга табыллан, 
5 мүнүүтэнэн өлөн хаалан хомойуу бөҕөнү хомотто. Саха соҕотох буола түстүм. 
Уолум киниискэтин ыллым. Оройуон киинин дьэ босхолоотубут. Онтон биир дэ-
риэбинэни ылыыга снаряд кэлэн түһэн биир эрбэҕэ суох хааллым. Дөйөн төһө 
өр сыппыппын билбэппин. Дьонум өллө диэн түүҥҥү субуоккаҕа биэрбиттэр. 
Ол иһин өлбүттэр испииһэктэригэр киллэрбиттэр этэ. Хас да хоммутум кэннэ, 
өйдөммүтүм быһыылаах, санитаркалар буллулар. Чааһым салгыы сэриилэһэн 
бара турбут. Куйбышев куорат госпиталыгар сыттым. Хамыыһыйа көрөн баран 
хомсомуоллааҕым иһин собуокка үлэҕэ ыыттылар. Хамыыһыйа 3-c группалаах 
инбэлииккэ таһаарда. Ульяновскайга эмтэнэн баран, Владивостокка үлэ фрону-
гар ыытылынным. Шахтаҕа үлэлээбитим».

1946 с. дойдутугар эргиллэн кэлэр. Онон сэрииттэн Матвей Семенович икки 
мэтээллээх кэлэр. Билигин 2-с группалаах сэрии инбэлиитэ. Хайа сэрииттэн кэл-
лэҕин күн «Чолбон» холкуоһугар үлэлээн барбыта. Булчутунан, сылгыһытынан 
бэрт өр кэмҥэ үлэлээн кэллэ. Билигин 6 оҕолооҕуттан 17 сиэннээх. Этэҥҥэ буол-
лаҕына хос сиэннэнээри сылдьар. Матвей Семенович төһө да 77 саастааҕын 
иһин көрүҥүнэн 60-лаах оҕонньор курдук көстөр. Дьиэ таһыгар үлэлии-хамсыы 
сылдьарын үөрэ-көтө көрөҕүн уонна ыччаттарга туһаайан:

Үлэнэн уруйдааҥ-айхаллааҥ, 
Үлэ, сэрии бэтэрээннэрин, 
Хойукку ыччаттары тускуллаан, 
Харыстааҥ кинилэр ааттарын, 

— диэн этиэҕи баҕарыллар.

Уйбаан Ороһуунускай, суруналыыс,
Айхаллан Улуу Кыайыы: очеркалар, ахтыылар, хоһооннор. — Дьокуускай: Бичик, 2000. — 24 с.
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Иккиһин төрөөһүн 

Полтавщина өҥ буоруттан тыйыс айылҕалаах Саха сирэ тыһыынчанан ки-
лометр ыраах сытар. Улуу Өктөөбүрүнэн төрүттэммит норуоттар бырааттыы 
доҕордоһуулара ханнык да моһоллортон иҥнибэт, күнтэн күн бөҕөргүүр.

Бу бэлиэтээһиҥҥэ мин үөһэ этиллибит санааны бигэргэтэр ааспыттан өссө 
биир страницаны өйгө тилиннэриэхпин баҕарабын.

Кэпсээммин саҕалыам иннигэр — икки кыракый ыспыраапка:
Полтавчанин, Гадячскай уезд Веприк сэлиэнньэтиттэн төрүттээх А. А. Кури-

ло гражданскай сэрии сылларыгар дойду хотугулуу-илин өттүгэр оробуочайдар, 
бааһынайдар уонна саллааттар дьокутааттарын Сэбиэтин бастакы бэрэссэдээ-
тэлинэн үлэлээбитэ.

Кини бу кыраайы көмүскээһиҥҥэ уонна сүһүөҕэр туруутугар элбэҕи оҥорбу-
та, итинэн бу кыраай олохтоохторугар үтүөкэн өйдөбүлү хаалларбыта. Манна 
даҕатан эттэххэ, кини биографията «Начальник Чукотки» диэн бэртээхэй киинэ 
сюжетнай төрүтүнэн буолбута. Кини биир дойдулааҕа Решетиловскай оройуон 
Колотия сэлиэнньэтин олохтооҕо Н. П. Колотий Уһук Хоту дойду сайдыытыгар 
эмиэ бэйэтин кылаатын киллэрбитэ. Кини уон сыл устата үлэһиттэр дьокутаат-
тарын Дьокуускай куораттааҕы Сэбиэттэрин исполкомун салайбыта. Саха сирин 
үгүс олохтоохторо билиҥҥэ диэри кини туһунан сылаас тылларынан истиҥник 
ахталлар.

Баара-суоҕа икки холобур. Ол эрээри манна бырааттыы Украина уолаттара 
Хоту дойду норуоттарын кытта уруккуттан ыкса доҕордуу сибээстээхтэрэ көстөр. 
Бүгүн харахха маннык мээнэ көстүбэт сибээс утахтарын үтүмэн үгүс холобурун 
аҕалыахха сөп.

Үөһээ Бүлүү оройуонугар Нам сэлиэнньэтигэр боростуой саха ыалыгар икки  
уолаттар — Мэхээлэлээх Матвей — улааппыттара. Уолаттар үлэни сөбүлүүл-
лэрэ, үөрүнньэҥ этилэр, аҕаларыгар булка, балыктааһыҥҥа, холкуос үлэтигэр 
көмө лөһөллөрө. Дьиэ үлэтиттэн туора турбаттара.

Итинник олоруохха уонна өссө олоруохха сөп этэ. Күүлэйдиэххэ, алааста-
рынан хаамыталыахха, Бүлүү өрүс мөлбөйөр сүүрүгүнэн талбаара устуохха үчү-
гэйэ бэрдэ. Ол эрээри барытыгар сэрии хара күлүгү түһэрбитэ. Сэрии бастакы 
күннэригэр уолаттартан улаханнара Мэхээлэ военкомакка тиийэн доброволе-
һынан суруйалларыгар көрдөспүтэ. Хара кырыыстаах өстөөхтөрү кини уһуннук 
кыдыйбатаҕа. Сотору буолаат, Сэмэн Гаврильев дьиэтигэр почтальон хомолто-
лоох сураҕы аҕалбыта: Никон Смоленскай былыргы истиэнэлэрин аттыгар кы-
рыктаах кыргыһыыга охтубута.

Матвей тапталлаах убайын сүтэрэн аймаммыта, фроҥҥа барарыгар кини 
өлүүтүн ситиһэргэ андаҕайбыта.

1943 сыл балаҕан ыйыгар Гаврильевтар өссө биир похоруонканы туппуттара: 
«Эһиги уолгут Гаврильев Матвей Семенович, 1917 сыллааҕы төрүөх, — диэн 
суруллубут этэ онно, — воинскай бирисээгэҕэ уонна иэскэ бэриниилээх буойун. 
Ийэ дойду иһин кыргыһыыга 1943 сыл атырдьах ыйын 31 күнүгэр Полтавскай 



116

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

уобалас Гадячскай оройуонун Холодное сэлиэнньэтин аттыгар өллө уонна брат-
скай ииҥҥэ көмүлүннэ».

Ол суоһар күһүҥҥү күннэргэ Гадяча оройуонугар күнүстэри-түүннэри хаан 
тохтуулаах кыргыһыылар буолуталаабыттара. Кыргыһыы оройо билиҥҥи Мар-
тыновскай сельсовет территориятыгар ааҥнаабыта. Хас да сүүһүнэн ааҕыллар 
фашистар Полтава бу сиригэр ииннэммиттэрэ. Биһиги Ийэ дойдубут уолаттарын 
субай хааннара эмиэ тохтубута: Мартыновскай аттыгар түөрт братскай ииҥҥэ 
260 сэбиэскэй буойун үйэлэр тухары хаалбыттара. Ол эрээри 260 буолбатах, 
259 киһи. Биир саллаат тыыннаах хаалбыта. Ол саллаат Матвей Семенович 
Гаврильев этэ.

40 сыл анараа өттүгэр бу иин үрдүгэр знамя-
лар хоҥкуҥнаспыттара, саалар тыастара ньир-
гийбитэ уонна Албан аат кинигэтигэр үйэ кир-
биитигэр ааттара ааттаммыта. 40 төгүл өлбүттэр 
ахсааннарыгар Саха сириттэн Матвей Семено-
вич Гаврильев аатын ахтыбыттара. Оттон сал-
лаат ырыаҕа ылланарын курдук, «икки төгүллээн 
тыыннаахтыы көмүллүбүтэ» даҕаны тыыннаах 
этэ. Фроҥҥа сорох ардыгар буоларын курдук 
рота хамандыыра бэйэтин бойобуой донесе-
ниетыгар лиичинэй састаап сүтүгүн испииһэгэр 
М. С. Гаврильевы эмиэ киллэрбит этэ. Дьиҥ 
иһи гэр санитардар ыараханнык бааһырбыт Гав-
рильевы кыргыһыы хонуутугар биир суукка кэ-
риҥэ буолан баран булбуттара. Киниэхэ бастакы 
көмөнү оҥорбуттара уонна госпитальга ыыппыт-
тара.

Баастара үтүөрэрин кытта госпитальтан кини эмиэ фроҥҥа аттаммыта. Бу 
сырыыга кини атын чааска сэриилэспитэ. Кини түөһүгэр саллаат бастакы наҕа-
раадата «Хорсунун иһин» мэтээл күлүмүрдээбитэ. Ити кэнниттэн саллаат суола 
өр сылларга сүппүтэ.

Дьиэтигэр 1947 с. биирдэ эргиллибитэ. «Өлбүтүн» туһунан тугу да билбэт этэ.
«Чолбон» холкуоска, Исидор Барахов аатынан сопхуоска сүөһү көрөөччүнэн 

үлэлээбитэ, оҕолорун иитэрэ. Оҕолорун үчүгэйдик ииппитэ: бары үрдүк үөрэх-
тээхтэр. Кыыһа Дария — орто оскуола завуһа, Наталья — тыа хаһаайыстыбатын 
наукатын кандидата, Саха госуниверситетын преподавателэ. Уолаттар Констан-
тин уонна Николай эмиэ ытыктанар үлэһит дьон: улахан уол — стоматолог-бы-
раас, кыра уол — биология биридимиэт преподавателэ.

Матвей Семенович биэнсийэҕэ барар кэмэ кэлбитэ. Бэтэрээн сэрии сылла-
рынааҕы үлэтин ыстааһын бигэргэтэр докумуоҥҥа наадыйан военкомакка дьыа-
ла түһэрбитэ. Дьэ манна кини соһуйан тиэрэ кэлэн түһэ сыспыта.

— Эн фроҥҥа өлбүттэр ахсааннарыгар сылдьаҕын ээ… — диэбиттэрэ.
Ол кэнниттэн чуолкайдаабыттара ССРС оборуонатын министиэристибэтин  
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каадырга кылаабынай управ-
ле ниетын докумуоннарыгар  
кырдьык М. С. Гаврильев өл-
бү түнэн ааҕылла сылдьара. 
Бил лэн турар, докумуоннар-
га сөп төөх көннөрүүлэри кил- 
лэр биттэрэ. Фронтовик ылыах- 
 таах докумуоннарын бары-
тын биэрбиттэрэ.

Нам сэлиэнньэтин бэтэ-
рээннэрэ биирдэ мустан, бо- 
 йо буой эдэр саастарын суол-
ларынан Волгоградынан, 
Пол тавщинанан, Харьковщинанан айанныырга быһаарыммыттара.

Ити быһаарыныыны дирекцияҕа, парткомҥа, сельсовекка сөбүлээбиттэрэ. 
Онон 12 фронтовик ааспыт сэрии суолларынан чугаһа суох айаҥҥа туруммутта-
ра. Кинилэр Волгоградка Мамаев курганыгар бэйэлэрин биир дойдулаахтарын 
кэриэстээбиттэрэ. Полтаваҕа кэлбиттэрэ. Онтон Гадячкаҕа сылдьыбыттара. 
Ыраах Саха сириттэн кэлбит ыалдьыттар чиэстэригэр тэриллибит көрсүһүүгэ 
ССКП Гадячскай райкомун бастакы сэкирэтээрэ Николай Фомич Орел оройуон 
албан ааттаах историятын, оройуон үлэтин-хамнаһын киэҥник билиһиннэрбитэ.

Ол кэнниттэн ыалдьыттар Мартыновка сэлиэнньэтигэр, Холодное дэриэ-
бинэҕэ баар братскай ииҥҥэ кэлбиттэрэ. Манна гранит билиитэҕэ «Гаври-
льев М. С.» диэн суругу көрбүттэрэ. Өлбүт дэммит бэтэрээн бойобуой табаа-
рыстарын ииннэригэр хоолдьуктаах баһын хоҥкуппута уонна Саха сириттэн 
мөһөөччүккэ илдьэ кэлбит буорун сэрэнэн куппута.

Көрсүһүүгэ кыттыыны ылбыт «Гадячскай» соп хуос Красногвардейскай отде-
лениетын пиэрмэтин үлэһиттэрин кытта ыал-
дьыттар ис сүрэхтэриттэн истиҥник кэпсэппит-
тэрэ. Олохтоох оскуолаҕа буолбут көрсүһүүгэ 
дэлэгээссийэ салайааччыта, Нам сельсоветын 
исполкомун оччотооҕу бэрэссэдээтэлэ, эдэр 
хо муньуус Дмит рий Федосеевич Наумов учуу-
таллары уонна үөрэнээччилэри, бэйэтин биир 
дойдулаахтарын: «Кыһыл үлэһит» холкуос урук-
ку бэрэссэдээтэлин, хомуньуус, Албан аат уор-
дьан кавалерын Иван Игнатьевич Докторовы, 
Харьковы босхолооһун иһин кыргыһыы кыттыы-
лааҕын, саа һын тухары биригэдьиирдии сыл-
дьыбыт сэрии инбэлиитин, Үлэ Кыһыл Знамята 
уордьан кавалерын Николай Алексеевич Нот-
тосовы, эмиэ биригэдьиири, сэрии инбэлиитин 
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Петр Семенович Мухоплеву, пенсионер Тимофей Алексеевич Адамовы уо.д.а. 
кытта билиһиннэрбитэ.

Учууталлар уонна үөрэнээччилэр Саха сирин историятын, дьонун-сэргэтин,  
олоҕун-дьаһаҕын туһунан ыйыталаспыттара. Ыалдьыттар бэйэлэрин өрөспүүбү-
лүкэлэрин, кини сиртэн хостонор баайдарын туһунан, государствоҕа эти, үүтү, 
түү лээҕи, оннооҕор бурдугу, оҕуруот аһын туттаралларын туһунан кэпсээбит-
тэрэ…

…Матвей Семенович Гаврильев кэпсээнин ордук болҕойон уонна долгуйан 
олорон истибиттэрэ.

— Күндү оҕолор, мин билигин икки дойдулаахпын: төрөөбүт Сахам сирэ уон-
на иккиһин төрөөбүт сирим эһиги Полтаваҕыт. Бүгүҥҥү күҥҥэ диэри мин эһиги 
сэлиэнньэҕитин 1943 сыллааҕы күһүҥҥүнэн күл-көмөр буолбутунан өйдүүрүм. 
Оттон эһиэхэ кэлээт, чэлгийэ сайдар, эдэригэр түспүт Полтавщинаны, саҥа икки 
этээстээх оскуолаҕа үөрэнэр дьоллоох оҕолору көрдүм. Бу миигин үөрдэр. Мин 
оҕолорум эмиэ маннык оскуолаҕа үөрэммиттэрэ уонна дьоллоохтук-соргулаах-
тык олороллор. Мин эмиэ итинник дьолу баҕарабын.

Биһиги оскуолабыт үөрэнээччилэригэр суруйуҥ, оччоҕо бэйэҕитигэр үгүс 
туһалааҕы билиэххит.

Көрсүһүү бүтүүтүгэр М. С. Гаврильев оскуолаҕа сахалыы уус-уран орнамен-
наах чороону бэлэхтээбитэ. Оҕолор ыалдьыттарга сибэккилэри уонна кинигэлэ-
ри туттарбыттара.

Күһүҥҥү мастар үйэлээх уот төлөнүн өҥүнэн кытыасталлара, араҕас сэ-
бирдэхтэр харах уутун курдук буойуннар братскай ииннэригэр таммалыыллара. 
Биһиги дойдубут элбэх норуоттарын уолаттарын ааттара гранит тааска көмүс 
буукубаларынан күлүмүрдүүллэрэ…

Дмитрий Бровар,
«Заря Полтавщины» хаһыат бэйэтин кэрэспэдьиэнэ, 

1983 с.

Аҕам барахсан 

Улуу Кыайыы өрөгөйдөөх үөрүүлээх 60 сыллаах үбүлүөйэ чугаһаан истэҕин 
аайы аҕам барахсан туһунан ахтан-санаан ааһар кэмнэрбит үксээн иһэр.

Аҕам Матвей Семенович Өктөөп революцията буолбут сылыгар орто баа һы-
най дьиэ кэргэҥҥэ үһүс оҕонон төрөөбүтэ.

Кини олоҕо төһө да эрэйдээҕин-кыһалҕалааҕын иһин бэйэтин сүрдээх дьол-
лоох киһинэн ааҕынара. Майгыта сымнаҕаһа, көрсүөтэ-сэмэйэ кини үйэтин уһа-
тан дьоллоох олоҕу олорон ааспыта.

Аҕа дойдуну көмүскүүр сэриигэ убайа Мэхээлэ кэнниттэн 1942 с. ыҥырыл-
лан барбыта. Убайа Мэхээлэ 1941 с. ыҥырыллан баран, Смоленскай аттынааҕы 
кыр гыһыыга сураҕа суох сүппүтэ, ону аҕам дойдутугар кэлэн баран билбитэ.

Аҕам сүрдээх сэһэннээх-кэпсээннээх, элбэҕи билбит-көрбүт буолан, олох 
хардыытын сөптөөхтүк өйүгэр-санаатыгар ырытан, үтүө санаа кынаттанан бар 
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Мария ийэтэ Софронова 
Екатерина Ефимовналыын

дьоҥҥо тиэрдэрэ. 1943 с. атырдьах ыйын 31 күнүгэр Полтавскай уобаласка Га-
дячскай оройуоҥҥа Холоднай диэн дэриэбинэни босхолуур иһин кыргыһыыга 
араанньы буолбутун билбэккэ өлбүтүн туһунан дьонугар биллэрии ыыппыттар. 
Аҕата оҕонньор улахан оҕолорун сүтэрэн, аһыыга баттатан эстэр аҥаардаах  
Нам нэһилиэгэр киирэн, үс кыра оҕолорун кытта олордоҕуна, аҕам 1946 с. үс сыл 
шахтаҕа үлэлээн баран Приморскай кыраайтан эргиллэн кэлэн, дьонун-сэр гэтин 
өрө тарпыта. Ыал буолан, 4 оҕону төрөтөн быр-бааччы олорон эрдэхтэринэ, ийэ-
бит эрэйдээх ыарыһахтаан күн сириттэн күрэммитэ.

Ийэм, Куприянова Мария Ивановна, олус сытыы-хотуу, хоһуун үлэһит этэ. Сэ-
рии ыар сылларыгар, 1943–1944 сс., Үөһээ Бүлүүттэн Мухтуйаҕа диэри сылгы 
үүрүүтүгэр, соҕотох кыыс, биэс орто саастаах эр дьону кытта айаннаан, 50-ча 
аты айааһаан, миҥэ көлө оҥорон, бириистэҥҥэ баарсаҕа киллэрэн турарын 
аҕам кэпсиирэ. Ол курдук аҕам түөрт сии-кырбас оҕолоох огдообо хаалбыта. 
Хата, оччолорго дьыссаат аһыллан, кыра оҕобут иккитин туолар-туолбат сыл-
дьан ылыллан абыраммыта, улахан быраатым оскуолаҕа киирэ илигэ. Мин 
балтыбынаан тастан интэринээккэ аһыырбыт, хаһаайыстыбабытын көрөрбүт. 
Аҕабыт хара сарсыардаттан киэһэ хойукка диэри сүөһү аһатыытыгар пиэрмэҕэ 
үлэлиирэ. Оччотооҕу холкуос үлэтэ күн тахсыан инниттэн саҕаланара уонна күн 
киириэр диэри барара. Аҕабыт сүрдээх сымнаҕас майгылаах буолан, өрүүтүн 
биһиэхэ холобур буолара, кини сэһэнэ-сэппэнэ киирдэҕинэ, түүн үөһүгэр диэри 
истэрбит. Кини үлэтигэр биирдэ хойутаабытын-өрөөбүтүн өйдөөбөппүн, биһи-
ги эмиэ оннук өйгө-санааҕа иитиллибиппит. Бөҕө санаалаах, өрүүтүн үчүгэйи 
эрэ холобур туттан, биһигини барыбытын атахпытыгар туруорбута, чөл өйүнэн, 
кыаҕа баарынан киһи буоларбытыгар ис дууһатын ууран ииппитэ. Кини ыра са-
наата туолан, төрдүөн араас идэлээх, үөрэхтээх дьон буолан бар дьоммутугар 
үтүөнү баҕаран, сайаҕас-сайдам санаалаах үлэлии-хамсыы сылдьабыт.

Мин математик учууталбын, балтым Наталия Матвеевна Дьокуускайдааҕы 
тыа хаһаайыстыбатын академиятын преподавателэ, тыа хаһаайыстыбатын нау-
катын кандидата, иккиэн Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин туйгуна буола-

Мария Ивановна 
оҕолорун кытта
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быт. Улахан быраатым Константин Матвеевич хирург-стоматолог идэтин баһы-
лаан үлэлээбитэ, билигин кини суох, ыалдьан күн сириттэн күрэммитэ. Кыра 
быраатым Николай Матвеевич Мииринэй куоракка олорор, байыаннай, подпол-
ковник. Бары ыал буо лан, оҕо, сиэн көрөн этэҥҥэ сылдьабыт.

Аҕабыт сиэни сыллыыр дьолу билэн, билиҥҥи дьоллоох этэҥҥэ олорор, олох-
путунан уйдаран, 83 сааһыгар диэри күн сирин үөрүүтүн, дьолун-соргутун үллэс-
тэн биир үтүө олоҕу олорон аастаҕа. Төһөнөн сааһырабыт да, аҕабыт барахсан 
муударай өйө-санаата биһиэхэ бэриллэргэ дылы. Биир саха сэмэй киһитэ итин-
ник олоҕу олорон аастаҕа. Кини кэрэ мөссүөнэ өрүүтүн биһиги олохпут устатын 
тухары дууһабытыгар иҥэн сылдьыаҕа.

Кыыһа Дария Матвеевна Гаврильева, 
Үөһээ Бүлүү улууһа, Нам нэһилиэгэ. 

Ыам ыйын 5 күнэ, 2005 с.

Григорьев Петр Кирикович-Бүөчүккэ

1913 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Налбатар Бус-
ката диэн ыалга төрөөбүтэ. Садын оройуонугар үп салаа-
тын иниспиэктэринэн үлэлии сылдьан, дойдутугар «Кыһыл 
үлэһит» холкуоска кэлэ сылдьан, 1942 с. бэс ыйыгар сэ-
рии гэ ыҥырыллыбыт.

Байыаннай пересыльнай пуун докумуонугар 1943 с. 
тохсунньу 1 күнүттэн 1943 с. муус устар 3 күнүгэр диэри 
54-с учебнай снайперскай (саперскай?) полк 8-с учебнай 
биригээдэ диэн байыаннай чаас испииһэгэр суруллубут 
(ЦАМО ф. 8641, о. 76974, д. 6.). 

 51-с сапернай биригээдэҕэ сылдьан, сэллигинэн ыал-
дьан, УМЭП 101-с №-дээх госпитальга 1944 с. ыам ыйын 7 күнүгэр киирэн ба-
ран, 1944 с. ыам ыйын 12 күнүгэр өлбүт. (Филиал ЦАМО (военно-медицинских 
документов) ф. 292, о. 47642, д. 3). Грузия, Адыгейскай оройуонун Абастумани 
куоратыгар көмүллүбүт.

Донесение о потерях (ЦАМО ф.58, о. 18002, д. 922)
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Егоров Иван Семенович

1899 с. Хоро нэһилиэгэр төрөөбүт. Холкуостаах.
1942 с. Ньурба военкоматынан сэриигэ ыҥырыллыбыт. 

153-с танковай биригээдэҕэ сэриилэспит.
1943 с. дойдутугар эргиллэн кэлбит.
1945 с. ыам ыйын 9 күнүгэр «1941–1945 сс. Аҕа дойду 

Улуу сэриитин кэмигэр Германияны кыайыы иһин» мэтээ-
линэн наҕараадаламмыт.

1983 с. өлбүт.

Умнума, мин кэпсиирбин!

Аҕам Иван Семенович 1899 с. Үөһээ Бүлүүгэ Хоро нэһилиэгэр төрөөбүтэ. 
Биир гэ төрөөбүттэрэ Өрүүнэ, Дьуона, Өлөксөй, Эҥиэнтэй диэннэр. Оҕо сааста-
ра Хоро Харыйалааҕар ааспыт. Эдэр эрдэҕинэ «Кыһыл Бэрэ» диэн холкуоска 
үлэлээбит.

Бииргэ төрөөбүт бырааттарыттан мин аҕам соҕотох Аҕа дойду сэриитин кыт-
тыылааҕа, Дьуона эрдэ өлбүт, Өлөксөй Эҥиэнтэйдиин «Чолбон» холкуоска үлэ-
лээбиттэр.

Аҕам 1942 с. Ньурба райвоенкоматынан ыҥырыллан уоттаах сэриигэ барбыт. 
Ол баран, кылгас «учебка» кэнниттэн Ржев куорат оборуонатыгар уот таах сэ-
рии гэ киирбит. 153-с танковай биригээдэ пехотатыгар сэриилэспит. Сэрии кэмин 
маннык диэн кэпсиирин өйдөөн хаалбыт аҕыйах түгэн.

Аҕам барахсан этэр этэ: «Тоойуом, сэрии диэн улахан алдьархай, өлүү-сү-
түү… Тааҥка кэнниттэн атаакаҕа киирэн иһэн ким өлбүтүн, ким тыыннааҕын 
бил бэккин. Тула буулдьа, снаряд эстэр тыаһа, таптарбыт дьон сылбах курдук 
охтоллор, бадараан, буруо. Ханна бараргын билбэккин. Биир кэм бинтиэпкэнэн 
ыта-ыта инниҥ хоту сүүрэҕин… куруук аччыккын. Уу суох, утатан чалбахха умса 
түһэн омурдумахтаан ылаҕын уонна туран эмиэ сүүрэҕин.

Хараҥа буоллаҕына, сэрии уота уҕарыыр, оччоҕо окуопа хастан онно сыта-
быт, кыра килиэп, тымныы уу түҥэтэллэр. Өлө сытар аттар тастарыгар түбэс-
тэххэ, тоҥмут ат этин быһан үссэнэр этибит, ол син сэниэ биэрэрэ.

Элбэх дьиэ умайа турар, син сырдык курдук. Ол сырдыгар саабын ырааста-
набын. Түүн ньиэмэстэр ол умайа турар дьиэлэр кэннилэриттэн ытыалыыллар. 
Сарсыарда сырдаан эрдэҕинэ, эмиэ «атаака-а» диэн хамаанда буолар…» 

Бэрт өр итинник күнүс атаака, түүн тоҥ буорга окуопаҕа сыппыттар. Кэнники 
Ньурба киһитэ Акыымап Байбал диэн саха киһитин көрсөн бииргэ сылдьыбыт-
тар. Кинилэргэ ручной пулемет туттарбыттар, ол ыйааһына ыарахана бэрдэ үһү. 
Санныларыгар сүгэн сүүрэллэр үһү. Онтон киэһэ «катюшалар» ытыалыыр буол-
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буттар. «Ол ону көрүөххэ кэрэ да этэ, үөрэн аҕай буоларбыт. «Катюшаларбыт 
дьааһыйан эрэллэр» дэһэллэрэ үһү ол доҕор киһитинээн.

Биирдэ окуопаҕа олордохторуна, аттыларыгар снаряд эстибит. Хата, арыый 
тэйиччи буолан кинилэр тыыннаах хаалбыттар. Окуопаҕа сытааччылартан хас 
да киһи өлбүт, үгүстэр бааһырбыттар. Ол снаряд оскуолката аҕам атаҕар кэлэн 
түһэн бааһырдыбыт… хаамар-сүүрэр, атаҕар турар кыаҕа суох буолбут. Баа-
һыр быттары госпитальга илдьибиттэр.

Мин аҕабын эмиэ ылбыттар. Госпиталь диэннэрэ дьиэ, сымнаҕас орон буо-
луо баара дуо… Аһаҕас халлаан анныгар, хонууга. Арай ытыалаһыы суох, сэрии 
тыаһа син ыраах ньиргийэн иһиллэрэ, уота-буруота көстөрө үһү. Санитардар кэ-
рийэ сылдьан аһаҕас халлаан анныгар сытар дьону бэрэбээскэлииллэр эбит, 
күҥҥэ биирдэ «полевой куукуна» диэн тэлиэгэлээх ат кэлэр үһү. Убаҕас хааһы, 
килиэп, уу түҥэтэллэр эбит. Аҕам хаамар кыаҕа суох сытар буолан, хочулуогун 
биир хара омук илдьэ баран хааһы аҕалара үһү, «аҕалан иһэн аҥаарын омурдан 
кэлэр, ону туох диэҥий» диэхтиирэ.

Ол аһаҕас халлаан анныгар госпитальга сытан аҕам бааһырбыт атаҕа сү-
һүрэн, аччыктаан, тоҥон, быһар быһаҕаһа эрэ хаалаахтаабытын атын госпи-
тальга, сэрии суох сиригэр, илдьибиттэр.

Ити 1942 с. ахсынньы саҕана. Муус устар ыйга диэри хас да сиргэ сытыа-
ран баран, хата, хамыыһыйа «сэриилэһэр кыаҕа суох» диэн быһааран дойдуту-
гар ыыппыттар. Үгүстэри уоттаах сэриигэ төттөрү ыыталлара эбитэ үһү… Аҕам 
«үтүө санаалаах быраас быһааран, бу дойдубар тыыннаах кэлэн олоробун» 
диэх тиирэ. Иккистээн сэриигэ киирбитэ буоллар тыыннаах эргиллибэтин өй-
дүүрэ, миигин сыллыыра, «Оҕом эн төрүүр дьылҕаҥ уоттаах сэрииттэн төттөрү 
ыыттарбыт» диирэ.

Аҕам сэрииттэн кэлэригэр түөһэ барыта килэйэр мэтээлэ суох этэ. Ол барыта 
кэнники эйэлээх олоххо, бэтэрээннэргэ сүгүрүйүү буолбутун кэннэ, тэриллибитэ. 
Кини наҕараадалара эрдэ бэриллибиттэр: «1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу сэрии-
тин инбэлиитэ», 1945 с. 94 №-дээх дастабырыанньа, «1941–1945 сс. Аҕа дойду 
Улуу сэриитин кэмигэр Германияны кыайыы иһин» 1945 с. ыам ыйын 9 күнүнээҕи 
мэтээл,  «1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу сэриитин кыттыылааҕа» дастабырыан-
ньа, 1947 с. муус устар 9 күнэ уонна 20, 25, 30, 50, 60 сс. Кыайыыга анаммыт 
үбүлүөйүнэй мэтээллэр.

Сэрииттэн этэҥҥэ тыыннаах эргиллэн кэлэн баран, дойдутугар Хороҕо «Кы-
һыл Бэрэ» холкуоска үлэлээбит. Онно кэлбит кытайдартан үөрэнэн, холкуоска 
хас да сыл оҕуруот аһын олордуунан дьарыктаммыт (турунуопус, эриэппэ, мор-
куоп, араас оҕуруот аһа).

Аҕам сэриигэ барарыгар кэннигэр 4 оҕону кытта кэргэнэ Өлөөнө хаалбыт. 
Сэрииттэн кэлэригэр оччотооҕу аас-туор олоххо хаалан кэргэнэ ыарыһахтаан, 
2 оҕото өлөн, 2 эрэ оҕото көрсүбүттэр. Ол да икки оҕо тулуйаахтаабатахтар. Куор 
ыарыытыттан биирэ 3, биирэ 4 саастарыгар биир түүн быстыбыттар. Кэргэнэ 
Өлөөнө ол кэннэ өр буолаахтаабатах.

Аҕам эрэйдээх чороҥ соҕотох хаалаахтаабыт. Быраата Егоров Алексей Се-
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менович Нам нэһилиэгэр «Чолбон» холкуоска бэрэссэдээтэллии олорон аҕабын 
Хороттон бэйэтигэр Намҥа көһөрөн ылбыт.

Бурдук үлэтигэр үлэлэппит. Бурдук ыраастыыр, куурдар үлэҕэ сылдьыбыт. 
Ол сырыттаҕына, быраата Өлөксөй кэпсэтиинэн ийэбин кытта холбоо бут. Ийэм 
бэйэтэ 3 оҕолоох тулаайах эбит. Онон икки сэрии содулугар тулаайах хаалбыт 
дьон холбоһон олорбуттар, онтон 1950 с. мин төрөөбүппүн. 1949 сыл лааҕыта, 
мин иннибэр, биир кыыс оҕону эмиэ куор ыарыы илдьэ барбыт… Уопса йынан 
оччолорго оҕо турбат дьыллара-күннэрэ эбит — аҕам маҥнайгы кэргэнигэр 9 оҕо 
төрөөн төннүбүт, ийэбэр кэлбитин кэннэ өссө биир… Бааллара буоллар 11 биир-
гэ төрөөбүттэрдээх буолуом эбит, ону баара уон оҕо сэрии ыар сылларын тыына 
хаарыйан суох буолбуттар… Мин аҕам оҕолоруттан соҕотохпун… Аҕам ииппит 
ийэм оҕолоро үстэр. Кинилэр эмиэ сэрии тыына хаарыйбыт дьоно: эдьии йим 
Дора, иитийэх убайым Сиэҥкэ аҕалара сэрииттэн төннүбэтэхтэр. Рая диэн 
эдьии йим аҕатын хаайыыга илдьэ барбыттара, эмиэ төннүбэтэх.

Сэрии бүтэн, дьоллоох олоххо үктэммит дьон биһиги бары үөрэнэн, үлэһит 
буолан, ийэлээх аҕабыт таһыгар үөрэ-көтө улааппыппыт, билигин тэнийдибит.

Сыл аайы Улуу Кыайыы күнүгэр, өрөгөй кэмигэр, аҕам барахсан сэрии сыл-
ларын санаан, эргиллибэтэх доҕотторун, күрэммит оҕолорун ахтан уйадыйара 
аҕай…

Кини эппит тылларын кытаанахтык өйдөөн хаалбыппын. «Тоойуом, сэрии 
диэн алдьархай, иэдээн! Умнума, мин кэпсиирбин! Өскө сэрии буолбатаҕа буол-
лар эһиги элбэх да буолуо этигит, ону баара күҥҥэ көрбүт оҕом эн суос-соҕотох-
хун… Кинилэр олорботох олохторун олороор, үлэлээбэтэх үлэлэрин ситэрээр!» 
диэхтиирэ, сыллыыра…

Айбыт аҕабар тапталым, махталым муҥура суох.

Кыыһа Александра Ивановна Егорова 

Егоров Лука Федотович

1918 с. Бүлүү улууһун Тоҕус нэһилиэгэр төрөөбүтэ.
1942 с. сэриигэ ыҥырыллан барбыта. Брянскай фронт 

13-с аармыйатыгар 8-с стрелковай дивизиятыгар 310-с 
стрелковай полкатыгар снайперынан сэриилэспитэ.

1942 с. ахсынньы 17 күнүгэр «Хорсунун иһин» мэтээ-
линэн, иккис төгүлүн «Хорсунун иһин» мэтээлинэн 
уонна Кыһыл сулус уордьанынан наҕараадаламмыта.

1944 с. дойдутугар эргиллэн кэлбитэ.
1977 с. өлбүтэ.
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Учууталым военрук уонна физрук этэ 

Аҕа дойду Улуу сэриититтэн буойуттар араанньы уонна инбэлиит буолан, 
1943 сылтан саҕалаан кэлитэлээн барбыттара. Олортон биирдэстэрэ Лука Фе-
дотович Егоров этэ. Кини туһунан Бүлүүттэн суруналыыс Дмитрий Игнатьев 
1943 с. муус устар 4 күнүгэр хаартыскаҕа түһэрэ охсон, «Кыым» хаһыакка ба-
лайда улахан ыстатыйа таһаартарбыта. Онно маннык суруллубут: «Бүлүү оро-
йуонун Тоҕус нэһилиэгин киһитэ Лука Федотович Ийэ дойдутун көмүскүү 1942 с. 
бэс ыйыгар ыҥырыллыбыт. Онно кинини снайпердар подразделениеларыгар 
анаабыттар. Хамандыыра лейтенант Огнев бойобуой вахтаҕа туруорбут. Онно 
таб. Егоров 3 ньиэмэһи «ол дойдуга» атааран хамандыырыттан махтал ылбыт. 
Буойун Егоров биир узбектыын харабылга тахсыбыттар. Уолаттар ньиэмэстэри 
30-ча миэтэрэ чугаһатан баран, аптамаатынан күүстээх уоту аспыттар. Ньиэ-
мэстэр үгүстэрэ өлбүттэр, сорохторо атахха биллэрбиттэр. Итиннэ 45 ньиэмэһи 
кыдыйан, иккиэн «Хорсунун иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыттар…

Таб. Егоров сулууспалыыр чааһа кимэн киириигэ туруммут. Пехотаны таб. 
Егоров пулемет уотунан хаххалаабыт. Ол түмүгэр биһиги пехотинецтарбыт 
өстөөҕү үс дэриэбинэттэн үлтү охсон таһаарбыттар. Кыайыы кэнниттэн пуле-
метнай взвод хамандыыра, лейтенант Шапошников саха буойуна Егоров стан-
ковай пулеметунан сүүсчэкэ гитлеровиһы кыдыйбытын туһунан командованиеҕа 
биллэрбит. Сотору биһиги уолбутун Кыһыл Сулус уордьанынан наҕараадалыыр 
туһунан бирикээс тахсыбыт…

Таб. Егоров кулун тутарга үтүөрэн чааһыгар кэлбит. Оборуонаҕа сытан ик-
киһин бааһырбыта. БСК(б) чилиэнигэр кандидат буолбут. Кэлин Орловскай ту-
һаа йыыга хабыр киирсиигэ эмиэ «Хорсунун иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыт.

Кини үс төгүл бааһыран, үстэ наҕараадаланан, төрөөбүт сиригэр эргиллэн 
кэллэ», — диэн Дмитрий Игнатьев түмүктээбит. Лука Федотович 1944 с. Хампа 
7 кылаастаах оскуолатыгар военругунан ананан үлэтин саҕалаабыта. Ити сыл 
Бүлүү педучилищетыгар кэтэхтэн үөрэммитэ. Ол сылдьан Үөһээ Бүлүү Намыт-
тан сылдьар Тойтонова Мария Ивановна диэн эдэркээн кыыһы кытта билсэн 
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ыал буолбута. Мария Ивановна начаалынай кылаас учууталынан үлэлээбитэ. 
Бастакы оҕолоро күн сирин көрөр үөрүүтүн 1946 с. билбиттэрэ. 1947 с. Январий 
күн сирин көрбүтэ. Бүтэһик, 8-с оҕо Ира 1964 с. төрөөбүтэ.

Мария Ивановна билигин 25 сиэннээх уонна 15 хос сиэннээх дьоллоох кыр-
дьаҕас!

Лука Федотович 2 оҕото учууталлар. Тамара Лукинична Нам интэринээтигэр 
үлэлиир, Аскалон Лукич Нам улууһугар Түбэҕэ саха тылын учуутала. Тамара Лу-
кинична кыыһа Мария Александровна Нам оскуолатыгар омук тылын үөрэтэр. 
Оттон Январий оҕолоро: Сардаана уонна Күннэй үрдүк үөрэхтээх учууталлар. 
Онон Егоровтар учуутал династиялара салҕанар диэххэ сөп.

Лука Федотович мин учуутал буоларбар бастакынан суол арыйбыт киһи буо-
лар. Кини кэлин оскуолаҕа физругунан үлэлээбитэ. Кини аҕалыы кыһамньы-
тынан II разрядтаах хайыһардьыт, I разрядтаах ытааччы буолбутум. Хампа орто 
оскуо латын бүтэрээт, 1954 с. II Күүлэт 7 кылаастаах оскуолатыгар физругунан 
үлэлээбитим. Успуорт араас көрүҥүнэн дьарыктанарбар киниттэн уһуйуллубу-
тум. Мин Намҥа көһөн кэлбиппэр сүрдээҕин үөрбүтэ. Миигинэн киэн туттар эбит 
этэ.

Лука Федотович үлэтин таһынан, интэринээт дьиэтигэр үрдүттэн олорон, 
интэринээт сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. Биһиэхэ полит-чаас тэрийэн элбэх со-
нуну кэпсиирэ. Саахымат куоталаһыытын ыытара. Марксизм кылаассыктарын, 
кинилэр үөрэхтэрин туһунан үгүстүк ахтара. Сороҕор сэрии тиэмэтигэр бэсиэ-
дэ оҥороро, билбитин-көрбүтүн тоҕо-хоро кэпсиирэ. Учууталым барахсан сы-
тыы-хотуу, үчүгэй тыллаах-өстөөх, чаҕылхай киһи этэ.

Сэрии сылларыгар куобах сута кэлэн, куобах суох буола сылдьыбыта. Оттон 
кини ойуурга таҕыста да, 1–2 куобахтаах киирэрэ, куһу-хааһы да өлөрөрө. Биһи-
ги оҕо аймах ону сүрдээҕин сөҕөрбүт. Лука Федотович Бооҕуда, Кулуһуннаах 
түөлбэлэригэр үөскээбит-төрөөбүт буолан, ойуурга да, күөлгэ да байанайдаах 
булчут этэ. Онон даҕаны элбэх оҕону ииттэҕэ-аһаттаҕа дии!

Улаханнык ытыктыыр уонна убаастыыр учууталым 1977 с. бултуу сылдьан 
оһолго түбэһэн хомолтолоохтук өлбүтэ.

Василий Петров, селькор, Нам, 
«Үөһээ Бүлүү» хаһыата. 

Атырдьах ыйын 12 күнэ, 2005 с.

Егоров Никифор Егорович

1912 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Байыаннай пересыльнай пуун докумуонна-

рыгар Егоров Никифор Егорович 1943 с. атырдьах ыйын 31 күнүгэр 161-с АЗСП 
(армейскай запасной стрелковай полкаттан) 2651-с №-дээх госпитальга киирбит 
диэн суруллубут (ЦАМО ф. 8449, о. 280710, д. 39).

1945 с. сэрииттэн эргиллэн кэлбит.
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Егоров Николай Егорович 

1912 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт. 7 кылаас үөрэхтээх, сулууспалаах. Кэргэнэ 
Осипова Александра.

1941 с. Ньурба военкоматыттан ыҥырыллыбыт. Сержант званиелаах. Байыан-
най пересыльнай пуун докумуоннарыгар көстөрүнэн, 1945 с. ыам ыйын 31 күнү-
гэр ПРБ 200-тэн хозобъединение 398-ска тиийбит (ЦАМО 8496, о. 168526, д. 90). 
1945 с. от ыйын 12 күнүгэр 1966 ИПТАП (истребительно-противотанковый ар-
тиллерийскай полк) 44472 б/ч п/п ыыппыттар (ЦАМО ф. 8496, о. 168526, д. 84). 
1945 с. от ыйын 13 күнүгэр 2-с сб ЗСП-ЮГВ чааһыттан 13594 п/п барбыт.

Николай Егорович туһунан информация pamyat-naroda.ru сайтан булулунна. 
Эрдэ суруллубут 1912 сыллаах төрүөх Егоров Никифор Егорович аата Николай 
диэн суруллубут буолуон сөп диэн сабаҕалааһын баар.

Жендринскэй Николай Михайлович

1920 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Чалаар Мэхээ-
лэ дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт. Бүлүүтээҕи педтехникуму 
бүтэрэн, 1941–1942 үөрэх дьылыгар Дүллүкү оскуолаты-
гар учууталлаабыт.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Калининскай фронт 
39-с аармыйатыгар 2-с гвардейскай стрелковай корпус 
91-с гвардейскай стрелковай дивизиятыгар 275-с гвардей-
скай стрелковай полкатыгар сержант званиелаах стрелко-
вай отделение хамандыырынан сэриилэспит. Смоленскай 
байыаннай операция иһинэн Духовщина куораты ылар 
кыр гыһыыга 1943 с. атырдьах ыйын 14 күнүгэр өлбүт.

Смоленскай уобалас Духовщинскай оройуонугар Гремилово дэриэбинэҕэ 
көмүллүбүт.

Икки сурук 

«Төрөппүттэрим: аҕам, ийэм, бырааттарым: Петр, Мария, Елена, табаа-
рыс тарым уонна убайдарым: Михаил Семенович, Данил Николаевич, Петр 
Иванович уонна Петр Михайлович, холкуостаахтарым — бука барыгыт уол-
гутуттан бойобуой приветтэ уонна дорообото тутуҥ.

Наһаа доруобайбын. Сылдьабын кэпсиир курдук үчүгэйдик. Баарбын Моло-
товскай областка, Молотов куорат таһынааҕы «Юг» диэн станция таһыгар, 
69-с запасной лыжнай полка 3-с батальонугар специальнай станковай пуле-
метчиктар взводтарыгар. Манна атырдьах ыйын 3 күнүгэр кэлбиппит.
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Онтон ыла землянкалар тутууларыгар үлэлии сытабыт. Мин писарь дуо-
һунаһын ылан сынньалаҥнык суруксуттуу сытабын. Күҥҥэ үстэ аһыыбыт. 
Аспыт наһаа үчүгэйэ суох. Табах отой суох, спичка коробкатынан табах 
30 солк. да, ол да көстүбэт. Мин взводпар 25 киһи баарбыт, онтон 5 Ньур-
ба уолаттара, уоннааҕыбыт Үөһээ Бүлүүлэрбит, бааллар: Сөксүүккэ, Туйах, 
Семенов Н. Я., о.д.а., хаһан үөрэнэрбит биллэ илик. Маршевай ротаҕа талыл-
лыбыт дьоллоох дьон үс-түөрт күн үөрэнэн баран фроҥҥа бардылар: Давид, 
Максим, Отуордаах уо.д.а.

Бу мин 6-с суругум буолла. Иркутскайтан иккитэ суруйтум, ол суруктарым 
истэригэр барыта биэс мөһөөк (500 солк.) солкуобай харчыны уган, Петров 
Василий Спиридоновиһынан ыыппытым, маны ирдэһэн ылаарыҥ, баҕар умнан-
тэм нэн кэбиһиэ. Фроҥҥа бара сатыыбыт да отой ыыппаттар. Дьон киһи 
баҕарыах күн аайы бара тураллар, ол курдук кэлэ да тураллар. Мин таспар 
Дмитриев Савва Вас., Воронкин Петр Спиридонович бааллар. Биһигини хаар 
түстэҕинэ, хайыһардата түһэн баран ыытыа инилэр, ама. Дьылҕаны сотору 
быһаарыахха наада. Аҕам кэллэ дуу, суох дуу, сотору быһаара охсуҥ. Петр 
тугу гынар, бы йыл сайын хас кус оҕотун сиэтиҥ? Бурдуккут-оккут хайдаҕый? 
Аны сайын, баҕар, тии йиэм, онон лепешката кэһиигитин уураарыҥ. Ийэм 
сылдьаҕын дуу, суох дуу? Ийэм саҕа үөрбүт киһим ким кэлиэй? Ийээ, хаһан 
да ытаа ма, санаарҕаама, сааһыҥ сарбыллыа, Петр өлүөр сырыттаҕына, 
туох да буо луоххут суоҕа. Кыыскыт баҕайы баар дуо? Оннооҕор сорох ийэлэр 
бу диэки улахан уоллара өллөҕүнэ, уччугуйбутун ыла тардыҥ дииллэр эбит. 
Кыах баар буоллаҕына, дьиэҕитин бөхсүттэриҥ. Эбэтэр тиийдэхпинэ, Элгээн 
үрэҕин үрдүгэр землянка туттуом. Өстөөх хайаан да бу дьыл үнтүрүйүө.

Аадырыспын буллугут да телеграмманан доруобуйаҕытын, баһыылкабын 
туп пуккутун биллэрэ охсуҥ. Октябрь чугаһыгар диэри манна баар буоларым 
буо луо.

Бука бары быраһаайдарыҥ, аны көрсөбүт дуу, суох дуу? Эһигини саатар 
түһээн көрбөппүн. Бу сурукпун үчүгэйдик харыстааҥ, баҕар, тиийиэм, оччоҕо 
хайдах, тугу санаан олорон суруйбуппун көрүөхпэр үчүгэй буолуо. Аады рыспын 
бары табаарыстарбар бэрт түргэнник тириэрдиҥ. Баар тухары суругу ту-
тар үчүгэй буолуох быһыылаах. Эһигиттэн хаһан тугу тутуом баарай. Та-
ҥаһы эргэ да буоллар биэрэллэр, фроҥҥа барарга биирдэ сабыс-саҥа таҥаһы 
иккилии паараны биэрэллэр эбит. Ботинкалара сахаттан миэхэ эрэ сөп эбит, 
быһыыта. Барахсан саллайан миэхэ халыып курдук.

Уолгут, табаарыскыт Николай Жендринскэй 

Мин аадырыһым: Город Молотов (областной), почтовое отделение № 21, 
поч товый ящик № 25, литер 6/1 бойцу Жендринскому Николаю Михайловичу.

Тугу да кэһиигитин ыытымаҥ. Баҕар, дьолго сотору фронт диэки ыытыах-
тара. Соҕуруу диэки положение кытаанах. Табаарыстарым бары суруйдуннар, 
баҕар элбэхтэн биир эмэ миигинэн таба сүүрүө.

Полевая почта 03795 31 августа 1942 г».
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* * *
«Уб. төрөппүттэрим: аҕам, ийэм, быраатым уонна балтым дорооболоруҥ.
Атырдьах ыйын 12-гэр диэри тыыннаахпын. Тобукпар ууран олорон тран-

шея иһигэр суруйдум. Бойобуой бирикээһи күүтэн олоробут. Дьылҕам туохха 
айбытын, дьэ быһаарар күн кэллэ. Эһигиттэн тугу да тута иликпин. Доруо-
буйам үчүгэй буолла. Бу сурук кэнниттэн тыыннааҕым эбэтэр өлбүтүм туһу-
нан биллэриитэ күүтэ олоруҥ.

Бу быраһаайдаһар сурук буолуо. Бары табаарыстарбар, бары дьоммор при-
веттэ тириэрдиҥ. Дойдум иһин, Сталин иһин туохпун да харыстыам суоҕа, 
бакаа тыыннааҕым тухары. Ытар сэп, быраҕар кыранаата, аһыыр ас толору 
баар. Бэйэм гвардейскай чааска баарбын. Бу аадырыс барыытынан хаалыах-
тааҕар суруйуҥ.

П/п 51915-П 
Жендринскому Николаю Михайловичу 

Бакаа, быраһаайдарыҥ, эһиги уолгут.
Атырдьах ыйын 12 күнэ, 1942 с.» 

Николай Михайлович бу суругун кэнниттэн баара-суоҕа икки күн олорбут…

Донесение о потерях (ЦАМО ф. 58, о. 18001, д. 627)
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Ильин Николай Егорович

1923 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Чөчөйө Дьөгүөр 
дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Арҕааҥҥы фроҥҥа сэ-
риилэспит.

1947 с. сэрииттэн эргиллэн кэлбит.
1975 с. өлбүт.

Кондаков Семен Николаевич

1922 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт. 
«Кыһыл үлэһит» холкуостааҕа.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Арҕааҥҥы фроҥҥа сэ-
риилэспит.

1946 с. дойдутугар эргиллэн кэлбит.
1945 с. ыам ыйын 9 күнүгэр «1941–1945 сс. Аҕа дойду 

Улуу сэриитин кэмигэр Германияны кыайыы иһин» мэтээ-
линэн, 1959 с. олунньу 17 күнүгэр Албан аат III истиэпэн-
нээх уордьанынан наҕараадаламмыт.

1970 с. ыалдьан өлбүт.

Смоленскай уобаласка Духовщина куоракка братскай могилаҕа 
Жендринскэй Н. М. көмүс уҥуоҕа хараллан сытар
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Наградной документ от 13.10.1944 г.(ЦАМО ф. 33, о. 690155, д. 2030)

«Наводчика 3-й пулеметной роты красноармейца Кланова Сте-
пан Алексеевича за то, что он 9.02.1945 г. во время боевых дей-
ствий на подступах к г. Цинтен, где противник вел сильный огонь 
по нашей аступающей пехоте, выдвинул пулемет на опушку леса 
и уничтожил расчет вражеского станкового пулемета, чем способ-
ствовал занятию траншеи противника. Будучи ранен в этом бою 
красноармеец Кланов сдал свой пулемет лишь по окончании боя».

Кыланов Степан Алексеевич

1915 с. Үөһээ Бүлүү улууһун Алын Аһыкай нэһилиэгэр 
төрөөбүтэ. Намҥа МТС-ка үлэлээбитэ. Кэргэнэ Васильева 
Мария Спиридоновна, 2 оҕолоохтор.

1942 с. Чурапчы РВК-тан сэриигэ ыҥырыллыбыта. III Бе-
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Наградной документ от 06.08.1946 г. 
(ЦАМО ф. 33, о. 744807, д. 971, 29)

Наградной документ от 28.02.1945 г. 
(ЦАМО ф. 33, о. 686196, д. 1706)

«Пулеметчика 3-й пулеметной роты 
красноармейца Кланова Степан Алексее-
вича за то, что он с 27.09 по 30.10.1944 г. 
в боях за высоту 252,1, выполняя обязан-
ности связного командира роты под ог-
нем противника всегда своевременно и  
точно передавал приказания командира  
по взводам и аккуратно обеспечивал под-
разделение боеприпасами, поднося их к ог - 
невым позициям, чем способствовал вы-
полнению поставленной боевой задачи».

«Тов. Кланов, участник Оте-
чественной войны в Красной Ар-
мии, с 1942 г. в боях с немецки-
ми захватчиками ранен один раз 
тяжело, ранение подствержда-
ется справкой. Достоин прави-
тельственной награды меда-
лью «За отвагу». Начальник Э-Г 
1897.

лорусскай фронт 5-с аармыйатыгар 352-с стрелковай дивизияҕа 1158-с стрелко-
вай полкатыгар пулемет наводчигынан сэриилэспитэ.

1944 с. алтынньы 13 күнүгэр «Хорсунун иһин» мэтээлинэн, 1945 с. олунньу 
28 күнүгэр иккиһин «Хорсунун иһин» мэтээлинэн, 1946 с. атырдьах ыйын 6 күнү-
гэр Кы һыл Сулус уордьанынан наҕараадаламмыта.

1945 с. дойдутугар сэрииттэн эргиллэн кэлбитэ. 
1970 с. өлбүтэ.
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Мегежекскэй-Семенов Николай Аркадьевич

1907 с. Ньурба оройуонун Хатыы нэһилиэгэр төрөөбү-
тэ, эдэр сааһыгар Намҥа кэлэн олохсуйбута, бастакы ком-
сомолецтартан биирдэстэрэ, «Чолбон» холкуос чилиэнэ.

1942 с. сэриигэ барбыта. Арҕааҥҥы фроҥҥа 63-с 
стрел ковай полкаҕа 36 АТП (автортанспортнай полкаҕа) 
сулууспалаабыта.

1944 с. дойдутугар эргиллибитэ.
1978 с. өлбүтэ.

Фронтовик ахтар 

Үөһээ Бүлүүттэн 1942 c. бэс ыйын 27 күнүгэр биир барыыга 700 киһи буо-
лан барбыппыт. Сразу Молотов уобалаһыгар Юг диэн станцияҕа тиийбиппит. 
Бу сиргэ 35 сааһыттан алын саастаахтары хайыһар биригээдэтигэр хаалларан 
баран, биһигини Присягын куоракка илдьэн үөрэтэн баран күһүн балаҕан ыйы гар 
1942 с. бииргэ сылдьар дьоммун кытта фроҥҥа илдьибиттэрэ. Миигин аҕыйах 
ахсааннаах дьону кытта эмиэ бу уобалас сиригэр Билетяева диэн байыаннай 
чааска ыыппыттара. Бу сиртэн 1943 с. тохсунньу 10 күнүгэр фроҥҥа барбыппыт. 
Мос ковскай уобалас Можайскай куоратын таһыгар тиийбиппит кэннэ, миигин сэ-
риигэ киллэрбэккэ, сэриилэһэр аармыйа аһылыгын батыһыннарар аармыйаҕа 
атынан, массыынанан үлэҕэ анаабыттара. Күн тура-тура батыс да батыс буолан, 
Мос ковскай уобалаһы ааһан, Смоленскай куоратынан Витебскэйгэ тиийбиппит. 
Онтон 1944 с. олунньу ыйга Смоленскайга төннөн кэлэн, харабынай сулууспаты-
гар үлэлээбитим. Ити үлэҕэ сылдьан быччархай ыарыыга ылларан, Смоленскай-
га лесной госпитальга сытан баран, 1944 с. муус устар ыйга дойдубар кэлбитим.

Дьэ бу сылдьыбытым 
былаһын тухары ньиэмэс - 
тэр түүн аайы буомбалаан 
сүгүннээбэт этилэр уонна 
миинэ куттала бэрт этэ. 
Биһиги аармыйабытыттан  
миинэҕэ, буомбаҕа тү бэ-
һэр элбэх этэ. Мин бач-
чаҕа тиийэн кэлбит киһи 
ити алдьархайтан мүччү 
түспүппүттэн дьоллооҕу-
нан ааҕынабын. Бу сыл-
дьарым устатыгар биир 
да саха киһитин көрсүбэ-
тэҕим. 1943 с. сайын уста-
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та биир да бүтүн куораты да, дэриэбинэни да көрбөтөҕүм, бары умайбыт, урус-
халламмыт буолар этилэр. Сорох сирдэргэ дьон өлүктэрэ илдьи тэпсиллибитэ, 
сытыйбыта элбэх буолара. Ону барытын хомуйан дэриэбинэ аайы биир сиргэ 
көмөн баран, «Кыһыл армеецтар памятниктара» диэн суруйан баран мас анньан 
иһэрбит. Сорох сирдэргэ оҕо, эмээхсин өлүктэрэ сытар буолаллара. Ньиэмэстэр 
олохтоох нэһилиэнньэҕэ, оҕоҕо-дьахтарга дьиикэй, кыыллыы быһыыларын киһи 
киһиэхэ кэпсиэн да бэркиһиэх курдуга.

Кини аатынан киэн туттабыт

Аҕабыт Николай Аркадьевич ыаллыы олорор Ньурба улууһуттан Хатыы нэһи-
лиэгиттэн төрүттээх. Кыра оҕо сырыттаҕына, 1921 с. аҕалара Аҕанньа бултуу 
тахсан баран оһолломмут. Онон соҕотох ийэҕэ 5 уол иитиллэрэ ыарахан буолан 
арыый улааппыт оҕолор бэйэлэрин олохторун оҥостуна атах балай барбыттар.

Биһиги аҕабыт 14 саастаах уол Ньурбаҕа киирэн: «Үөһээ Бүлүүгэ бурдук үүнэр 
сирэ, киһи өлбөт сирэ» диэни истэн болуотунан сүүрүк устун устан, Үөһээ Бүлүү 
биэрэгэр тиксибит. Маҥнай утаа сэниэ ыалларга илии-атах буола сылдьыбыт.

1930 c. Нам нэһилиэгэр «Чолбон» холкуос тэриллэн чилиэнинэн киирбитэ. 
Онтон ыла олоҕо саҥа олох үлэтигэр, күүрээнигэр киирэн, маҥнайгынан хомсо-
муолга киирэн, тэрийээччинэн үлэлээн, «Чолбон» холкуос сайдарыгар улахан 
акылааты түһэрсибитэ.

Аҕабыт үөрэҕэ суоҕа. Баара-суоҕа 1 ый ликбезкэ үөрэнэн латыынныы ааҕар- 
суруйар этэ, кэнники бэйэтэ дьаныһан хаһыаты, 
сахалыы сурунаалы ааҕан, үөрэнэн холкутук су-
руйар-ааҕар буолбута. Кини кыра оҕо эрдэҕинэ, 
улахан кэлэҕэй үһү. Ыалга сорукка ыыттахтары-
на, ааҥҥа туран атаҕар тэпсэҥнии-тэпсэҥнии 
кыайан саҥарбакка турар үһү. Хантан кэлбитин 
туоһуластахтарына, этэн истэҕинэ, куруутун бы-
һа түһэн «Мэгэдьэк» диэн иһэллэр. Онон сурукка 
киллэрэн куруутун Мэгэдьэк диэн ааттаан кэбис-
питтэр. Аҕабыт аата Семеновтар. Билигин Ньур-
ба иһигэр да, Хатыыга, Ньурбачааҥҥа да Семе-
новтар халыҥ аймахтаан олороллор.

Аҕабыт сэрии иннинэ ыал буолан Бороскуо 
диэн кэргэнинээн 4 оҕону төрөтөн, этэҥҥэ оло-
руох курдук буолан истэхтэринэ, оҕолоро ыал-
дьан, кыра саастарыгар, биирдиилээн өлөн бар - 
быттар, онтон кэргэнэ өлбүт. Сэрии саҕаланыы-
тыгар чороҥ соҕотох хаалбыт.

Бииргэ үлэлээбит дьонун бэбиэскэнэн сэрии-
гэ ыҥыран барбыттар. Кини тылланан, улахан-
нык көрдөһөн, 1942 с. бэс ыйын 27 күнүгэр сэ-

Бастакы комсомолецтар. 
Хаҥастан: Романов Г.С., 
Мегежекскэй Н.А., 1930 с.
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рии гэ барбыт. Аҕабыт кыра эрдэҕинэ, сиһин сиэтэн улахан доҕолоҥ этэ, ол иһин 
аармыйаҕа ылбакка буола сатаабыттар. Ол саҕана оҕолоро, кэргэнэ өлөн, ки-
ниэхэ ханна да сылдьара биир этэ.

Барарыгар Намҥа Хордоҕойго сыыр үрдүгэр ампаар дьиэтэ уонна ыта Казбек 
хаалбыт. Казбега дьиэтин харабынайдаан хаалаахтаабыт.

Уоттаах сэриигэ айаннаан тиийбиттэрэ улахан мүччүргэннээх уоттаах сэрии 
буола турар кэмигэр, доҕолоҥнуур киһини итэҕэйбэккэ, хаамтаран, сорох кэмҥэ 
сорун сордууллара бэрдин иһин, хайа муҥун этэ ыалдьан, убайдарын тылларын 
үтүктэн саҥаран баран, сиһин сиэппитин көрдөрөр үһү. Оччоҕуна үөхсэ түһэн 
баран, сибилигин уоттаах сэриигэ барар дьонтон арааран, хаалларан, атын 
үлэҕэ-хамнаска ыыталлара диирэ. 63-с стрелковай полкаҕа, онтон 1944 с. кулун 
тутар 13 күнүгэр диэри 36-с транспортнай отделениеҕа сулууспалаабыт.

Аҕабыт Нам нэһилиэгин дойду оҥостон, таптаан, сэриигэ сылдьан дойдутун  
ахтан сурук суруйара үһү. Дьиэтин-уотун көрөн хаалбыт соҕотох Казбегар анаан- 
минээн сурук суруйарын Марфа Никифоровна Чорбохова-Романова ытамньы-
йа-ытамньыйа ааҕарбыт диэн кэпсиир. Ол курдук ытын Казбегын харыстаан 
көрө-харайа сырыттаҕына, кэлэрин саҕана биир киһи өлөрөн кэбиспит.

Икки сылы быһа сындалҕаннаах сэрии хонуутугар сылдьыбытын хаһан да 
кэпсээн оҥостубат этэ. Улаханнык хараастара.

Сэрии кэнниттэн 1 ыйдаах бэтэринээр үөрэҕэр кууруска үөрэнэн, айылҕат-
тан мындыр, сытыы, иҥнигэһэ-толлугаһа суох буолан, «Чолбон» холкуоска, На-
мынан, Балаҕаннааҕынан кэрийэ сылдьан, пиэрмэ сүөһүлэрин элбэхтик эмтээ-
битэ, быыһаабыта. Билигин санаатахха, элбэх да үлэни соҕотох киһи үлэлии 
сылдьыбыт диэн сөҕөҕүн. Холкуос чилиэнэ, хомуньуус, агитатор, бэтэринээр, 
8 оҕо тапталлаах аҕата. Оҕолору барыларын улаатыннарыахха, үөрэттэриэххэ 
диэтэххэ элбэх түбүк этэ.

1946 с. Анна Николаевна Махардыровалыын дьоллорун холбоон, этэҥҥэ 
8 оҕону төрөтөн, маҥнайгы сиэннэрин көрөр дьолломмуттара. Өссө да олоруох-
тара эбитэ буолуо да, ыарыы илдьэ бараахтаабыта.

Орто дойдуга 68 сыл олорон олох аһыытын-абатын, үөрүүтүн-хомолтотун ба-
рытын билэн барбыта.

1930 c. бастакы комсомолец, 1939 с. хомуньуус киһини: «Олох, үлэ үөһүгэр 
сылдьан, дьонун-сэргэтин түһэн биэрбэтэҕэ», — диэн үөлээннээхтэрэ кэпсиил-
лэрин ыччаттара киэн тутта истэбит.

Кыыһа Светлана Николаевна Мегежекская
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Мултусов Дмитрий Алексеевич

1919 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүтэ.
1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыта. Арҕааҥҥы фроҥҥа сэ-

риилэспит.
1944 с. дойдутугар эргиллэн кэлбит.
1944 с. өлбүт.

Мухоплев Герасим Павлович-Тиэхээ

1924 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүтэ.
1942 с. сэриигэ ыҥырыллан барбыта. Сержант звание-

лаах Арҕааҥҥы, Ленинградскай, Забайкальскай фроннар-
га 177-с Любанскай стрелковай дивизияҕа, 120-с Гатчин - 
скай стрелковай дивизияҕа 289-с стрелковай полкаҕа сэ - 
риилэспитэ.

1947 с. дойдутугар эргиллибитэ.
1946 с. ыам ыйын 3 күнүгэр «Бойобуой үтүөлэрин иһин» 

мэтээлинэн, 1985 с. муус устар 6 күнүгэр Аҕа дойду сэрии-
тэ I истиэпэннээх уордьанынан наҕараадаламмыта.

2000 с. өлбүтэ.

Уоттаах сэрии ортотунан

Эмиэ бэс ыйын биир үтүө күнүгэр биэс-алта буолан, Бүлүү өрүспүтүгэр кии- 
рэн, хас да хонон күөгүлээн, балыктаан, күн кыһалҕата суох тахсыбыппытыгар: 
«Улахан сэрии буолбут, ньиэмэс биһиги дойдубутугар саба түспүт үһү», — диэн 
ийэм эмээхсин сүрдээҕин хараастан туран кэпсии тоһуйбута. Миигин сэриигэ 
барара буолуо диэн улаханнык долгуйар, санааргыыр быһыылаах этэ да, мин 
баара-суоҕа 17-лээх уолчаан, улахан кыһалҕаны билэ илик улдьаар саастаах 
киһи, сэриигэ барарым буолуо диэн улаханнык долоҕойбор да тохтоппотоҕум 
быһыылааҕа Сотору буолаат, биһиэхэ даҕаны сэрии курас тыына тиийэн кэл-
битэ. Холкуоспут бастыҥ, кыайыылаах-хотуулаах, үлэ үөһүгэр сылдьар дьоно 
утуу-субуу сэриигэ барбыттара. Бөһүөлэкпитигэр улам оҕо-дьахтар эрэ көстөр 
буолбуттара, биһиги курдук саҥа туран эрэр уолаттар аны бииргэ мустан оон-
ньуурбут-көрүлүүрбүт аҕыйаабыта. Бары холкуос араас үлэлэригэр кыттан бар-
быппыт. Оччотооҕу холкуос бэрэссэдээтэлэ Семен Болтоков биһигини оҕолор 
курдук буолбакка, кыайар-хотор холкуос тутаах үлэһиттэрин курдук ааҕынар 
буол бута.
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Нөҥүө сылыгар, 1942 сыл күһүнүгэр, 18 сааспытыгар биһиги ирээппит эмиэ 
тиийэн кэлэн, аармыйаҕа ыҥырыллан, оройуон киинигэр уһун кэмҥэ детдом буо-
лан турбут дьиэҕэ мустубуппут. Баара буоллар, биллэн турар, ийэм ытыа-соҥуо 
эбитэ буолуо. Оттон аҕам Намтан арахсарбытыгар хаһан да оҕону тараҥнаппа-
тах, атаахтаппатах, сыллаабатах-уураабатах киһи төбөбөр биирдэ муннун ти-
риэр дэн баран, дьиэтин диэки бара турбута уонна иккиһин-үсүһүн киирэ-тахса 
да сылдьыбатаҕа. Бука, ол икки уола (убайым Семен эмиэ бу ыҥырыкка барсы-
быта) баран эрэр оҕонньор улаханнык хараастыбыт быһыыта буолуохтаах.

Призывниктар диэн ааттанар уолаттар бу оройуонтан 40-ча этибит. Ол иһи-
гэр К. Т. Тюляхов, Д. И. Чучайцев, Д. С. Спиридонов, Е. И. Петров, Н. К. Николаев,  
Харбалаахтан Кирилл Николаев, Туобуйаттан Егор Филипповтар, кэнники аар-
мыйаттан кэлэн баран Өргүөккэ холкуос бэрэссэдээтэлинэн үлэлии сылдьан 
ыалдьан өлбүт, сүрдээх сытыы-хотуу, бэйэтин кыанар уол Иннокентий Абрахов, 
уһун кэмҥэ эргиэҥҥэ үлэлээбит Семен Семенов, оройуон киинигэр сибээскэ үлэ-
лээбит Василий Васильев уо.д.а. бааллара.

Хас да биир ааттаах-суоллаах уолаттардаах буоламмыт, биирдэ маннык тү - 
бэлтэҕэ түбэспиттээхпит. Биһигини Кэнтиккэ көмөҕө ыыппыттара. Онно холкуос-
ка тахсан икки-үс күн бурдук быһыытыгар, үксүн илиинэн үргээһиҥҥэ, сылдьы-
быппыт. Ол сылдьан биир күн бурдукпут быһыытыгар ситэ үлэлээбэккэ, ол-бу 
буолан мэниктээн баран, үргүлдьү бары тутуспутунаи оройуон киинигэр киир-
дибит. Бука, дьоҥҥут үлэлээбэккэ күрээтилэр диэн холкуостан төлөпүөннээтэх-
тэрэ буолуо.

Аны санаатахха, ити билиҥҥи авиапорт турар алааһыгар туох эрэ дуоһу-
настаах Васильев диэн киһи саппыкыта бу килэбэчийэн иһэрэ. Көрүстэ да строй-
датта уонна биирдии-биирдии ааппытын ыйыта-ыйыта болокунуотугар сурунар. 
Түбэлтэтигэр маарыннаһар ааттаах уолаттарбыт бииргэ туран хаалбыттар, 
ыйыт таҕын ахсын Николаев Николай, Васильев Василий, Семенов Семен диэн 
истилэр. «Өссө эһиги күлүү гына тураҕыт», — диэн кыыһыран дэлби бара сыста 
уон на эбии кими да ыйыппакка: «Антах киирэн кэпсэтиллиэ», — диэн суоһурҕа-
нан баран, үлтү хамаандалаан сытар сирбитигэр киллэрбиттээх.

Призывниктары кытта биһигиттэн аҕа саастаахтар Ньурба, Сунтаар, биһи-
ги оройуоммут дьоно буолан, балаҕан ыйын саҥатыгар билиҥҥи ити культура 
дьиэ тин анныттан аттаммыппыт, «Киров» борохуокка соһуллан иһэр баарса 
трюмун иһигэр сытарбыт. Күн аайы палубаҕа тахсан строевой занятиенан дьа-
рыктанарбыт.

Взвод хамандыырынан Н. К. Николаев, политругунан А. С. Петров анаммыт-
тара, онон үксүн биһигини кытта кинилэр дьарыктаналлара. Оҕо эрдэҕинэ ким 
байыаннай буолуон баҕарбатаҕай, бастакы уохпутугар төһө да кыараҕас палуба 
үрдүгэр этэрбэһинэн бэллэҥнэттэрбит, оччотооҕуга хамандыырбыт хамаандата 
сүрдээҕэ, хаамтарыы да харса суох быһыылааҕа. Аҕа саастаахтарбыт палуба 
кытыытыгар туран, төрөөбүт-үөскээбит сирдэрин, оҕо эрдэхтэриттэн көрүлээбит 
өрүстэрин биэрэгин арахсыбакка одуулаһаллара. Кыра-кырбас оҕолорун, кэр-
гэттэрин хаалларан баран эрэр дьон суостаах-суодаллаах өстөөҕү кытта кыр-
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гыһыыттан ордон кэлэн бу биэрэктэрин устун оҕолорун, дьоннорун кытта хаам-
сыахтарын, ол оттообут ходуһаларын эмиэ охсон нэлэһитиэхтэрин дуу, суо ҕун 
дуу эргитэ санаан эрдэхтэрэ. Ол эрэн ким да хаана хамсаан, ытаан-со ҥоон, 
үүрүллэн-үтүрүллэн иһэр курдук туттубат этилэр. Оттон биһиги дьоннорбут  
эрэйдээхтэр хаһан да оҕолорбут аччыктыахтара диэн кырыымчык аһылыктарыт-
тан быһаҕастаһан биэрбит ыһыктарын үтэлэнэн-үссэнэн, туох да оччо-бачча 
ырааҕы эргитэ толкуйдаабакка, хата, бииргэ мустубут мэник соҕус уолаттар бы-
һыыларынан дьиибэлэһэн, сороҕор күүс да холоһон көрө-көрө айаннаабыппыт.

Биһигини утары сыппыт Ньурба уолаттара: «Үөһээ Бүлүүлэр күүстээх Түү лээ-
хэптэрэ диэн ханнаный диэн ыһыытаатахтарына», Көстөкүүн: «Ким Түү лээ хэпкэ 
наадыйарый?» — дии-дии дагдаччы соҕус туттан трюм устун хаамыталыыра.

Ити курдук айаннаан, Бүлүү эбэ хотуммутуттан арахсан, Лена эбэҕэ тиийбип-
пит. Онно киирээт борохуоту баарсаҕа холбуу тардан баран, эмиэ аармыйаҕа 
ыҥырыллан иһэр Ньурба тыйаатырын артыыстара кэнсиэр биэрбиттэрэ. Урут 
гастрольга сылдьарынан билэр артыыспыт Николай Константинов өстөөҕү кыт-
та күөн көрсүһэ баран иһэрбитин, саалаахтан самныбат, охтоохтон охтубат саха 
бухатыырдара буоларбытын, кыайан-хотон кэлиэхпитин алгыстаан, Айыы буха-
тыырын ырыатын ыллаабытын хас да сүүс киһи сүрдээҕин сэҥээрэн, куолаһа 
үчүгэйин, чөллөркөйүн сөҕөн истибиппитин билиҥҥэ диэри умнубаппын.

Дьокуускайга тиийэн эмиэ атыттары кытта холбоһон ким-кимин билсибэт 
буол бута уонна хас буолан айаннаабыппыт буолла, Усть-Кутка диэри борохуо-
тунан, онтон массыынанан Заярскайга, эмиэ да Ангаранан борохуотунан, онтон 
сатыы Мальта станцияҕа тиийбиппит. Бу Мальта станцияҕа аан бастаан саллаат 
эриирдээх олоҕун кытта билсибиппит. Түбүктээх күн кэнниттэн дьэ сабыс-саҥа 
минньигэстик утуйан эрдэххинэ, сордоох дневальнай «подъем» диэн үөгүүтэ ор-
дук эдэр саллаат ньиэрбэтигэр оонньуура.

Итиннэ аҕыйах ый снайперскай ротаҕа үөрэнээт, илин барбыппыт. Үгүспүт 
Даурияҕа сулууспалаабыта. Сайынын Маньчжурия кыраныыссатыгар оборони-
тельнай рубежка үлэлээбиппит, бойобуой бэлэмнэниинэн дьарыктанарбыт.

Литератураттан билигин ааҕан өйдөөтөххө, Япония саба түспэтин билбиттэр 
эбит, онон 1943 сыл күһүнүгэр бүтүн чаастары Арҕааҥҥы фроҥҥа ыыппытта-
ра, ол иһигэр элбэх саха уолаттара барбыппыт. Үөһээ Бүлүүттэн миигин кытта 
Е. Филиппов (Туобуйа), Ф. Туттукуров (Өргүөт) барсыбыттара, арҕаа тиийбиппит 
кэннэ Д. Дмитриев (Хоро) холбоспута.

Биһигини кытта бииргэ сулууспалаабыт элбэх хамандыырдарбыт барсыбыт-
тара, онон бэйэлэрин кытта син тардыһар, ыарахаҥҥа, охсуһууга сылдьыах 
дьоннорун илдьэ истэхтэрэ диэн аны киһиргэнэр дьон буолан турбуппут.

Ленинград куоракка алтынньы ый бүтэһигэр түүн тиийбиппит. Поезтан тү-
һэрээт, куорат хайа өттүнэн илпиттэрэ буолла, куорат устун колоннанан саҥа-
та-иҥэтэ суох сатыы хааман казарма буолан турар дьиэҕэ кэлбиппит. Куорат 
бэйэтэ да киһи кутун-сүрүн баттыыр чуумпу, хараҥа этэ. Балачча хаампыппыт 
устата биирдэ эмэтэ сатыы киһи кэлэн ааһара уонна ыраах да буоллар тула 
өттүттэн түүҥҥү умайыы уоттара, ракеталар сардаҥалара көстөллөрө. 2–3 хон-
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нороот, сынньата түһэн баран, саа-сэп туттаран, 177-с Лю-
банскай стрелковай дивизия састаабыгар киллэрэн баран, 
оборуонаҕа сытар чааһы солбуйбуппут. Эмиэ түүн тиийэн 
тыаһа-ууһа суох окуопаларга киирэн миэс тэбитин булум-
муппут. Урут сыппыт дьон «сибиряктар кэллилэр» дэһэл-
лэр уонна эмиэ тыаһа-ууһа суох улгумнук тахсан сүтэн 
хаал быттара.

Оборуонаҕа (боевое охранение диэн ааттанара) тох-
сунньу ый ортотугар диэри кимэн киирэ сатыыр өстөөҕү 
утары охсо-охсо самыыры-хаары үрдүбүтүттэн түһэртэрэ 
олорбуппут. 

1943 сыл бүтэһигэр хомсомуолга киирбитим. Бастакы комсомольскай билиэп-
пин хамандыыр блиндаһыгар политрук туттарбыта.

Тохсунньу бүтэһигэр биһиэхэ да инники дьулуһар күн үүммүтэ. Биир сар-
сыарда ханна, хаһан кэлэн турбут артиллерия буолла, сир-халлаан дьигиһийэр  
күргүөмнээх ытыыта буолбута. Оборуонаҕа сыппыт кэммитигэр син элбэхтик 
утарыта киирсии, араас сэрии сэбинэн ытыалаһыы баара да, маннык үлүгэр 
уот буурҕа ортотугар олорботохпут. Артиллерия ытыытын кэнниттэн биһиги 
атаакаҕа киирбиппит. Өстөөх бөҕөргөтүүтүн сонно тута кыайан былдьаабакка, 
төхтүрүйэ-төхтүрүйэ атаакалаабыппыт кэнниттэн өстөөх бастакы лииньийэтин 
ылыы кыаллыбыта. Өстөөх былдьаппыт лииньийэтин ылаары, ол күнү быһа ута-
ры атаакалаабыта. Артиллерия, миномет, буомба бөҕөтүн үрдүбүтүттэн үлтү 
тэптэрэ-тэптэрэ, ньиэмэстэр харса суох бу адаарыһан кэлэллэрэ. Биһиги туох 
сэптээхпитинэн бу эйигин өлөрө-өһөрө иһэр киһини харса суох ытарбыт, ол эрэн 
төһө да сууллубуттарын иһин кэннилэриттэн өссө элбэх киһи туран кэлэр кур-
дуга. Бу миэхэ аан маҥнайгы саамай кытаанах, суостаах сэриилэһиим этэ. Аас-
пытын кэннэ куттаммат этим диэн киһиргэнэр табыллыбат, ол күн кылгас кэмҥэ 
туох эрэ күлүм гынан ааһарын курдук дойдугун, дьоҥҥун санаан, ол уот-буурҕа 
ортотугар хараҕыҥ уута халыйан кэлэрин бэйэҥ да билбэккэ хааларыҥ. Табаа-
рыстарым көрүөхтэрэ дии санаан кыбыстан, түргэн үлүгэрдик соттон кэбиһэр 
мэлдьэх буолбатах. Элбэхтик сэриилэһэн кэнники төһө да эккээрбитиҥ, хайдах 
эрэ куттал сыппаабытын иһин утары киирсиигэ, эбэтэр атаакаҕа бастаан туруу-
га, снаряд дэлби тэбиитигэр, сөмөлүөттэр субу үрдүгэр орулаан-сарылаан кэлэн 
үөһэттэн түһэр буомбалара барыта эн үрдүгэр эрэ түһэн иһэр курдук буолууту-
гар куттал баар буолар, ордук ааспытын да кэннэ улаханнык биллээччи. Онон 
сэриигэ куттаммат, харса суох этим диэн, онтон да атын баары-суоҕу кэпсээччи, 
олус чабыланар дьону билигин да итэҕэйбэппин. Сороҕор эдэр ыччаттар, оҕо-
лор сэрии диэн таах аптамаатынан тырылатыһыы буоллаҕа диэн өйдөбүллээх-
тэр. Сэрии диэн биир эмэ киинэни көрөн баран, айах муҥунан тырылата-тыры-
лата сырсыы буолбатах, сэрии диэн эдэр киһи кимэ-ханныга биллэр кытаанах 
эксээмэнэ, ким сытыы, түргэн туттуулаах, толору бэлэмнээх киһи аһарар суола.

Ити күн киэһэтигэр биһиги взводтан 9 эрэ киһи хаалбыт этибит. Оборуонаҕа 
хас да ый бииргэ сыппыт табаарыспыт Мелкоступов диэн арҕаа Сибиир киһитэ 
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иһин аллараа өттүн бүтүннүү тоҕу тэптэрэн, ынырык ыарыыттан хараҕа көмүскэ-
титтэн уһулу ойон тахсан баран, мэктиэтигэр сороҕор көҕөрөн, сороҕор харааран 
ыларга дылыта уонна: «Доҕоттоор, эрэйдээмэҥ, салҕаан кээһиҥ», — диэн аҕы-
йах тылы хаахынаан саҥарара. 19 саастаах уол итинник ыараханнык өлүүлэри 
көрбүтүм билиҥҥэ диэри ыарык-баттык буолардыы түүлбүттэн да арахпаттыы 
иҥэн хаалбыт.

Иккис эшелоҥҥа тахсан эбии дьону ыла-ыла ити ыйдарга өстөөҕү Ленинград-
тан балачча ыраах төттөрү охсон, куораты былакаадаттан толору босхолообуп-
пут уонна ханнык эрэ кыра дэриэбинэ таһыгар землянкаҕа олорон, кылгас кэмҥэ 
сынньалаҥ ылбыппыт, бэлэмнэммиппит.

Олунньу ый бүтүөр диэри үксүн, эрдэ кэлбит сааскы бадараан, хаардаах са-
мыыр ортотунан айаннаан, Невскэй, Дубровка, Малукса бөһүөлэктэри уо.д.а. 
ылаттаан, куораты өстөөхтөн букатыннаахтык босхолообуппут. Итинтэн салгыы 
сынньана түһэ-түһэ, бэс ыйын ортотугар диэри оборуонаҕа турбуппут. Биирдэ 
эмэтэ сынньалаҥ кэммитигэр куораты киллэрэн көрдөрөллөрө, алдьаммыт-саа-
раммыт дьиэ-уот, ол бу тутуулар киһи кутун-сүрүн баттыыллара, үлэлии-хам-
сыы, үөрэнэ, күлэ-оонньуу сылдьыбыт туох да буруйа суох куорат дьонун ман-
нык кэбилээбит өстөөхтөргө абарыыны-сатарыыны үөскэтэрэ. Ити кэнниттэн 
өссө ордук кыһыйан-абаран өстөөҕү утары охсуһарбыт.

1944 сыл бэс ыйыгар улахан кимэн киирии саҕаламмыта. Ленинград хоту өт-
түттэн Карельскай перешеегинэн финскэй сэриилэри утары иһэн, Маннергейм 
аатырбыт лииньийэтигэр тиийэн тохтообуппут. Улахан хас да күннээх охсуһуу 
кэнниттэн ити лииньийэни туораабыппыт. Бэйэтэ даҕаны сүрдээх дьиппиэ оҥо-
һук этэ. Тааҥканы аһарбат бетон остуолбалар, уотунан уһуура турар доттар, 
дзоттар, ыстаал колпактар, уоту аһарга аналлаах траншеялар өр сылларга чо-
чуллан оҥоһуллубуттар этэ. Кырдьыга баара — авиация, артиллерия кыахтаа-
ҕын онно көрбүтүм. Итини ааһан баран, Выборг куорат чугаһыгар тиийэн, иккис 
эшелоҥҥа тахсан, сынньана түһэн баран, өстөөх эрдэттэн бэлэмнэммит бөҕөр-
гөтүүтүн утары кимэн киирэргэ бэлэмнэнэн баран, түүн борук-сорукка ойуур 
саҕатыгар киирэн тохтообуппут. Окуопа хастан түүнү быһа үлэлээбиппит.

Маннергейм бөҕөргөтүүтэ 
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Сарсыарда сырдыыта бастаан «катюшалар», онтон артиллерия араас көрү-
ҥэ ытыалаабыта, ону утары өстөөх эмиэ артиллериянан ыппыта, ким хантан  
ытара биллибэт дьүүлэ-дьаабыта суох буолбута, сытар сирбититтэн мэктиэти-
гэр өрүтэ ойуолуур курдук этибит. Ол үлүгэр дьаабы кэнниттэн арыый тохтоо бу-
тугар буор анныттан оронон туран, тула өттүбүтүн көрбүппүт, бөлүүн хойуу ойуур  
саҕатыгар сыппыппыт баара, билигин үчүгэй солооһун ортотугар сытарбыт. Үгүс 
киһи суох буолбут этэ. Онтон атаакаҕа туруорбуттара да, 30-ча миэтэрэни то-
лору барбатахпыт, киһибит да аҕыйаабыт этэ, өстөөх уота да күүстээҕэ, артил-
лерияттан улаханнык эмсэҕэлээбэтэх быһыылаах этэ. Онон улахан калибрдаах 
пулемет хас таас аннын, сир дьогдьуурун ахсын сибиньиэс ардаҕынан кутара, 
миномет, миинэ таастаах буору холбоон, тыһыынчанан оскуолка буолан ыһыл-
лара. Сыарҕалаах от саҕа күрбэ таас ойоҕоһугар мин кыараҕас окуопа хастан 
сыппытым. Сирэ таас буолан, киһи дэбигис киэҥ, дириҥ окуопаны хаспат этэ. 
«Иннигит диэки биирдиилээн перебежканан барыҥ» диэн хамаанда буолта. Кэн-
нибэр сытар киһи тааспын ойоҕолоон сүүрэн эрдэҕинэ, табан түһэрдилэр. Он-
тум кыараҕас окуопаҕа сытар киһини, миигин, үрдүбэр баттаабытынан түспүтэ. 
Моон ньубунан, иэдэспинэн сылаас хаана сүүрэн түһэрэ, хаста да хотуолуох са-
наам түллэн кэлэ-кэлэ, сарсыардаттан аччык киһиэхэ туох кэлиэҕэй? Өрө сүгэн 
анньаары гынарбын: «Айака, тохтоо», — диэн көрдөһөрө. Ол иһин сэрэнэн, өр 
бадьыыстаһан, туора сыҕарытан, онтон таас кэннигэр соһон илдьэн, курдары 
ытыллыбыт иһин бэрэбээскилээбитим.

Онно хаалларан баран, дьонум син балачча ырааппыттар быһыылаах, ту-
ран тааһынан сирэйдэнэн тохтуу-тохтуу сүүрдүм. Дьоммун ситтим, хас да буо-
лан эмиэ сүүрэн эрдэхпитинэ, уҥа атаҕым биирдэ тугу да билбэт буолла да, 
бэйэм умса кэлэн түстүм, аҥаар атаҕым туһалаабат, өр сыыллан таас кэннин 
былдьастым. Хата, сотору санитардар кэлэн соһон таһаардылар. Онон-манан 
айаннаан, онтон санитарнай поеһынан Ленинградка төттөрү тиэллэн киирдим. 
Били араанньы буолан үрдүбэр охтубут киһибин поезка көрүстүм, син киһи ор-
дон хаалар эбит. Ити күн сарсыарда бэйэм биир дойдулаахпын, Хоро киһитин, 
Дмитриев Дмитрийи, көрсүбүтүм. Киһи аҥаарыгар диэри окуопаттан быган ту-
ран, ааһан истэхпинэ: «Нохоо, тыыннаах эбиккин дуу, бүгүн Өлүөхүмэ уола Петр 
Павлов өллө», — дии турара. Кэнники докумуоннартан көрдөхпүнэ, ити кырык-
таах кыргыһыыга кини эмиэ итиннэ суох буолбут этэ.

Эмтэнэн, үтүөрэн, иккиһин сэриигэ киирэрбэр, баҕарбытым курдук, бэйэм 
чааспар түбэспэтэҕим. Арҕаа Нарва туһаайыытыгар 120-с стрелковай Гатчин-
скай дивизияҕа түбэспитим. Тула өттүбүт барыта бадараан, окуопа хастар эҥин 
диэн суох. Снаряд эбэтэр миинэ кэлэн тоҕута тэптэ да, онно толору уу баһыл-
ла түһэр. Өстөөхтөн хаххабыт диэн 2 миэтэрэ халыҥнаах, 1,5 миэтэрэ үрдүк-
тээх мас дьапталҕа. Ол устун 3–4 мас кэтиттээх далаһа туора быраҕан, онон 
эрэ сылдьабыт, сыыһа үктээн түстүҥ да, бадарааннаах ууга булкуллаҕын. Биир 
эмэ кураанах сири булан хамандыыр эбэтэр араанньы буолбут киһи сытар ба-
рымдьытын маһынан чохчолоон оҥорорбут. Ол да бэйдиэ түһэр оскуолкаттан 
быыһыыр. Куһаҕан да үчүгэйдээх. Хата, снаряд бадарааҥҥа дьобуччу түһэр 
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буо лан, олус элбэх оскуолка ыһыллыбат. Итиннэ солбуйса-солбуйса өр, уһун-
нук сыттыбыт. Барымдьыбытын снарядтар тоҕута көтөллөрүн түүн маһынан хат-
таан бүөлүүбүт. Биир күн кимэн киирии буолла. Ньиэмэстэр бөҕөргөтүнүүлэрин 
тоҕу көтөн, арааһа, ол күн 5–6 км бардыбыт быһыылаах. Өстөөх халыҥ ойуур 
быыһыгар хас мас төрдүн анныттан ытыалыыр. Түүнү халыҥ ойуур хаба орто-
тугар көрүстүбүт. Ойуур быыһыгар боробулуоханан тардыллыбыт миинэлэргэ 
түбэһэн элбэхтик тоҕута тэптэрэбит.

Уһун унньуктаах күнтэн улугура сылайан, оччо туохха да наадыйбат курдук 
ким ханна олоро түстэ да, мас төрдүгэр баспытын өйөөн утуйан эрдэхпитинэ, 
ыһыы-хаһыы, айдаан бөҕө буолбутугар, ойуоккалаһан турбуппут. Биир уолбутун 
доруобай баҕайы ньиэмэс ойуур диэки соһон эрэр эбит. Ким туох түбэспитинэн 
үлтү кулаан тутан ыллыбыт. Кэнники билбиппит «тыл» ыла кэлбит ньиэмэс үһү. 
Ойуур иһэ буолан уонна хараҥаҕа балыйтаран өр кэтэһэн сыппыт уонна арыый 
туора сытар кыра уолбут үрдүгэр түспүт эбит.

Ол түүн от-мас төрдүгэр утуйа түһэн баран, эмиэ иннибит диэки бардыбыт. 
Өстөөх хас чөҥөчөк, охто сытар мас кэнниттэн ытыалыыр. Биһиги эмиэ мас кэн-
нигэр сирэйдэнэн ытыалаһабыт. Чугас биир ньиэмэс мас кэнниттэн кааската 
килбэс гына-гына миигин ытар. Ол аайы сиирэ-халты буулдьалар чубурҕаһан 
ааһаллар. Мин былтас гынна да, эмиэ ытан иһэбин. Үһүс-хаһыс ытыым кэннит- 
тэн киһим көстүбэт буолла. Мас, от төрдүттэн ытыалаһан өстөөҕү үүрэн барбах-
таан иһэммит, биирдэ ханна барбыппын билбэккэ хааллым. Өйдөнөн кэлтим — 
улахан воронка иһигэр үс буолан сытабыт. Баһым хамсаабат буола бэрэбээс-
килэммит, өндөйөөрү гыммытым сирим-халлааным куталдьыйар, эргичиҥниир. 
Борук-сорук буолбутун кэннэ санинструктордыын хас да буолан өйөһөн, сан-
чааска тиийдибит. Эмиэ Ленинград куорат госпиталыгар төттөрү тиэллэн киир-
дибит.

Госпитальга, онтон эмтэнэр батальоҥҥа сылдьан, сынньанан баран, 1945 сыл 
кулун тутарга Сибиир куоратыгар кылгас куурсу бардыбыт уонна ол куорат со-
буо туттан тааҥка ылан арҕаа айаннаабыппыт.

Сааскы муус устар бүтэһи-
гинээҕи күн үчүгэйэ бэрдэ.

 

Эшелон аһаҕас площадкала-
рыгар тааҥкаларбыт турал-
лар, олору кытта таска айан - 
ныыбыт. Кыраныыссаны туо-
раан, Польшаҕа киирбиппит 
кэннэ, биир сарсыарда

 
Кыа-

йыы буолбутун туһунан сурах 
эшелону тилийэ сүүрэн кэ-
бистэ. Поска турааччылартан 
ураты поезка хаалар ким да 
суох. Чугас кыра куорат оҕото 
баарыгар: «Сэрии бүттэ», — 
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дии-дии бары онно баран хааллыбыт. Ол күнү быһа күүлэйдээн баран киэһэ эрэ 
кэллибит, хамандыырдарбыт даҕаны дьарыйбаттар.

Онтон Германияҕа киирэн алдьаммыг-саараммыт Берлини тохтоон көрөн 
аас тыбыт. Киһи эрэ буоллар кинилэр да куораттара алдьанар эбит диэн сэтэ-
риэх санаа элэс гынан ааһар. Берлиҥҥэ өр күүлэйдэппэтэхтэрэ, тимир суолун 
станциятын чугаһыгар эрэ таһааран сырытыннаран баран, өссө арҕаа аһаран, 
Гюстров диэн куоракка тиийбиппит. Сэрии бүттэ, онон сотору дойдулуохпут диэ-
биппит да бастаан аҕа саастаахтарбытын ыыттылар. Кыайыы параадыгар биһи-
ги чаастан аҕыйах киһи барбыта.

Онон мин Германияҕа, кинилэр куораттарыгар Гюстровка, Ростокка икки сыл 
өссө даҕаны саллаат олоҕун салҕаабытым. Онон 1947 с. эрэ дойдубар кэлби-
тим. Германияҕа сылдьан, нуучча саллаата: «Бу мин победительбын», — диэн 
түөһүн тоҥсунан, олохтоохтортон иэстэһэн ол-бу буолбутун өйдөөбөппүн. Бас-
таан утаа Кыайыы кэнниттэн балтараа ый курдук босхо сылдьарбыт. Онтон 
сотору буолаат, олохтоохтору кытта билсэн куруутун чааһынайдарга сылдьар 
буол буппут. Оттон офицердар куоракка ыалга олороллоро.

Биһиги көлүөнэ ыччат олорон ааспыт олоҕо улахан эриирдээх, эрэйдээх 
буол бута. Төһөлөөх элбэҕи оҥоруох эдэр дьон сэрии толоонугар охтубуттарын, 
төннөн да кэлбиттэр ортолоругар төһөлөөх ыра санаалара туолбакка хаалбы-
тын, бука, ким даҕаны ааҕан сиппэтэ буолуо. Ол эрээри, билигин ааспытын кэн-
нэ санаатахха, биһиги, урут тиэргэммититтэн тэлэһийбэтэх, кыра-кыаммат саха 
омук уолаттара бу улуу охсуһууга кыттан, Ийэ дойдубутун көмүскэһэр чиэскэ тик-
сибиппитинэн эмиэ да киэн тутта саныыбыт.

Биэс сыл устата оччотооҕу аармыйа кытаанах олоҕун билбитим, араас бы-
һыыга-майгыга сулууспалаан ааспытым, сэрии толоонугар мүччүргэннээх да тү-
гэннэргэ түбэһэрбит, ол устатын тухары араас омуктары кытта сылдьыбытым. 
Онно кыра омук диэн атаҕастаабыттарын өйдөөбөппүн, бары тэбис-тэҥҥэ өйө-
һөн, ыарахаттары тэҥҥэ үллэстэрбит.

Сэрии ыараханын, куһаҕанын, ынырыгын, алдьатыытын туһунан элбэхтик 
этиллэр, суруйаллар. Ону хатылаабакка туран, билиҥҥи эдэр ыччат ити курдук 
ыарахан олоххо олорон ааспатыгар баҕарабын.

Герасим Павлович Мухоплев‑Тиэхээ, сэрии бэтэрээнэ.    
«Кэпсээ эрэ, сааһырбыт саллаат» кинигэтиттэн

Наградной документ (ЦАМО ф. 33, о. 717037, д. 95)
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Николаев Гаврил Николаевич

1913 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1942 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Снайперынан 415-с стрелковай 

дивизия 1321-с стрелковай полкатыгар сэриилэспит.
1945 с. дойдутугар эргиллибит.
1957 с. ахсынньы 9 күнүгэр Дьокуускай куоракка өлбүт.

Николаев Николай Васильевич-Туйах

1921 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1942 с. почта начаалынньыгынан үлэлии сылдьан сэ-

рии гэ барбыт. Арҕааҥҥы фроҥҥа сэриилэспит.
1944 с. дойдутугар эргиллибит.
1951 с. Үөһээ Бүлүү-Дьокуускай икки ардыгар сөмөлүөт 

саахалыгар өлбүт.

Николаев Федор Макарович

1920 с. Нам нэһилиэгэр Эппэс Макаара диэн ыал-
га төрөөбүт. Бүлүүтээҕи педтехникуму бүтэрэн баран, 
1938 с. Хаҕан начаалынай оскуолатын сэбиэдиссэйинэн 
үлэтин саҕалаабыт. Итинтэн салгыы Бүлүү 1-кы №-дээх 
начаалынай оскуолатыгар, Үгүлээт ситэтэ суох орто ос-
куо латыгар учууталынан үлэлээбит. 1941 с. тохсунньуттан 
Үөһээ Бүлүү оройуонун үбүн салаатыгар госстрах инис-
пиэктэринэн ананан үлэлээбит.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. 186-с танковай бири-
гээдэҕэ сылдьан сэриилэспит.

1943 с. олунньу 1–5 күннэригэр Украинаҕа Сталинскай 
уоба лас Краматорскай горсовет Криворожье дэриэбинэтин аттыгар сураҕа суох 
сүппүт.

Донесение о потерях (ЦАМО ф. 58, о. 18001, д. 165)
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Софронов Данил Гаврильевич

1920 с. Нам нэһилиэгин Балаҕаннааҕар Таһааччык диэн 
ыалга төрөөбүтэ. «Кыһыл үлэһит» холкуоска үлэлээбитэ.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыта.
1943 с. тохсунньу 3 күнүгэр кыргыһыыга ылбыт баа-

һырыытыттан 3738-с №-дээх госпитальга өлбүт. Перм-
скэй уобалас Пермь куорат Егощихинскай кылабыыһатын 
воин скай учаастагар 5-с кыбаарталга 4-с №-дээх эрээккэ 
2-с №-дээх ииҥҥэ көмүллүбүт.

Егощихинскай кылабыыһа 

Софронов Семен Семенович-Нуучча 

1916 с. Өлүөхүмэ оройуонун Солянка дэриэбинэтигэр 
төрөөбүтэ. Кэргэнэ Цапова Ульяна Семеновна, 2 оҕолоох: 
Валерий уонна Клара. МТС-ка агроном-полевод идэтинэн 
үлэлии сылдьан, сэриигэ барбыта. Кэлин уола Софронов 
Валерий өлүөр диэри Намҥа кэлэн олорбута.

1942 с. сэриигэ барбыта. 60-с аармыйаҕа 3-с гвардей-
скай танковай биригээдэҕэ старшина званиелаах сэрии-
лэспитэ.

1944 с. кулун тутар 17 күнүгэр ылбыт бааһырыытыттан 
ХППГ 5209-с госпитальга өлбүт. Украинаҕа Тернополь-
скай уобалас Збаражскай оройуонун Збараж куоратыгар 
көмүллүбүт.

Документ из госпиталя (ЦАМО ф. 58, о. А-83627, д. 7404)
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Семенов Семен Николаевич

1921 с. Ньурба оройуонугар Маар нэһилиэгэр төрөөбүтэ.
1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыта. I Белорусскай фроҥ-

ҥа 117-с стрелковай полкаҕа 83-с пограничнай полкаҕа 
159-с ОСМб-с (отдельный стрелок местной батареи-снай-
пер) буо лан уоттаах сэриигэ кыттыбыт. 1943 с. Арҕааҥҥы 
фроҥҥа 20-с аармыйа 207-с стрелковай дивизия 289-с 
стрелковай полкатыгар сэриилэспитэ.

1947 с. демобилизацияланан дойдутугар төннүбүт.
1943 с. атырдьах ыйын 4 күнүгэр «Бойобуой үтүөлэрин» 

иһин мэтээлинэн, 1985 с. муус устар 6 күнүгэр Аҕа дойду 
сэриитэ II истиэпэннээх уордьанынан наҕараадаламмыта.

Аҕабыт туһунан 

Аҕабыт Семен Николаевич 1921 с. Ньурбаҕа Ленинскэй оройуон Маар нэһи-
лиэгэр төрөөбүтэ. 7 кылааһы бүтэрэн баран, Бүлүү педучилищетыгар үөрэнэ 
киир битэ. 1942 сыл атырдьах ыйыгар Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ Бүлүү 
куоратын райвоенкоматыттан ыҥырыллан барбыта.

Бэйэтэ суруйарынан уонна биһиэхэ кэпсииринэн, сэриигэ бастакы улахан 
сүрэхтэниитин Смоленскай уобалас Дорогобуж куоратын босхолооһуҥҥа ыл-
быт. Кини онно төбөтүгэр бааһырбыт үһү. Семеновка диэн дэриэбинэҕэ поле-
вой госпитальга эмтэммит. Бэйэтэ ол госпиталын нүөмэрин өйдөөбөт этэ. Ол 
саҕана ыһыллыы-тоҕуллуу буолан бааһырыытын аахпатахтара. Бэйэтэ кэлин 
1980-с сс. Киин байыаннай архыыпка суруйан, бааһырбытын туһунан ыспыраап-
ка көрдөһөр этэ да, эппиэт кэлбэтэҕэ.

Погранотряд начаалынньыгын солбуйааччынан сулууспалыы сылдьан, по-
граничниктарга политзанятие ыытарын кэпсээччи. Пограничнай этэрээккэ Ка-
ре лия Финляндияны кытта кыраныыссатыгар сулууспалаабыта. Аармыйат тан 
1947 с. демобилизацияламмыта. Дойдутугар төннөн иһэн, Ярославскай уобалас 

Хаҥастан уҥа олороллор: 
Софронов Семен, Алампадисов 
Харлампий, уола Софронов Валерий, 
кэргэнэ Цапова Ульяна, биллибэт, 
Кардашевскай Василий (Кунаах). 
Нам музейын архыыбыттан
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Переславль-Залесскай куорат аттыгар хаалбыт. Кини онно леспромхозка учуот-
чугунан үлэлээбит. Нуучча дьахтарын ойох ылан, киниэхэ 1 уол оҕолоох. 1970-с 
сылларга суруйсарын өйдүүбүт.

1962 с. биһиги ийэбитин Прокопьева Евдокия Кондратьевнаны кытта ыал буо-
лаллар уонна 3 уол оҕолоноллор. Кыра уоллара Егор 16 сааһыгар ыалдьан өл- 
бүт. Икки уолаттара ыаллар. Александр Семенович Хабаровскайдааҕы педаго-
гическай институту бүтэрбитэ, билигин чааһынай урбаанньыт. Кэргэнэ Людми-
ла Петровна Үөһээ Бүлүүтээҕи 1-кы №-дээх оскуолаҕа учууталлыыр. Уоллаах 
кыыс оҕолоох тор. Уоллара Петя Москваҕа «Институт стали и сплавов» бүтэрэн, 
билигин Дьокуус кай куоракка механическай собуокка ОТК начаалынньыгынан 
үлэлиир. Кэргэннээх, 2 уол оҕолоох. Кыыстара Наташа ДьГТХА экономическай 
факультетын бүтэрэн Майаҕа үлэлиир, кэтэхтэн ХИФУ экономическай факульте-
тыгар магистратураҕа үөрэнэ сылдьар.

Сергей Семенович чааһынай урбаанньыт. Кэргэнэ Татьяна Анисимовна дьиэ 
хаһаайката, өр кэмҥэ оҕо тэрилтэтигэр үлэлээбитэ. 2 уол оҕолоохтор. Улахан 
уоллара Семен Сергеевич Дьокуускайга СӨ тыатын хаһаайыстыбатын минис-
тиэристибэтигэр сүрүн исписэлииһинэн үтүө суобастаахтык үлэлии сылдьар. 
Кыра уол Виктор Сергеевич Москваҕа «Институт стали и сплавов» үөрэнэр.

Биһиги Нам нэһилиэгэр 1977 с. көһөн кэлбиппит. Аҕабыт Нам рабкообугар 
оробуочайынан киирэн араас үлэҕэ сылдьыбыта. Бастаан ийэбитинээн аҕыйах 
сибиинньэ көрбүттэрэ, онтон атынан килиэп таһар буолбута. Үлэтигэр сүрдээх 

Наградной документ 
(ЦАМО 33, о. 744808, д. 1725,3)
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бэриниилээх этэ, көлүнэр атын бэйэтэ көрөн-истэн сылдьара, сайынын бэйэтэ 
туспа оттоон хаһаанара. Салалта тугу этэрин улгумнук толорор хайҕалга сыл-
дьар үлэһит этэ. Ону туоһулуур элбэх махтал суруктар, грамоталар бааллар.

Таптыыр аҕабыт, эһэбит, хос эһэбит Семенов Семен Николаевич-Уһун Сэмэн 
туһунан сырдык өйдөбүл биһиги сүрэхпитигэр өрүү тыыннаах сылдьыаҕа.

Уолаттара Александр Семенович,  
Сергей Семенович Семеновтар.

Олунньу 29 күнэ, 2020 с.

Спиридонов Иван Васильевич 

1913 с. Нам нэһилиэгэр Лэкэ Баһылай дьиэ кэргэнигэр 
төрөөбүтэ. Кэргэнэ Прасковья Петровна. МТС-ка тырахта-
рыыстыы сылдьан, 1941 с. сэриигэ ыҥырыллан барбыта.

Белорусскай, Прибайкальскай фроннарга 40-с стрелко-
вай полкаҕа, 219-с, 16-с артиллерийскай полкаларга 120-с 
ЛАП сэриилэспит.

Түөртэ улаханнык бааһыран, 1945 с. дойдутугар тыын-
наах эргиллэн кэлбитэ.

«Ленинград көмүскэлин иһин» мэтээлинэн, ыам ыйын 
18 күнүгэр Аҕа дойду сэриитэ II истиэпэннээх уордьанынан 
наҕараадаламмыта.

Аҕам туһунан

Аҕам Иван Васильевич орто сэниэ ыалга 1913 сыл тохсунньу 13 күнүгэр ик-
кис оҕонон күн сирин көрбүтэ. Бииргэ төрөөбүттэрэ убайа Байбал сэрии иннигэр 
Дьокуускайга Национальнай байыаннай оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан сэлликтээн 
өлөн хаалбыта, быраата Софрон аҕабыттан 3 сыл балыс уол сэриигэ баран, 
1945 сылга ыалдьан, хамыыһыйаланан кэлэн баран, дойдутун, Намын, сиригэр 
икки эрэ ый буолан баран өлбүтэ. 1924 сыллаах төрүөх кыра балта Мария Васи-
льевна убайыттан арахсыбакка олорон, 3 оҕотун атахтарыгар туруортаан баран, 
1984 с. сүрэҕинэн ыалдьан өлбүтэ.

Аҕам аҕата Лэкэ Баһылай нууччалыы мөссүөннээх этэ, оҕонньору ыраахтан 
көрбүт кырдьаҕастар тас көрүҥүнэн «уулуссаҕа оҕус тыһаҕас хааман иһэрин 
курдук этэ» диэн күлэллэрэ. Кыра уҥуохтаах гынан баран, модьу-таҕа, бэйэтин 
кыанар оҕонньор этэ дииллэрэ.

Аҕам сэрииттэн кэлэригэр барарыгар тыыннаах хаалбыт ийэтэ да, аҕата да 
уоллара кэлэрин көрбөккө утуу-субуу 1943 с. уонна 1944 с. өлбүттэрэ. Манна 
даҕатан эттэххэ, эһэм бииргэ төрөөбүттэрэ Кыычыҥка (Лэҥкээчиктэр), Даарыйа 
(Ильин Егор Иванович ийэтэ), Буска Дьөгүөр этилэр. Эһэм Лэкэ Баһылай сэ-
биэскэй былаас иннигэр 100 ынах сүөһүлээх сэниэлээхтик олорор ыал эбит. Хол-
куоска биэс дьиэтин, ынахтарын барытын туттаран, «Чолбон» холкуос үлэһитэ 
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буолбута. Билигин да Арҕаа эбэҕэ турар дайааркалар олорор улахан дьиэлэрэ, 
эһэм дьиэ тэ, баар.

Ийэм Бороскуобуйа Тамалакаантан төрүттээх аатырбыт олоҥхоһут Биэчэрэ 
сиэнэ кыыс этэ. Ийэтэ оҕо көтөҕөөччү, норуот эмчитэ этэ. Аҕата Таҥастыйа 
Бүөтүр оҕонньор оҕус курдук күүстээҕинэн, улаханынан биллэрэ, ол эрэн олус 
сымнаҕас майгылаах-сигилилээх этэ.

Ийэм сэрии бириэмэтигэр үлэтин иһин «1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу сэрии-
тин кэмигэр килбиэннээх үлэтин иһин» Сталин төбөлөөх мэтээл ылбыта.

Аҕам уонна ийэм 1938 с. Үҥкүүлүүр хонууга ыһыахха көрсөн билсибиттэр. 
Бэйэ-бэйэлэрин ис сүрэхтэриттэн сөбүлэһэн, аҕам күһүн суол туруута сыарҕа-
лаах атынан баран көһөрөн ылыах буолбут. Күһүн ийэм аҕабар сурук суруйар: 
«Кэлэ оҕус, өрүс уҥуоргу киһи илии охсуһан барда», — диэн атын киһи сыбаат-
таһан барбытын биллэрбит. Ону ааҕаат, аҕатыттан Лэкэ Баһылайтан биир атах 
сылгы этин уонна собо тылын муспутун илдьэ Тамалакаан диэки атын кымньыы-
лаан кэбиспит. Тиийбитэ — ийэм эһэтэ Биэчэрэ оҕонньор балаҕаҥҥа баар эбит. 
Биэчэрэ аҕам кэлбитигэр олус үөрбүт уонна маннык диэн эппит: «Дьэ, оҕом Уй-
баан, маладьыас. Былыр да уораллара таптыыр кыыстарын, аны да баар буо-
луохтаах», — диэн алҕаан сиэнин тэрийэн атаарбыт. Ийэм Прасковья Петровна 
олус сымнаҕас, эйэҕэс, кэпсэтинньэҥ этэ. Чугастааҕы ыал барыта чэйдээн ааһар 
буолара. Аҕабынаан ыал буолан, барыта 8 оҕону төрөппүттэриттэн 5 оҕо хаа-
лан, ыал-күүс, үлэһит дьон буоллубут.

Аҕам оччотооҕуга бастыҥ тырахтарыыс, оройуон бастакы тырахтарыыһа 
МТС-ка түөрт сыл тыраахтарга үлэлээбит. Кини сити курдук эмиэ бастакы комсо-
молец. Төлөннөөх тыллаах-өстөөх пропагандист-агитатор, дьону үлэҕэ күүрдэр 
араатар бэрдэ буолбута. Оччотооҕуга саҥа олох сайдыытыгар биир да үлэттэн 
туора турбакка, ис сүрэҕиттэн үлэлиирэ. Сэрии иннигэр 3 уол оҕото өлөн, оҕо 
кыайан турбакка, олох очурдарын ийэбин кытта тэҥҥэ көрсөн, бэйэ-бэйэлэрин 
өйөнсөн, эйэ дэмнээхтик олордохторуна, сэрии саҕаламмыт. Аҕам 1941–1942 сс. 
МТС-ка үлэлээбитэ.

1942 с. бэс ыйыгар сэриигэ барыахтаах эдэр ыччаттар нэһилиэктэртэн кии-
рэн, Үөһээ Бүлүүгэ (Куорамыкыга) атаарар дьоннорун кытта ыһыктаах сборга 
барбыттара. Сунтаартан, Ньурбаттан сэриигэ ыҥырыллыбыт уолаттар баалла-
ра. Бүлүү өрүһүнэн баарсанан Дьокуускайга айаннаабыттара. Онно аҕам кэпсии-
ринэн, ийэм эрэйдээх ытаан ахан хаалбыт үһү. Баарсаҕа олороот, «Интернацио-
нал» ырыатын тардан кэбиспиттэр уонна Дүллүкү хайатыгар диэри биэрэккэ 
хаалбыт ойохторун, оҕолорун көрөн сөҥөн турбуттар.

Аҕам аах Осетрово куоракка тиийэн баран, салгыы массыынанан Иркутскай-
га айаннаабыттар. Сборнай пууҥҥа бииргэ улааппыт, оонньообут уолун — Док-
торов Никитаны-Бычырдааны — көрсө түспүт. Бычырдаан араанньы буолан, 
илиитигэр бааһыран, хамыыһыйаланан дойдутугар төннөн иһэр эбит. Ахтыспыт 
дьон сыллаһан-уураһан, дойду-сэрии туһунан тото кэпсэппиттэр. Арахсаллары-
гар Бычырдаан аҕабар эппит: «Дьэ, Уйбаан, сэрии диэн киһи аймах билбэтэх 
алдьархайдаах киһи өлүүлээх, иэдээннээх кыргыһыылаах, эрэйдээх-буруйдаах, 
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харса суоҕу көрдүүр курдук буолар эбит. Дьэ, кытаатан бэйэҕин харыстана сы-
рыт. Төннөн кэлээр», — диэн алҕаабыт.

Аҕам Арҕаа фроҥҥа тиийэн, 2 ый сборга үөрэммит, онтон саамай уохтаах 
кыргыһыыга — Москва анныгар Киин фроҥҥа, онтон саҕалаан биэс фроҥҥа сэ-
риилэспит. Хас бааһырыы кэнниттэн госпитальга эмтэнэ түһээт, киниттэн ханна 
барарын ыйыппакка эрэ, распределительнай пууҥҥа фроҥҥа ыытан испиттэр. 
Саамай кырыктаах сэриилэргэ, ол эбэтэр Арҕаа фроҥҥа Ржев-Сычевскай опе-
рацияҕа кыттыбыта, ол кыргыһыыга биир мөлүйүөн саллаат сэрии хонуутугар 
хаалбыта. Аҕам, бэл, кырдьан өлөрүн да чугаһыгар наар Ржев, Бобруйск куорат-
тары босхолоспутун туһунан кэпсиирэ. Бу сэриилэр 1943 сыл кулун тутар 2 күнү-
гэр диэри буолбуттара. Аҕам Вязьмаҕа сэриилэһэ сылдьан, олунньу ый бүтэһи-
гэр снаряд оскуолагар таптарар. Оскуолак тоноҕоһун аттынан, сиһинэн киирэн 
баран, иһинэн тахсыбыт. Ону аҕам этэринэн: «Атаакаҕа киирэн истэхпинэ, кэн-
нибэр снаряд эстибитэ уонна испэр бүллүгүрүү-бүллүгүрүү киирбитэ. Уот ума-
йарын, салыырын курдук ыарыы буолбута, онтон өйбүн сүтэрэн баран, полевой 
госпитальга сытан өйдөммүтүм. Нуучча уолаттара араанньы буолбут саллаатта-
ры сэрии хонуутуттан эрдэ көтөҕөн таһааран быыһыыллара. Онон нууччалары 
хаһан баҕарар убаастыыр буолаар», — диирэ.

1943 с. Волховскай фроҥҥа сылдьан, Ленинград куораты босхо-
лоспута. Тохсунньу 18 күнүгэр Ленинград былакаадатын төлө туппут-
тара, ону «Ленинград көмүскэлин иһин» мэтээлэ туоһулуур.

1943 с. Ржев куорат анныгар уоттаах сэриигэ сылдьыбыта. Дэлэҕэ 
этиэхтэрэ дуо — «Ржевский котел» диэн. Ол кырыктаах кыргыһыыт-
тан тыыннаах ордубута — биһиги дьолбутугар.

Кулун тутар 3 күнүгэр Ржев куораты босхолоспута. Курскай дугаҕа 
Орел, Курскай, Брянскай уонна Белгород куораттары босхолоспута. 
Онно Москваҕа сэрии кэмигэр бастакы салюту ыппыттара. Орша анныгар 219-с 
артиллерийскай полкаҕа сэриилэһэ сылдьан, сиһигэр уонна түөһүгэр оскуолак 
киирэн араанньы буолан госпитальга сыппыта. Ол түөһүгэр, сүрэҕин аттынан 
тыҥатыгар, киирбит өстөөх оскуолага ылыллыбакка үйэтин тухары эрэйдээбитэ, 
эрэй бөҕөнү көрдөрөрө, хаанынан силлиир этэ. Онтун бэйэтин кытта иинигэр 
илдьэ барбыта.

Госпиталь кэнниттэн 2-с Прибалтийскай фроҥҥа сылдьан, Новгороды, Идри-
скэй котелга сэриилэһэн, Нарва, Мемель курдук куораттары босхолоһон, саамай 
кырыктаах кыргыһыыларга кыттыбыта.

I Белорусскай фроҥҥа сылдьан Могилев куорат анныгар атаҕар бааһырбы-
та. Госпитальга сыттаҕына, тыылтан кэһии баһыылка ыыппыттара. Аҕам онно 
оһуор даах, кыһыл сулус ойуулаах, бытырыыстаах табах кисиэтигэр тиксибит. 
Биһиэхэ ол кисиэтэ өргө диэри сылдьыбыта. Кэлин Дьокуускайдааҕы краевед-
ческай музейга биэрбитэ, онно аата-суола суруллан турар. Аҕам ол курдук Ме-
мель куорат анныгар иһигэр таптаран, эмиэ өр госпитальга сыппыта. Бэйэтэ пат-
риота бэрдиттэн дуу, госпиталь кэнниттэн хамыыһыйаламмакка саҥаттан атын 
фроҥҥа баран испитэ. Биирдэ улаханнык контузияламмыт.
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III Белорусскай фроҥҥа сылдьан 1945 с. муус устар 9 күнүгэр Восточнай Прус-
сия кириэпэс-куоратын Кенигсберы сэриилээн ыларга актыыбынайдык кытты-
быта.

Аҕам кэпсээниттэн: «Түөрт хонугу быһа аһаабакка, саамай барыыстаах по-
зицияҕа хас да этээстээх дьиэҕэ пулеметтаах сытан элбэх ньиэмэһи өлөрбүтүм 
уонна ньиэмэстэр плацдармнарын ыларга улахан көмөнү оҥорбутум. Кыргыһыы 
тохтообутун кэннэ миигин хамандыырым ыҥыран ылан, «Эн дьоруойгун, дьо-
руойга түһэриэм», — диэбитэ уонна 15 хонукка сынньалаҥ бэрдэрбитэ. Санаа-
бар кэтэһэр этим. Уордьан биэрбиттэрэ — Аҕа дойду сэриитэ II истиэпэннээх 
уордьанын, ол иннинэ Кыһыл сулус уордьаннаах этим», — диир.

Бу кэпсээнин куруук хатылыыр этэ гынан баран атын дьоҥҥо таһаарбат этэ. 
Аҕам бэл өлүөр диэри, ол эбэтэр 1991 с. диэри, түүн түһээн наар сэриигэ атаа-
каҕа киирэрэ уонна улахан баҕайытык: «За Сталина, за Родину» диэн хаһыы-
тыы ра. Мин ону сэрии умнуллубат гына дууһатыгар олус киирбитин туоһулуурун 
билэрим.

Инньэ гынан аҕам сэриини Кенигсберг куорат кириэппэһигэр түмүктээбитэ. 
Кенигсберг куорат болуоссатыгар түөрт колоннаны тула туруоран баран, ортоту-

Кыһыл Сулус уордьаны 
биэрэргэ түһэрбиттэрин 

Аҕа дойду сэриитэ II истиэпэннээх
уордьанын биэрбиттэр

(ЦАМО ф. 33, о. 686196, д. 2359)



151

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

нан остуолга тиийэ дорожка тэлгэппиттэр. Хамандыырдар уонна командующай-
дар наҕараадаланар дьону биирдиилээн ыҥыран уордьаннарын, мэтээллэрин 
туттартаабыттар. «Мин эмиэ өрө күүрүүлээхтик туттан, уордьаммын ыларбар 
чиэс биэрэн: «Служу Советскому Союзу», — диэн баран эргиллэн, колоннабар 
баран иһэн, дьоммун, Наммын саныы биэрбитим. Оо, хайдахтаах курдук дьол-
лоохпун, уоттаах сэрииттэн тыыннаах ордубуппун дьэ өйдөөбүтүм», — диирэ 
аҕам.

Күһүн, атырдьах ыйыгар, Дьокуускай куоракка кэлбит. Биэрэккэ убайа Сөк-
сүүккэ көрсүбүт уонна дьиэтигэр илдьэ барбыт. Остуол хотойорунан ас бөҕө, бы-
тыылка да көстүбүт. Ыкса киэһэ аһыы олордохторуна, НКВД үлэһиттэрэ (надзи-
рателлара) дьиэ иһигэр баар буола түспүттэр уонна барыларын тутан хаа йыыга 
бырахпыттар. Кэнники билбитэ — Сөксүүккэ холкуос ынаҕын уоран өлөрөн, ону 
аһыы олорбуттарын тутан илдьэ барбыттар. Инньэ гынан аҕабын үс ый хаа-
йыыга сытыаран, силиэстийэлээн баран босхолууллар. Уордьаннарын, мэтээл-
лэрин ылан, Бүлүү военкоматыгар ыыппыттара эбитэ үһү. Дьокуускай куо раттан 
сөмөлүөтүнэн Бүлүү куоракка сэтинньи ыйга көтөн кэлбит. Бүлүү военкоматыт-
тан уордьаннарын, мэтээллэрин ирдэспитэ Кы һыл сулус уордьана суох үһү, 
«сүппүт» диэбиттэр.

Аҕам Бүлүүттэн дойдутугар айанныырыгар күтүөтэ Чөккөөкү Баһылай сыар-
ҕалаах ат биэрэн абыраабыт. Аҕам дойдутун киэһэ булбут. Намын көрөн, ха-
раҕын уута саба түспүт, сүрэҕэ бип-биллигирэс буолбут. Ороһу сыырыгар кэ-
лэн, сыарҕаттан түһэн, хаарынан сирэйин ньуххарыммыт, дойдутун салгынын 
утаппыт курдук ыймахтаабыт. Ый уотугар көрбүтэ, дьиэ аайыттан оһохтор унаар 
буруолара субуллара. Атын кымньыылаан, дьиэтин олбуоругар диэри торҕон 
бөтөрөҥүнэн тиийэр. Ааны аһан киирбитигэр, дьиэ иһэ толору дьахтар, чэйдии 
олороллор эбит. Дьахталлар саҥа аллайа, хаһыыра түспүттэригэр: «Хайаа, Бо-
рос куо, Уйбааныҥ кэллэ дии», — диэбиттэригэр, ийэм аҕабын көрөн соһуччута 
бэрдиттэн уҥан түспүт.

Аҕам кэллэ-кэлээт, үлэ үөһүгэр түһэр. 1946–1947 сс. Нам сельсоветын бэ-
рэссэдээтэлинэн, 1947–1948 сс. Нам сельскэй бибилэтиэкэтигэр, 1948–1951 сс. 
Нам сельскэй кулуубун сэбиэдиссэйинэн үлэлиир. 1952 сылтан Үөһээ Бүлүү лес-
хоһугар леснигинэн үлэлээбитэ. Бу үлэлии сылдьан, оскуола тутуутугар саамай 
суон мастары булан, саҥа оскуола дьиэтин тутуутугар улахан өҥөнү оҥорбу-
та. Хас ойуур саҕатыгар, суол кытыытыгар «Ойуурга уоттан сэрэхтээх буолуҥ!» 
диэн былакаат суруйара.

Оҕо сылдьан аҕам уһанарын, ону-маны оҥорорун элбэхтик көрбүтүм да, 
оҥорсубутум даҕаны. Кини үчүгэй мас ууһа этэ (дьиэбит миэбэлин барыта бэ-
йэтэ оҥорбута), ону таһынан тимиртэн кыра оҥоһуктары эмиэ уһанара. «АН-2» 
сөмөлүөтү олох дьиҥнээх курдук оҥорон өһүөҕэ ыйыыра. Өссө кыллаан, смы-
чоктаан кырыымпа оҥороро. Аҕам ыһыахтыыр былаһааккаҕа пааматынньык 
эскииһин оҥорбута, ону Романов Михаил Семенович Александров Уйбаанныын 
уустаан-ураннаан чочуйан оҥорбуттара. Үөһээ уордьан сулуһун бэйэтэ оҥорбу-
та уонна төгүрүччү түөрт өттүгэр сэрии хонуутуттан эргиллибэтэх дьон ааттарын 
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суруйбута. Кэлин Чуруков Василий Егорович оскуолаҕа учууталлыы сылдьан 
саҥардан суруйбута. Аҕам Ураһалаах үрдүгэр бэс мас туорааҕын сиэ мэтин ыһан 
олордубута, билигин бэс чагда буолан силигилээн үүнэ турар. Нам дьоно-сэргэ-
тэ бэркэ ытыктыыр сирдэрэ буолбута.

Аҕабын холкуос мунньаҕар, үөрүүлээх бырааһынньыктарга ытыктаан, трибу-
наҕа саамай көстүүлээх сиргэ олордоллоро мунньах трибунатын киэргэтэр этэ. 
Аҕам биир дойдулаахтара үлэҕэ уонна успуорка кыайалларыттан ис дууһатыт-
тан үөрэрэ. Павлов Спиридон Степанович, Романов Михаил Семенович, Ильин 
Иван Николаевич-Соттоххой Уйбаан уордьан ылалларын үөрэ истэрин, хаһан да 
күнүүлээбэтин олус сөҕөр уонна астынар этим.

Аҕам үтүө киһи буоларын доҕоро Мухоплев Петр Семенович эрэ буолбакка, 
атын сэрии бэтэрээннэрэ эмиэ этэллэр этэ: «Эн аҕаҥ олус үтүө, аһыныгас уонна 
сытыы өйдөөх киһи», — диэн. Ону элбэхтик истибитим, онтон астынабын, аҕа-
бын өрө тутабын, кининэн киэн туттабын.

Ийэм Бороскуо өлбүтүн кэннэ, аҕам Дьокуускайга уола Саша музыкальнай 
училищеҕа туттарса барбытыгар көмөлөһөөрү, куоракка көһөн тиийбитэ. Сыл 
буолан баран, таас дьиэ ылбыта. Ол олорон дойдутун дьонугар, сэриигэ сыл-
дьыбыт бэтэрээннэргэ дьиэ ылалларыгар, туох докумуон наада буоларын, хайа 
тойоҥҥо сылдьыахтаахтарын сүбэлиирэ. Дьиэ ылбыт оҕонньоттор бары аҕам 
улахан үтүөнү оҥорбутун билинэллэр этэ. Аҕам өлбүтүн кэннэ үөлээннээхтэрэ, 
доҕотторо: «Үтүө киһи үтүөтүк өлөр, кимиэхэ да көрдөрбөккө, эрэйдээбэккэ, бэ-
йэтэ да эрэйдэммэккэ барда», — дииллэрэ.

Аҕам тыыннааҕар элбэх киһи хонон-өрөөн, астына кэпсэтэн ааһаллара. Бэл 
отой атын ыал оҕолоро ыалдьыттаан, сытан сынньанан ааһаллара. Альберт 
Бүлүүйүскэй, Мылаханов Нестор, Армавиртан кэлбит Дмитриев Рефелий, онтон 
да атыттар. Нуучча суоппардара хастыы да хоно сытан өрөмүөннэнэн ааһал-
лара. Атын сиртэн көһөн үлэлии кэлбит ыаллар сылтан итэҕэһэ суох дьукаах 
олороллоро ону да туоһулуур.

Убайым Егор Иванович аҕам туһунан маннык этэн турардаах: «Эн аҕаҥ, 
мин төһө да сэриини ортотунан ааспытым иһин, кини дьиҥнээх кырыктаах кыр-
гыһыылары ааспыт киһи, киниэхэ мин сүгүрүйэбин». Үтүө киһи Егоров Петр Его-
рович-Мутуукап аҕабын ордук убаастыыра уонна тылын истэрэ, кинилэр олус 
доҕордуу этилэр.

Аҕам куоракка олоро сылдьан, обком ССКП сэкирэтээрдэрэ Чиряев Гаврил 
Иосифович уонна Борисов Семен Захарович баалларыгар Кыайыы параадыгар 
уонна 1 Маай бырааһынньыктарыгар наар правительственнай ложеҕа турсара. 
Бу кинини убаастыылларын уонна ытыктыылларын туоһулуура.

Сэрии кэнниттэн лесниктии сылдьан, анал үөрэҕэ суох да буоллар, адвокат-
тыыр этэ. Бүлүүнэн, Ньурбанан, Үөһээ Бүлүүнэн сылдьан, сууттарга адвокат 
быһыытынан элбэх киһиэхэ туһалаабыта. Аҕам сэриигэ сылдьар кэмигэр биэс 
төгүл Сталинтан «Чолбон» холкуоска Махтал сурук кэлбитин туһунан эппиттэрэ, 
аҕам ылыан баҕарбыта да, сүппүт дуу, суох буолбут дуу эбэтэр архыыпка бар-
быт диэн буолбута. Ийэм: «Миэхэ биэрбэтэхтэрэ, көннөрү иһитиннэрэллэр эрэ 



153

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

этэ уонна холкуос аатыгар ыыппыттара», — диэн сатаан ирдэспэтэҕин өргө диэ-
ри кэмсинэр этэ.

Аҕам былыргы дьон оҕолоро буолан, сахалыы тылынан олус уустаан-уран-
наан саҥарара. Дьону үүт-үкчү үтүктэриттэн олус күлэрбит. Артыыс курдук буо-
лан хаалара, ону таһынан гимнаст этэ, дьиэтин иһигэр олоппосторго эҥин араас 
стойкалары көрдөртүүрэ бу баарга дылы. Өссө ДОСААФ-ка дьону үөрэтэр этэ. 
Биһиги дьиэбитигэр ыарахан баҕайы ППШ аптамаат уонна трехлинейка хара-
быын саа баарын хайдах тутары, түргэнник санныгар быраҕарга уонна уһуларга 
үөрэтэрэ, хайдах сэриигэ строевой уонна бойобуой бэлэмнэниилэри туттубутун 
көрдөрөрө.

Кини биһиги сэриилэһэн оонньуурбутун олох сөбүлээбэт этэ. «Сэрии куһаҕан, 
алдьархай, киһи өлүүлээх» диирэ. Аҕам таһынааҕы ыалларын, доҕотторун ыҥы-
ран хас бырааһынньык аайы остуол тэрийэрэ. Онно ийэм барахсан ас бөҕөнү 
буһаран, аас-туор олохпутун киэргэтэрэ. Дьокуускайга олордохпутуна, Үөһээ Бү-
лүү усту дьуоннара, дьонноро — элбэх киһи кэлэн хонон ааһара.

Онон мин дьоммунан олус киэн туттабын, ытыктыыбын уонна убаастыыбын.

Уоллара Василий Иванович Спиридонов,
норуот маастара,

Абый улууһун бочуоттаах гражданина,
СӨ үөрэҕириитин уонна ыччат бэлиитикэтин туйгуна,

«Гражданскай килбиэн» бэлиэ хаһаайына

Степанов Николай Сергеевич-Көмүс Атах

1922 с. Туобуйа нэһилиэгэр төрөөбүтэ.
1942 с. сэриигэ барбыта, Воронежскай фронт 6-с стрел-

ковай дивизиятын 125-с стрелковай полкатыгар сэриилэс-
питэ.

1944 с. улаханнык бааһыран дойдутугар эргил-
либитэ.

1976 с. бэс ыйын 16 күнүгэр Албан аат III истиэ-
пэннээх уордьанынан наҕараадаламмыта.

2006 с. өлбүтэ.

Ол суоһар сыллар 

(кырдьаҕас саллаат ахтыыта)

Николай Сергеевич сэрии саҕаланыытыгар 19-һун туолбута. Улахан уҥуох-
таах, күүстээх көрүҥнээх уола хааҥҥа кубулуйбута. Ол да иһин 1942 с., саас 
хаар ууллуута, сэриигэ бастакы ыҥырыкка барааччылар уонча аттарын соҕо-
тоҕун төнүннэриэ диэн, сэриигэ барааччылары хомуйа тахсыбыт учуутал Петр 
Николаевич Тобуруокап Үөһээ Бүлүүгэ илдьэ киирбитэ. Ньукулайга аттары 
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төнүннэрэр кыаҕы биэрбэтэхтэрэ. Сонно бэбиэскэ тутан, бэйэлэрин саастыыта 
эдэр уолаттары кытары сэриигэ барар буолбута. Аттары кытта төннүө диэбит 
оҕото уоттаах сэриигэ ыҥырыллыбыта аҥаардас ийэҕэ олус соһуччу этэ. Тыын-
наах төннөр эрэ, суох эрэ… Иитэн-аһатан олорор суос-соҕотох уол оҕото, ийэ-
титтэн, балтыларыттан алгыс тыл истибэккэ барара ийэҕэ ыарахана. Ньукулай 
сэриигэ баран эрэрин дьонугар биллэриэн иһин оччотооҕуга сибээс диэн суо - 
ҕа, онон тапталлаах ийэтигэр аһара аймамматыгар көрдөһөн дьонунан илдьит 
ыытаахтаабыта. Ити сыл Туобуйаттан 67 киһи сэриигэ ыҥырыллан барбыта.

Ньукулай Уралга Молотов куоракка 19-с хайыһар биригээдэтигэр түбэспитэ. 
Ол суоһар сыллары Албан аат III истиэпэннээх, Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэ-
рии I истиэпэннээх уордьаннарын кавалера Николай Степанович маннык кэп-
сиир: «Байыаннай училищеҕа бэс ыйыттан сэтинньи бүтүөр диэри үөрэттилэр. 
Дьэ онно баар этэ үөрэх ыарахана диэн, астара аҥаардас хаппыыста уута, иһим  
ыалдьан сотору-сотору таһаара сүүрэбин. Сэниэм дэлби эстэн, уҥуох-тирии  
буола ыран хааллым. Оннук испинэн ыалдьан, олус дьүдьэйэ сырыттахпына,  
«сэриигэ бараҕыт» диэн буолла, барыбытын ойуурга таһааран олохтоотулар. 
Мин толкуй бөҕөҕө түстүм: «Маннык ыалдьан, ыран-дьүдьэйэн баран хайдах 
сэриигэ барыах баҕайыбыный, саабын да кыайан сүкпэт буола мөлтөөтүм. 
Бачыыҥкабын да нэһиилэ сыҕарытабын. Хамандыырбар баран эппиппэр ыр-
быппын-дьүдьэйбиппин көрөн, сөҕөн санчааска ыытта. Санчааска нэһиилэ сал-
лаҥнаан тиийбиппэр, эдэр баҕайы кыргыттар: «Сыгынньахтан», — диэтилэр, 
миигин көрө-көрө төбөлөрүн быһа илгистэллэр, ойоҕосторбун тарбахтарын тө-
бөлөрүнэн сотоллор, «гармошка» дэһэллэр уонна үс биэрэстэлээх сиргэ баар 
госпиталы ыйан ыыттылар. Онно тиийбитим, госпитальга 40-ча саха баар эбит. 
Батальон саллааттарын уотарга, сэниэ киллэрэргэ аналлаах госпиталлара эбит. 
Астара үчүгэй буолан, сотору кэминэн өрүттэн киирэн бардым. Мордовской диэн 
Ньурбаттан төрүттээх киһини кытта билистим, олус сытыы-хотуу киһи этэ, ону 
кытта бодоруһан, хата, үрүҥ килиэпкэ тиийэ сиир буолбуппут. Түөрт аҥаар ыйы-
нан олох атын дьон буоллубут, урукку чөлбүтүгэр түстүбүт. Кулун тутарга хан-
нык эрэ генерал кэлэр үһү диэн буолла. Биһигини өссө офицердары бэлэмниир 
байыаннай үөрэххэ ыытаары гыннылар, хамыыһыйа тэриллибитигэр үс буолан 
киирэн «сэриигэ барабыт» диэн көрдөстүбүт. Инньэ гынан сэриигэ барааччылар 
биэс буолан хааллыбыт, үс хонон баран поеһынан сэриигэ айаннаатыбыт. Айан-
наабыппыт хас да хоммутун кэннэ, ханнык эрэ станцияҕа поезтан тахсан сын- 
ньана олордохпутуна, «Воздух!» диэн хаһыы иһилиннэ да, ньиэмэс сөмөлүөт-
тэрэ кэлэн буомба бөҕөнү түһэртээтилэр. Аттыбытыгар биир буомба бадарааҥ-
ҥа дьөлө түстэ да, хата, дьолго, эстибэтэ, биһиги үрүө-тараа ыһылынныбыт. 
Сөмөлүөттэр иккистээн кэлэн инники турар богуоннары буомбалаан күөрэ-лаҥ- 
кы ыһан кэбистилэр. Киһи өлүүтэ, хаһыыта-ыһыыта, өй-мэйдээх тулуйбат үлү-
гэрэ буолла. Киэһэтигэр биир паровоз кэлэн, били дьардьамата эрэ хаалбыт 
поез пытын соһон барда. Ол киэһэттэн аны сатыы айаннаатыбыт. Фронт төһө 
ырааҕын ыйыталаһабыт, ону 25 көс хаалла дэһэллэр. Сарсыардаттан киэһээҥ - 
ҥэ диэри хаам да хаам буолабыт, аҕыйах сухой паектаахпыт бүтэн эрэр, эмиэ 
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аччыктыыр кыһалҕа тириэх курдук. Сыыр үрдүттэн кэннигин эргиллэн көрдөх-
хүнэ, хатыс быаны ууннары тардыбыт курдук дьон бөҕө субуллан иһэр. Бачча 
элбэх киһини кытта сэриигэ киирэн иһэр буолан эрэх-турах сананабын. Айаннаа-
быппыт иккис киэһэтиттэн сэрии тыаһа иһиллэр буолла, ханнык эрэ араас дэриэ-
бинэлэри ааһабыт, дьиэлэрэ урусхалланан оһохторун турбалара эрэ хороһон 
хаалаахтаабыттар. Утары эвакуацияланан иһэр дэриэбинэ олохтоохторун көр-
сөбүт, оҕолор ытаһыы-соҥоһуу бөҕө, биһигиттэн ас көрдөөн сордоноохтууллар, 
кыраны, паек тобоҕуттан туох баарынан бэрсэ сатыыбыт. Нууччалар аччыктаан,  
ыксаан, ыт тылын курдук оту булан сииллэр. Сотору соҕус ханнык эрэ дэриэ-
бинэҕэ кэлэн тохтоотубут, бүтүн дьиэ хаалбатах, арай ойуур саҕатыгар биир 
сэнэх соҕус дьиэ баарыгар тиийэн сарай үөһэ таҕыстым. Сарайга оруос бур-
дук бөҕө баар эбит, ону үрүсээкпэр хааланным. Уолаттарбын кытта ону буһаран 
сиэн, испит дыгдаччы үллэн хаалан, күлсүү бөҕө буоллубут. Сэриилэһэ тиийиэх-
тээх сирбитин булан дьэ дьиҥнээх итии аһылыгы аһаатыбыт. Хамандыырдар-
быт саа-саадах туттардылар. Училищеҕа үөрэммиппин истэн миэхэ ручной 
пулемет биэрдилэр, онон иккис наводчик буоллум. Үс хонук сынньанан баран, 
сэриигэ киирии буолла. Сарсыарда эрдэ туран айаннаатыбыт. Снаряд, буомба 
эстэр, сэп-сэбиргэл ытар тыаһа ынырык, ол айаннаан истэхпитинэ, хантан да 
кэлбиттэрэ биллибэккэ ньиэмэс сөмөлүөттэрэ эмиэ буомбалаатылар. Сибиэһэй 
чаас сэриигэ киирэн иһэрин билэллэрэ бэрт эбит, сибээстэрэ үчүгэйэ бэрдэ буо-
луо. Сыыһа-халты буомбалары түһэрэллэр, биһиги айаннаабыппыт курдук сал-
гыы бардыбыт. Онтон биир сиргэ кэлэн ротанан миэстэлэрбитин булан хаалыы 
буолла, ыккардыбыт биэрэстэни кыайбат. Чугуев куорат көстөр, устата-туората 
биллибэт, хайдах эрэ мас куорат курдук. Биһигини онно киллэрдилэр, траншеяҕа 
олохпутун буллубут, пулеметнай туочука турар сирэ оҥкучах эбит, онно пуле-
меппутун туруордубуг. Үстүү чааһынан быысаһан харабыллыыбыт. Бастакынан 
мин олорор буоллум. Ньиэмэстэр траншеялара, бэйэлэрэ эмиэ барыгылдьыһан 
көстөллөр. Чочумча соҕус буолан баран, үс ньиэмэс дэриэбинэ кытыытынан 
мин диэки иһэллэрин көрөөт, пулемеппунан ытыалаан субуруттум. Дьэ айдаан 
бөҕөнү төлө тартым, уһуктуу буолла, хантан эрэ хамандыырым сүүрэн кэллэ:

— Ким ытта, тугу ытта?
— Мин, Степанов, үс ньиэмэһи өлөрдүм.
— Өссө өлөрдүм буола-буола… Пулеметнай туочука ханна баарын биллэр-

диҥ, итиччэтигэр сарсын инники лииньийэҕэ барыаҕыҥ, — диэтэ.
Кырдьык да, нөҥүө күнүгэр киэһэ 5 киһини, ол иһигэр миигин инники лииньи-

йэҕэ илдьэ бардылар. Бэс чагда устун барбыппыт кэннэ Малиновка диэн дэриэ-
бинэ бу турар эбит. Томтор үөһэ дабайан таҕыстыбыт, дэриэбинэ бэтэрээ өт-
түнэн үрэх баар. Үрэх аттынан поезд суола ааһар, онно ньиэмэстэр окуопаланан 
сыталлар эбит. Ол үрэҕи туоруур тимир күргэ аттыгар 100 миэтэрэ эрэ тэйиччи 
сыталлар. Мин үөһэттэн аллараны өҥөйөн көрөөрү өндөйбүппэр кааскам «чыл» 
гына түстэ да, тиэрэ таһылла түстүм. Ньиэмэс снайпера төбөбүн үлтү ыта сыста, 
хамандыырым ону көрөн, «Степанов, итиннэ өлөөрү тахсаҕын дуо? Эн саатар 
биир ньиэмэһи өлөрөн баран өл, хайдах сэриилэһэ иликкиттэн өстөөх биир буул-
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дьатыттан өлөөрү гынаҕын», — диэн сэмэлээччи буолла. Ньиэмэс кааскабын 
хомуру ытан кэбиспит, мин хайдах эрэ туймааран ыллым.

Үрэҕи туоруур муостанан тимир суол ааһар, ньиэмэстэр ону харабыллаан 
сыталлар эбит. Муостаны ылаары атаакалаан киирии түгэнигэр ол биһигини 
тоһу йан сытар ньиэмэстэр буулдьаларыттан сиэртибэ буолан, онно өлөн хаа- 
лыах таах эбиппит. Ньиэмэстэр окуопа оҥостон буор хаһар тыастара-уустара 
иһил лэр. Түүн этэҥҥэ ааста. Сарсыарда халлаан сырдыыта тахсан төннөн хаал-
лыбыт. Онтон аһаан-сиэн, сынньанан баран, куорат анараа баһыгар бараҕыт 
диэн буолла. Онно тиийэн инники кирбиигэ сыттыбыт, саллаат аайы иккилии  
противотанковай кыранаата, биирдии уматар бытыылка биэрдилэр, ону кытта 
били ручной пулеметым баар. Хаста да ньиэмэс кимэн киирээһинин төнүннэрди-
бит, биһиги эмиэ атаакалаан көрөбүт да, ньиэмэс эмиэ бэриммэт, элбэх сүтүк-
тэнэн төттөрү охсуллабыт. Хас да күннээх кыргыһыыга икки өттүттэн өлүү олус 
элбэх, ротаттан 4–5 эрэ киһи хаалар, мин олорон эрэн таҥараҕа махтанабын  
уонна биллибэтинэн «тыыннаах хааллар» диэн көрдөһөбүн. Киэһэ хамандыыр-
быт: «Сарсын ньиэмэс күүһүрдүллүбүт атааката буолар, онон олох утуйумаҥ», — 
диэн сотору-сотору санатар. Ол түүн хата этэҥнэ ааста, оттон сарсыарда биир-
дэ уот-кутаа ортотугар баар буола түстүбүт, снаряд бөҕө эстэн сир ньиргийэр, 
ньиэмэстэр иһэллэр диэн буолла, көрбүтүм тааҥка бөҕө тоҕо ааҥнаан иһэр 
эбит. «Чугаһатан баран ытаарыҥ» диэн сэрэтии бөҕө. Мин суол кытыытыгар 
от быыһыгар окуопаҕа сытабын. Тааҥкалар лаппа көстөр буоллулар, чугаһаа-
быттарын кэннэ кыранааталарбытынан быраҕаттаан хас да тааҥканы умата-
лаатыбыт, тааҥкаттан быкпыттары барыларын өлөртөөтүбүт. Бү кыргыһыыга 
биһиги ротаттан уонча эрэ буолан хаалбыт этибит. Хамандыырым кэлэн миигин 
уонна икки киһини наҕараадаҕа түһэрэбин диэтэ да, мин соччо үөрбэтим, бу үлү-
гэрдээх кыргыһыыттан тыыннаах эрэ хаалбыт киһи диэн баҕалаахпын. Ити кур-
дук сэриилэһэн-сэриилэһэн, Чугуев куораты, Малиновка дэриэбинэни кэнниби-
тигэр хаалардыбыт. Үс ый быыстала суох сэриилэспиппит кэннэ сынньалаҥҥа 
таһаардылар. Үөрэх кытаанаҕа манна саҕаланна. Биир күн барыбытын стройда-
тан баран, полковник кэрийтэлээтэ. Барыбытын сирэйбитин-харахпытын көрөр, 
миэхэ кэлэн тохтоото, нуучча курдук көрдө быһыылаах.

— Хантан сылдьаҕын? — диэн ыйытта.
— Сахабын, Саха сириттэн! — диэтим.
— Хамандыыр тиийбэт, хамандыыр үөрэҕэр үөрэниэҥ дуо? — диэтэ.
— Нууччалыы билбэппин, сэриигэ барыам, — диэтим.
Санныбын таптайа-таптайа: «Оттон сирэйиҥ нуучча дии, бачча доруобай 

киһи үөрэнэ бар, фроҥҥа хамандыырдар тиийбэттэр, онтон нууччалыы билиэ-
ҕиҥ, үөрэн», — диэтэ.

Кэлин билбитим, Воронежскай фронт командующайа, генерал-полковник Го - 
ликов штабыттан кэлбит полковник эбит. Сынньалаҥмыт уонна үөрэхпит бүтэн, 
биһиги үс буолан күннэтэ көрдөһөн сэриигэ барар буоллубут. Эмиэ сэриилэһэн 
бардыбыт, мин сэриигэ үөрэнэ быһыытыйдым, аны кырдьаҕас саллаат диир  
буол лулар, эдэрдэр убаастыы көрөллөр. Ити курдук дэриэбинэлэри кэннибити-
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гэр хааллара-хааллара, кимэн киириигэ аатырбыт полководец Рокоссовскай К. К. 
командующайдаах Киин фронт халыҥ аармыйатын көрсөн, салюттаан, ураа-
таан баран аһаары олордохпутуна, «воздух!» диэн хаһыы бөҕө буолла. Элбэх 
сөмөлүөт халҕаһалыы анньан кэлэн, эмиэ буомба бөҕөтүн түһэрдэ. Үөрүйэхпи-
нэн биир буомба эстибит боруонкатыгар киирэн ньыкыйан сыттым, сөмөлүөт-
тэр барбыттарын кэннэ туран дьоммун көрдөөтүм, ол сырыттахпына: «Николай, 
сюда-а», — диэн хаһыытаан ыҥырдылар, дьонум тыыннаахтарыттан үөрүү бөҕө 
буоллум. Буомба түспүт дьааматыгар киирэн аһыы олороллор эбит. «Саатар, 
аһыы-аһыы өлүөххэ» дэһэллэр, били улахан куукунабыт онно да суох, снаряд 
дэлби тэппит. Киэһэнэн дьэ оронон таҕыстыбыт. Миигин взводум хамандыыра 
лейтенант Бяков куруук бэйэтин кытта илдьэ сылдьааччы, «кырдьаҕас саллаа-
тым» диэн аһына санаахтыыра буолуо.

Биирдэ маннык буолбуттаах:
Взвод хамандыырын солбуйааччыта диэн бэрт сытыы-хотуу киһи баар буол-

бута. Ньиэмэстии билэрэ, саҥарара сүрдээх этэ. Биир түүн ол киһи хамаанда-
тынан нейтральнай хонууга баар күргэҕэ миинэ иитэн баран төннөн истэхпитинэ, 
анарааҥҥылар билэн ытыалаһыы бөҕө буоллубут. Ытыалаһыы үгэнигэр хаман-
дыырбыт ойон туран тугу эрэ ньиэмэстии хаһыытаатын кытта өстөөхтөр ытыа-
лыыллара тохтоон хаалла. Ол сарсыныгар рота хамандыырын блиндаһыгар 
олордохпутуна, хамандыырбыт солбуйааччыта аһылык тутуурдаах киирэн кэл-
лэ уонна тута тахсан барбыта. Чочумча буолаат ньиэмэстэр улахан орудиенан 
ытыалаан бардылар. Хамандыырбыт блиндаһын бултаһаллара тута биллибитэ. 
Биир-биир кэрдиистээн ытыалаан улам чугаһатан испиттэрэ. Өлүү болдьохтоох 
диэбиккэ дылы, ол блиндажка мин эмиэ баарым. Ханна да барар, саһар сир суо-
ҕа. Дьолго, ньиэмэстэр арыый сыыстарбыттар этэ, аан дьабадьытыгар икки сна-
ряды түһэрбиттэрэ, инньэ гынан блиндаж арыый бүтүн хаалбыта. Итиннэ мин 
взводум хамандыыра лейтенант Бяков ыараханнык бааһырбыта, хамандыыр-



158

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

бытын тутатына бүөбэйдээн, бэрэбээскилээн, илии тутуһан, тыылга госпитальга 
атаарбыппыт. «Бэйэҕитин харыстаныҥ, аматыйдахпына эһиэхэ төннүөм» диэх-
тээбитэ да, кэлээхтээбэтэҕэ, өлбүтэ буолуо дии саныырым, бааһырыыта улаха-
на бэрдэ. Ити түбэлтэ кэнниттэн взвод хамандыырын солбуйааччытын өлүгүн да 
булбатахпыт, быһыыта, таҥнарыахсыт кэлэн барбыта.

Биирдэ өстөөх тыылыгар биир рота киһини үрэҕи туоратан таһаарбыттара, 
ньиэмэстэр үрэх үрдүк сыырын үрдүгэр бөҕөргүтүммүттэр этэ. Үрэҕи туоруур-
бутун кытта ытыалаһыы бөҕө буолла. Биһиги төһө да табыгаһа суох балаһыан-
ньалаахпыт иһин, ыта-ыта үөһэ дабайан истибит. Үөһэттэн-аллараттан уот 
сыр дырҕаан олороро. Мин балачча ыттыбытым кэннэ үрдүбэр 3–4 киһи бары-
гылдьыһан кэлэн сыппыттара, үөһэттэн ытыалаан субуруппуттара. Кинилэр 
миигин көрбөттөрүнэн туһанан, үчүгэйдик оҥостон баран икки кыранаатаны 
утуу-субуу быраҕаттаатым, ньиэмэстэр өлөннөр ыппат буолан хааллылар. Ол 
да буоллар өстөөх бөҕөргүтүммүт үрдэлин ол түүн сатаан ылбатахпыт.

Нөҥүө күнүгэр үс буолан разведкаҕа сылдьан улаханнык бааһырбытым. Ньиэ-
мэстэри үрэҕи туораппат сыалтан кэтээн сытан баран төннөн иһэн, арай, дэлби 
тэбэр тыас баар этэ да өйбүн сүтэрэн кэбиспиппин, биирдэ өйдөммүтүм маска 
кыбыллан сытабын, кыа хаанынан устубуппун. Дьонум суохтар, биир атаҕым син 
хамсыыр, биир атаҕым олох да суох курдук. Чаас аҥаара сыттым, ньиэмэстэрим 
үрэх уҥуор гармошкаҕа оонньууллар, кэпсэтэллэрэ, күлэллэрэ иһиллэр. Дьэ, 
арааһа, өлөр киһи буоллум быһыылаах, билигин кэлэн өлөрөллөрө буолуо дии 
саныыбын.

Ол сытан иһиттэхпинэ, от-мас тыаһыыр, биир киһи «Степанов» диэн ыҥырар 
курдук. Миигин ыҥыраллар дуу дии санаатым, онтон эмиэ «Степанов» диэн ик-
кистээн ыҥырдылар. «Здесь я», — диэн хардардым. Икки саллаат үөмэн кэлэн 
илдьэ бардылар. Мин дьоннорбун ыйытабын. «Тыыннаахтар, билигин дьомму-
тугар тиийиэхпит», — диэтилэр, санчааска илдьибиттэрэ дьонум онно сыталлар, 
миигин көрөн баран ытастылар. «Эн дьоллоох киһи эбиккин, дойдугар төннөр 
киһи буолбуккун» дэһэллэр. Кинилэр эчэйиилэрэ кыра этэ. Миигин тиэйэннэр 
биир дэриэбинэҕэ госпитальга илтилэр. Үс хоннорон баран, «атаххын быһа-
быт» диэтилэр. Мин буоллаҕына бу дэриэбинэҕэ кыайан быһаллара дуу, суоҕа 
дуу диэн саарбахтаан сыттым. Сотору өйбүн сүтэрдим быһыылаах, арай өй-
дөммүтүм атахпын тобугум төһө эмэ үрдүнэн быһан кэбиспиттэр, биир атаҕым 
буутуттан оскуолка бөҕөнү ылбыттар. Салгыы Горькай куоракка алта ый эмтээ-
тилэр. Саас кулун тутарга «эмтэнэн бүттүгүт, онон дойдулуугут» диэн буолла. 
Мин дойдубар кыһын кыайан айаннаабат буолан, сайын бараары аккаастанан 
кэбистим уонна бииргэ эмтэммит Цекарблюк диэн нуучча киһибинээн госпиталь 
начаалынньыгар киирэммит: «Билигин дойдубар барар кыаҕым суох, онон киһи 
хантан эмит үлэ булуо дуо?» — диэн ыйыттыбыт. Госпиталь начаалынньыга, 
үтүө киһи түбэһэн: «Мантан чугас дэриэбинэҕэ иистэнэр сыах баар, онно үлэ-
лиэххин сөп», — диэн сүбэлээтэ. Биһиги киниэхэ баһыыбалаан, махтанан ба-
ран, ол дэриэбинэҕэ иистэнэр сыаҕы буллубут. Иистэнэр сыах начаалынньыгар 
киирбиппит 40-лаах хара бараан дьахтар олорор. Миигиттэн ыйыппыт бастакы 
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боппуруоһунан: «Эн сахаҕын дуо?» — диэн буолбута. «Сахабын» диэтим. — 
«Ньурбаны билэҕин дуо?» — диэтэ. — «Билэбин», — диэтим.

Кэпсэтиһэн билсибитим, Ньурбаҕа төрөөбүт бааһынай кыыһа буолан биэр-
битэ. Сахалыы олуттаҕастык да буоллар, син үчүгэйдик саҥарар этэ. Үксүн нууч-
чалыы кэпсэтэрэ, аҕата Ньурбаттан төрүттээх эбит. Ол үтүө санаалаах дьахтар 
көмөтүнэн киһи киһитэ буолбутум. Начаалынньыгым дьахтар саха киһитэ аһыыр 
аһылыгын билэр буолан ыаммытынан үүтү бэрдэрэрэ. Аспыт кырыымчык буол-
лаҕына, дьиэтигэр илдьэн аһатара.

— Эн манна хаалан сыл курдук иистэнэргэ үөрэнэн баран бар, оччоҕо ин бэ-
лиит киһи үйэ саас тухары идэлээх буолан айаххын ииттиниэҥ, — диирэ. Мин 
Сахам сирин, дьоммун-сэргэбин ахтарым бэрт буолан аккаастаммытым. Үс ый 
үлэлээн баран, дойдулуур буолбутум. Бу кэм устата иистэнэргэ син үөрэмми-
тим. Биир дойдулааҕым төннөрбөр олус көмөлөспүтэ. Горькай куораттан биир 
ый даах аһыыр карточканы ылан тахсыбытым кэннэ көмөлөһөн өссө үс ыйдаах 
аһылык карточкатын булан биэрбитэ уонна хас да таҥнар таҥаһы үрүсээкпэр 
симэн кэбиспитэ. Поеһынан айаннаан, Горькайтан Киров куоракка кэллим, онно 
кэлэммин карточканан аһылык бөҕө ылан баран, хас да күн айаннаан, Иркут-
скай куораты буллум. Станцияҕа Саха сиригэр барааччылар ханна сыталларын 
ыйыталаһан онно бардым. Ол баран иһэн сынньанан аһыы олордохпуна, биир 
кыр дьаҕас баҕайы киһи аттыбар олорон, наһаа көрөрүн иһин, «Миигин кытта, ба-
һаалыста, аһаа» диэн ас ууран биэрдим, син барбах кэпсэппиппит кэннэ киһим 
мин сирэйбин-харахпын көрөн баран: «Лаппа кырдьан баран өлүүһүгүн, дьиэҕэр 
тиийдэххинэ, куһаҕан сураҕы истииһиккин», — диэтэ. Хайдах, хайдах киһиний 
диэн соһуйа иһиттим. (Николай Сергеевич балта Довна өлбүтүн били кырдьаҕас 
эппитин курдук дойдутугар кэлэн эрэ баран истибитэ).

Сахам сиригэр айаннаары барыахтаах сирбин булан биир бараакка кэлби-
тим, үксэ Ньурбалар, Сунтаардар баар буолан биэрбиттэрэ, ол да буоллар кыра 
эрдэхпиттэн бииргэ үөскээбит, үөрэммит табаарыспын Васильев Николайы 
(Күөкээ уола) көрсөн үөрүү-көтүү бөҕө буолан, ону кытта биир дойдулаахпын 
Захаров Семен (Өргүөттэн төрүттээх) диэн киһини кытта билсэн, үһүөн этэҥҥэ 
дойдубутун булбуппут.

Николай Сергеевич магнитофоҥҥа суруллубут бэйэтин кэпсээниттэн  
кыыһа Мария Николаевна суруйда.

«Саллаат үрдүк аатыгар сүгүрүйэн» кинигэттэн
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ИЛЬМЕНЬ КҮӨЛГЭ КЫРГЫҺЫЫ 

Ильмень күөлгэ буолбут кыргыһыы былаана (pamyat-naroda.ru сайтан)

Алексеев Петр Максимович

1917 с. төрөөбүт. «Чолбон» холкуос чилиэнэ.
1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Байыаннай пересыльнай пуун докумуонна-

рыгар 1943 с. тохсунньу 19 күнүгэр 384 ЗСП 44 ЗСБР диэн Свердловскай уоба-
лас Камышловскай оройуоҥҥа турбут байыаннай лааҕырга бэлиэтэммит (ЦАМО 
ф. 8592, о. 453545, д. 4).

19-с хайыһар биригээдэтигэр Ильмень кыргыһыытыгар кыттыбыт.
1943 с. бэс ыйын 25 күнүгэр сураҕа суох сүппүт.
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Ефимов Филипп Гаврильевич

1919 с. Нам нэһилиэгэр Хабыдьыйа Хабырыыл дьиэ 
кэргэнигэр төрөөбүт. МТС-ка тырахтарыыһынан үлэлээ-
бит.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. 19-с хайыһар бири-
гээдэтин састаабыгар киирэн баран, Бершеть госпиталы-
гар эмтэммит диэн бэлиэтэммит.

Онтон атын информация суох. Сэрииттэн эргиллибэ-
тэх.

Ильин Владимир Семенович

1920 с. Кэнтик нэһилиэгэр төрөөбүт, учуутал. Сэриигэ барарыгар Ильина Ма-
рия Семеновна диэн эдьиийэ хаалбыт.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. 19-с хайыһар биригээдэтин састаабыгар Иль-
меҥҥэ сэриилэспит. Хотугулуу-Арҕааҥҥы (СЗф) фроҥҥа 1-кы ударнай аармыйа 
200-с стрелковай дивизиятыгар младшай сержант, стрелковай отделение ха-
мандыыра званиелаах сэриилэспит.

1943 с. алтынньы 14 күнүгэр Ленинградскай уобаласка өлбүт.

Донесение о потерях (ЦАМО ф. 58, о. 18001, д. 956)

Ильин Иван Николаевич-Соттоххой

1913 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт. «Чолбон» холкуос 
чилиэнэ.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. 19-с хайыһар бири-
гээдэтигэр Ильмеҥҥэ сэриилэспит, бу кыргыһыыга 1943 с. 
олунньу ыйыгар өлбүттэр испииһэктэригэр киллэрэ сыл-
дьыбыттар. Соҕуруулуу-Арҕааҥҥы фроҥҥа 10-с аармы- 
йа 68-с стрелковай дивизия уонна 65-с стрелковай ди визия 
257-с гвардейскай стрелковай полкатыгар сэрии лэспит.
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1944 с. бэс ыйын 6 күнүгэр «Бойобуой үтүөлэрин иһин» мэтээлинэн наҕараа-
даламмыт.

1945 с. дойдутугар эргиллибит.
1981 с. ыалдьан өлбүт.

Карадчин Прокопий Титович-Боккуома

1919 с. II Үөдүгэй нэһилиэгэр Тит Карадчин дьиэ кэргэ-
нигэр төрөөбүт. Ийэтэ, аҕата эрдэ өлөннөр, убайа Нико-
лай Карадчиҥҥа иитиллибит.

1939 сылтан «Чолбон» холкуоска суоччутунан үлэлээ-
бит.

1942 с. аармыйаҕа ыҥырыллыбыт, 19-с хайыһар бири-
гээдэтин састаабыгар киирбит. Сэрииттэн эргиллибэтэх.

Кардашевскай Назар Ильич

1919 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Баһыкка Ыл-
дьаата дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт.

1942 с. «Кыһыл үлэһит» холкуоска үлэлии сылдьан, 
аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Ильмень күөлгэ сэриилэспит.

Сураҕа суох сүппүт.

Наградной документ (ЦАМО ф. 33, о. 717037, д. 884)
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Лазарев Гаврил Васильевич 

1915 с. кулун тутар 30 күнүгэр Нам нэһилиэгэр Дьак-
кыа Баһылай дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт. Кэргэнэ Давыдо-
ва Елена Евсеевна, кыыс оҕолоох. Гаврил Лазарев Үөһээ 
Бүлүүтээҕи холкуос эдэр ыччатын оскуолатын (ШКМ) 
бүтэрэн баран, салгыы Бүлүү педтехникумугар үөрэнэн 
1938 с. бүтэрбит. Маҥнай оскуолаҕа учууталынан үлэ-
лээн истэҕинэ, хомсомуол райкомугар пионерскай отдел 
сэбиэдиссэйинэн, онтон баартыйа райкомун инструкто-
рынан өрө таһаарбыттар. Хомсомуолга иитиллибит, кэлин 
хомуньуус. Бэйэтин тэрийэр дьоҕурдаах, көхтөөх үлэһит, 
сытыы тыллаах кэрэспэдьиэн, хоһоон суруйааччы быһыы-
тынан көрдөрбүт.

1942 с. сэриигэ тылланан барбыт. 19-с хайыһар биригээдэтин 2-с батальону-
гар отделение хамандыыра буолбута диэн Горнай улууһуттан бииргэ сэриилэс-
пит доҕоро Заровняев Евдоким Лазаревич бигэргэппит.

Байыаннай пересыльнай пуун докумуонугар суруллубутунан 1943 с. тохсун-
ньу 23 күнүгэр 175-с запасной стрелковай полкаттан 29-с гвардейскай стрел-
ковай дивизия 87-с гвардейскай стрелковай полкатыгар ыыппыттар (ЦАМО 
ф. 6370, о. 342038 с, д. 11).

1944 с. олунньу ыйга сураҕа суох сүппүт.

Бастыҥ комсомольскай салайааччы

1915 с. кулун тутар 15 күнүгэр Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэр күн сирин 
көрбүтэ. 1930 с. Нам оскуолатыгар үөрэнэ сылдьан, 15 саастааҕар хомсомуол 
кэккэтигэр киирбитэ. Кини Нам оскуолатын ситиһиилээхтик бүтэрэн баран, Үөһээ 
Бүлүүтээҕи ыччат коммунистическай оскуолатыгар үөрэнэ киирбитэ. Ити сыл-
лардааҕы күүрээннээх олоҕун, уопсастыбаннай үлэтин, үөрэҕин туоһулууллар: 
оскуола дириэктэрэ И. И. Седалищев биэрбит харахтарыыстыката, ЫБСЛКС 
Бүлүүтээҕи райкомун, оҕо тэрилтэлэрин махталлара, бочуотунай грамоталара 
уонна да атын наҕараада суруктар. Оскуола комсомольскай ячейкатын бюротун 
чилиэнинэн, пионерскай этэрээт баһаатайын, истиэнэ хаһыатын эрэдээктэрин 
быһыытынан үгүс өрүттээх үлэни ыытара.

Кини итини таһынан оскуола бастыҥ үөрэнээччитин, бары үлэлэргэ хамаҕа-
тык кыттар актыыбынай уопсастыбанньык, оройуоннааҕы уонна уобаластаа ҕы 
хаһыаттарга куруук суруйар кэрэспэдьиэн быһыытынан үгүс үөлээннээхтэригэр 
холобур буолара. Сайыҥҥы каникулун кэмигэр Далырга уонна Намҥа тэрилли-
бит пионерскай лааҕырдарга баһаатайынан үчүгэйдик үлэлээбитин махтал су-
руктар туоһулууллар.

ШКМ-мы бүтэрээт Ганя Лазарев Бүлүүтээҕи педтехникумҥа үөрэххэ киирэр. 
Кини манна да бастыҥ комсомольскай салайааччы, агитатор быһыытынан киэҥ-
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ник биллибитэ, үөрэҕэр удаарынньык этэ. Сайыҥҥы каникулун кэмигэр 1937 с. 
от ыйын 5 күнүгэр Үөһээ Бүлүүгэ аан бастаан учууталлар идэлэрин үрдэтии куу-
рус салайааччытынан анаммыт. Манна 20 учууталы хабан үөрэтии ньыматыгар 
уһуйбуттар.

Училищеҕа үөрэнэ сылдьан, литературнай куруһуок актыыбынай чилиэнэ. 
Кулаковскай айымньыларын умсугуйан туран ааҕар, ытыктыыр суруйааччытын 
аатын үтүгүннэрэн, бэйэтигэр «Кумаховскай» диэн псевдоним бэринэр. Кинини 
кытта бииргэ үөрэммит доҕотторо, биир дойдулаахтара Петр Николаевич То-
буроков улуу бэйиэт буолбута, Георгий Кардашевскай — СГУ преподавателэ, 
филологическай наука кандидата этэ.

1938 с. үөрэҕин бүтэрэн дойдутугар Үөһээ Бүлүүтээҕи ситэтэ суох оскуолаҕа 
үлэлии сылдьан, ЫБСЛКС райкомун пионерскай отделыгар сэбиэдиссэйинэн 
быыбарданар уонна пионердар, үөрэнэр ыччат ортотугар үгүс өрүттээх үлэни 
ыытар. 1940 с. ССВД райкомун штатнай пропагандиһынан өрө таһаарыллар. 
Ити курдук тыа сиригэр социализмы туругурдууга үлүмнэһэн үлэлии-хамсыы 
сырыттаҕына, фашистскай халабырдьыттар Ийэ дойдубутугар сэриинэн саба 
түспүттэрэ.

Г. В. Лазарев райком пропагандаҕа уонна агитацияҕа отделын сэбиэдиссэйи-
нэн үлэлии сылдьан, төһө да бронялааҕын иһин хаһыс да көрдөһүүтүн кэннит-
тэн 1942 сыл сайыныгар фроҥҥа барар буолбута. Ол кэмҥэ кэргэнэ Давыдова 
Елена Евсеевна маҥнайгы оҕотун оҕолоноору сылдьара. 1942 сыл атырдьах 
ыйыттан Молотовскай уобаласка 19-с хайыһар биригээдэтигэр сулууспалаабы-
та. Онно сахалар элбэх этилэр. Г. Лазарев уонна табаарыстара туйгун бойобуой 
бэлэмнээхтэрин туһунан «Социалистическая Якутия» хаһыакка суруйбуттара. 
1943 с. тохсунньу 2 күнүгэр суруйбут бүтэһик суруга эрэ баар. Кэргэнэ хаста да 
ыйыталаһан көрбүтэ да, эппиэт кэлбэтэҕэ.

Кыыһа Анисия Гаврильевна Лазарева. 
Алтынньы 24 күнэ, 2013 с.

«Доҕорбор…» 2013 с. кинигэттэн 

Николаев Михаил Михайлович

1917 с. төрөөбүт. Ньурба улууһун Чуукаарыттан төрүттээх. «Кыһыл үлэһит» 
холкуоска үлэлээбит.

1942 с. сэриигэ барбыт. 19-с хайыһар биригээдэтин састаабыгар киирбит. 
Кэнники дьылҕата биллибэт.
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Оконосов Алексей Афанасьевич

1907 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт. Нам 
сельсоветын бэрэссэдээтэлинэн үлэлии сылдьан, 1942 с. 
сэриигэ барбыт.

69-с хайыһар полкатын 22-с хайыһар биригээдэтигэр 
сулууспалаабыт.

1943 с. дойдутугар эргиллибит.
1973 с. өлбүт.

Шологонов Дмитрий Иннокентьевич

1919 с. Туобуйа нэһилиэгэр төрөөбүтэ.
1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт, 19-с хайыһар бири-

гээдэтигэр сэриилэспит.
1943 с. дойдутугар эргиллибит.
1993 с. өлбүт.

Ильмень күөл хааннаах мууһугар 

1943 сыл. Олунньу 23 күнэ буолар түүнэ. Ильмень күөл 
соҕуруу кытылыттан 19-с отдельнай хайыһар биригээдэ-
тин үс тыһыынчаҕа чугаһыыр байыастара иннилэрин хоту 
дьулуруйбуттара. Кинилэртэн 400 кэриҥэ киһи саха сал-
лааттара этилэр.

История докумуоннара итинник кэпсииллэр. Биһиги тылы Аҕа дойду сэриитин 
биир суостаах-суодаллаах кыргыһыытын тыыннаах туоһутугар Дмитрий Инно-
кентьевич Шологоновка биэриэҕиҥ.

«Ол түүн ыйдаҥа буолбута. Иннибит ханан да биэрэк баар сибикитэ биллибэт 
уйаара-кэйээрэ биллибэт муус этэ. Иһиллээбит курдук уу чуумпуга финскэй ха-
йыһардарбыт сырдыргыыллара, элбэх киһи тыынара эрэ иһиллэрэ. Ол курдук 
түүнү быһа айаннаан сарсыарданан иннибитигэр биэрэк хараарарын көрбүппүт. 
Сонно тута кимэн киирэргэ бэлэмнэнэн сыаптаан барбыппыт. Биһиги киирбит 
туһаайыыбытынан күөл биэрэгэ үрдүк этэ. Отделениебыт хамандыыра сержант 
Иванов: «За мной», — дии-дии ол үрдүк сыыры дабайан, биэрэк үрдүгэр тии-
йиэхчэ буолан эрдэҕинэ ытан түһэрдилэр. Ону кытта сыыр үрдэ пулемет, апта-
маат уотунан кытыаста түстэ. Биһиги ким ханна тохтообут сириттэн ытыалаһан 
бардыбыт. Ньиэмэстэр бэйэлэрэ көстүбэттэр эрээри, ыталлара улам хойдон 
иһэр. Биһиэхэ: «Мууска чугуйуҥ!» — диэн хамаанда кэллэ. Ол икки ардыгар 
халлаан суһуктуйа сырдаан барда. Ытыалаһыы сэллээбэт. Халлаан сырдыыта 
өстөөх отучча бомбардировщиктара баар буола түстүлэр. Биһиги икки уот икки 
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ардыгар буоллубут. Буомбалар мууска түһэннэр аллараттан бадарааны-мууһу 
өрөһөлүү ыһан кэбиһэллэр. Ханна да саһар сир суох. Халлааҥҥа көтүөххүн — 
онно өстөөх авиацията, сиргэ тимириэххин — сириҥ суох. Сөмөлүөттэр биир 
бөлөхтөрүн атын бөлөх солбуйан иһэр. Ити курдук биһигини күнү быһа сэймэк-
тээтилэр. Өлөр өлүү хааннаах далай ытыһа үөһэттэн-аллараттан сабардаата. 
Элбэх бойобуой доҕотторбутун онно сүтэрбиппит. Киһи буомбаттан, буулдьат-
тан өлбөтөҕүнэ, ол үөһэттэн ньимси түһэр муустан-бадараантан ордуох быһыы-
та биллибэт этэ. Биһиги, ордубуттар, муус-бадараан өрөһөлөммүтүн кэннигэр 
саһан ытыалаһарбыт. Үрдүбүтүнэн эргийэ сылдьар фашистскай свастикалаах 
сөмөлүөттэри ытыалыыбыт. Бинтиэпкэ буулдьата таптаҕына, сөмөлүөттэр дьи-
гис эрэ гыналлар. Миигин кытта онно бииргэ сэриилэспит биир дойдулааҕым, бу 
кыргыһыыга биһиги хаҥас флангабытынан кимэн киирсибит Иван Николаевич 
Ильин кэлин этэринэн, биир сөмөлүөт итинник ытыыттан умайбыт үһү.

Киэһэ боруҥуй буолуута чугуйдубут. Ньиэмэстэр сыыр сирэйигэр кыһалҕата 
суох тахсан ытыалыы тураллара. Ону хайыыр да кыах суох. Ол түүнү быһа муус 
устун ытыалаһа-ытыалаһа айаннаатыбыт. Ньиэмэстэр кэннибитинэн ракетанан 
ытыалыыллар. Үрдүбүтүгэр ракета бастайааннай ыйанан турар».

Олунньу 25 күнүгэр Ильмень күөл кытыытыгар турар дэриэбинэни хайыһар 
биригээдэтэ ылбыта. Рядовой Шологонов ол күн фашистар куоталларын, уйала-
рыгар уу киирэрин сэтэрии, үөрэ, астына да көрбүтэ. Аһаҕас мууска кыдыллыыт-
тан абарыы-сатарыы, иэс ситиһэр санаа күүстээҕэ.

Старай Русса оройуонугар кырыктаах кыргыһыылар… 19-с биригээдэ ба-
йыастара бииртэн биир дэриэбинэни ылаллар. Ол быыһыгар кинилэр батальон-
нара үс сууккаҕа өстөөх төгүрүктээһинигэр киирэн тахсыбыта. Били олунньу 
23 күнүнээҕи мууска кыргыһыы кэнниттэн 19-с хайыһар биригээдэтин байыаста-
ра биир да күн сынньана түһэн тыын ылбакка сылдьыбыттара. Сорох түүн тиэтэ-
линэн хаһыллыбыт тоҥ окуопаҕа харахтарын тымныта түһэн ылаллара, полевой 
куукуна үксүгэр хойутуура.

Кулун тутар 8 күнүгэр биир кимэн киириигэ Шологонов хаҥас илиитигэр баа-
һырбыта, хаҥас илиитин сөмүйэтин, ортоку тарбаҕын, ытыһын аҥаарын Нов-
город сиригэр хаалларбыта. История докумуоннара кэрэһилииллэринэн, 19-с 
хайыһар биригээдэтэ 15 күннээх хаан тохтуулаах хабараан кыргыһыылар кэн-
нилэриттэн переформированиеҕа таһаарыллыбыта. Итинэн биһиги кэпсиир бэ-
тэрээммит Дмитрий Шологонов 19-с отдельнай хайыһар биригээдэтин история-
тын кытта бойобуой суолун ыкса сибээстээбит киһинэн буолар. Ильмень күөл 
аттынааҕы кыргыһыылар өстөөх улахан күүһүн аралдьыппыттара. Итиннэ сүрүн 
оруолу 19-с хайыһар биригээдэтэ оонньообута. 1968 с. Новгородтааҕы уобалас 
Сэбиэтин исполкома Ильмень күөл биэрэгэр маннык суруктаах обелиск туруор-
бута: «Старорусскай оройуону 1943 с. немецкэй-фашистскай талабырдьыттар-
тан босхолуур иһин кыргыһыыларга охтубут саха буойуннарыгар албан аат!».

Дмитрий Иннокентьевич билигин Ильмень күөл кылбаарар, ыраас, эйэлээх 
ньуурун көрүөн баҕарар. Ол 40-тан тахса сыллааҕы суоһар күннэргэ Ильмень 
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мууһа нуучча-саха кыа хаанын иҥэринэн турара кырдьаҕас саллаат өйүттэн 
хаһан даҕаны арахпат…

Бу кылгас ыстатыйаҕа хомуньуус, сэрии III группалаах инбэлиитэ Д. И. Шо-
логонов 8 оҕо тапталлаах аҕата, 5 оҕо эһэтэ буоларын, 21 сыл сельсовет ис-
полкомун бэрэссэдээтэлинэн, сэкирэтээринэн, 26-с сылын эргиэҥҥэ эҥкилэ 
суох үлэлиирин туспа тиэмэ быһыытынан ахтан эрэ аһарабыт. Кини бойобуой 
наҕараадалара, 6 юбилейнай мэтээллэрин аахпатахха, аҕыйахтар. Ол эрээри 
бэтэрээҥҥэ иккис дойду оҥостубут Намын нэһилиэгин, оройуонун олохтоохто-
рун кини туһунан үтүөкэн өйдөбүллэрэ туохтааҕар даҕаны үрдүк наҕарааданан 
буолар.

Виталий Попов. 
Миитэрэй Наумов «Кинилэр дьоллоох саллааттар этэ» 

2015 с. кинигэттэн 

Аҕабыт Ильмеҥҥэ сэриилэспитэ 

Аҕабыт Дмитрий Иннокентьевич 1919 с. Үөһээ Бүлүү улууһун Туобуйа нэhи-
лиэгэр дьадаҥы дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүтэ. Начаалынай оскуоланы бүтэрэн ба-
ран, нэhилиэгэр налоговой агенынан, биригэдьииринэн үлэлээбитэ. Олоххо ак-
тыыбынай позициялаах, сытыы-хотуу, эйэҕэс-сайаҕас эдэркээн уолу нэһилиэк 
Сэбиэтин дьокутаатынан талбыттара, баартыйаҕа ылбыттара.

Сэрии саҕаламмытыгар сүүрбэлэриттэн эрэ саҥардыы тахсан эрэр эдэркээн 
убайдыы-бырааттыы Захардаах Миитэрэй бэбиэскэ тутаннар, Ийэ дойдуларын 
өстөөх халабырдьыттарыттан көмүскүү тус арҕаа аттаммыттара. Тапталлаах 
ийэ лээх аҕалара, кырачаан икки балтылара, бырааттара Уйбаан уолчаан ытаһа-
соҥоһо, аймана атаарбыттара. Хомойуох иһин, биһиги хаһан да харахтаан көр-
бөтөх, кэргэн, оҕо-уруу диэни билбэтэх эдэркээн абаҕабыт Захар Иннокентьевич 
Сталинград кырыктаах кыргыһыытыгар сураҕа суох сүппүтэ. Ол туһунан биллэ-
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рии сурук Туобуйаҕа көтөн кэлбитин хойукка диэри дьонноро барахсаттар уура 
сылдьаннар, сотору-сотору түөстэригэр хам тутан олорон, улахан уолларын 
аһыйан, саҥата суох харахтарын уута сүүрэ олорор буолара үһү. Оттон биһи-
ги аҕабыт Ильмень күөлгэ 19-с хайыһар биригээдэтигэр сэриилэспитэ. Билиҥҥи 
кэмҥэ туох барыта аһаҕастык кэпсэнэр буолбутунан, историктар билиммиттэ-
ринэн, бу биригээдэ Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии саамай улахан сиэртибэ-
тинэн буолбута диэн суруйаллар. Ол курдук, 1943 сыл олунньу 23 күнэ үүнэр 
сарсыардатыгар, тыҥ хатыыта, нууччалыы эттэххэ «пушечное мясо» буолан, 
саха эдэркээн, доруобай уолаттара туох да хаххата суох килэҥ мууска үөһэт-
тэн биэрэги төгүрүйэ тоһуйа сытар күүскэ сэбилэммит өстөөххө утары кимэн 
киирбиттэрэ… Бу суостаах кыргыһыы туһунан элбэхтик суруйаллар, «Ильмень 
үрдүнэн туруйалар» диэн аан дойдуга аатырбыт киинэни устубуттара. Төһөлөөх 
элбэх хаарыаннаах эдэркээн уолаттар үйэ саас тухары бу күөл анныгар уһун 
уула рын утуйа сытан, баҕар, кырдьык, саас буоллаҕына, дойдуларын ахтан ту-
руйа буолан көтүөхтэрин баҕараахтыыллара буолуой…

Бу уоттаах сэрииттэн бэйэтэ да «хайдах ордубутум буолуой?» диэччи. Аҕа - 
быт барахсан бааһыран дойдутугар 1943 сыл күһүнүгэр эргиллибитэ. Госпиталь-
га өр кэмҥэ эмтэнэригэр быраастар докумуоннарын көрөн, дьокутаат мандаат-
тааҕын иһин бэйэлэрин ыккардыгар «член правительства» диэн сибигинэһэн 
кэпсэтэллэр эбит уонна аҕабытыгар олус ытыктабыллаахтык сыһыаннаспыттар: 
маҥан бырастыыналаах туспа палаатаҕа сытыарбыттара эбитэ үһү. Сэриигэ 
Птицын диэн табаарыһын быыһаабытын туһунан үгүстүк кэпсээччи.

Аҕабыт сэрииттэн кэлэн иһэн, Бүлүү эбэнэн теплоходунан айаннаан истэҕи-
нэ, эмискэ теплоходтарын мотуора умайан тахсыбыт. Аҕыйах эр киһи уонна 
элбэх оҕо, дьахтар бааллара үһү. Уолуйан хаалан, ууну баһа-баһа ыһыахтаан, 
эбии сэтэрдибиттэр. Онуоха биһиги аҕабыт саллаатын синиэлин уста охсон, он-
тун ууга илитэн баран, уоту саба баттаан умуруорбута үһү. Онно дьон бука бары 
киниэхэ олус махтаммыттар. Билигин, баҕар, бу түгэҥҥэ түбэспитин өйдүүр биир 
эмэ киһи баар буолуон сөп.

Сэрииттэн кэлбит эдэр киһини Туобуйатын дьоно Сэбиэт сэкирэтээринэн, 
бэрэссэдээтэлинэн талбыттара, онно үтүө суобастаахтык үлэлээн, Саха АССР 
Верховнай Сэбиэтин грамотатынан наҕараадаламмыта.

1953 сылтан баартыйа үлэҕэ анааһынынан Намҥа кэлэн олохсуйбута. Манна 
кэлэн өр кэмҥэ Сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн, сэкирэтээринэн үлэлээбитэ. Кэлин 
потребкооперацияҕа көһөн өр сылларга наспо бэрэссэдээтэлинэн, остолобуой 
сэбиэдиссэйинэн, атыыһытынан, кыладыапсыгынан үтүө суобастаахтык үлэлээ-
битэ. Аҕабыт уоппуска ылан сынньанан, өрөөн олорбут кэмнэрин тоҕо эрэ олох 
өйдөөбөппүт. Ол курдук биэнсийэҕэ да тахсан баран олорбокко, ыалдьан ох туор 
диэри үлэ үөһүгэр сылдьыбыта. Элбэх грамоталарынан наҕараадаламмыта, 
пот ребкооперация туйгуна буолбута, элбэх мэтээллэрдээх, Аҕа дойду сэриитэ 
I истиэпэннээх уордьаннаах этэ.

Аҕабыт киһи быһыытынан сүрдээх сымнаҕас майгылаах, үгүс оонньуулаах,  
көрдөөх-көрүдьүөстээх киһи этэ. Бииргэ үлэлээбит кэллиэгэлэрэ: «Аҕаҕыт көрү-
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дьүөһүн, дьээбэтин санаатахпытына, билигин даҕаны бу кырдьан, арыт дьиэҕэ 
соҕотоҕун да олорон, дэлби күлэбит ээ», — дэһэр буолаллара. Дьоҥҥо-сэргэҕэ 
ытыктабыллаахтык сыһыаннаһара, кинилэр убаастабылларынан туһанара, эл-
бэх доҕоттордооҕо. Үйэлээх сааһыгар чөл олоҕу тутуспута. Дьиэтигэр хаһан да 
кыыһырбытын көрдөрбөт этэ, ол эрэн биирдэ эмэ хайа баҕар ыалга буолары - 
ныы, киҥир-хаҥыр саҥарсыы буолаары гыннаҕына, таһырдьа тахсан айылҕаҕа 
хааман кэлэн, аһаран эрэ баран биирдэ дьиэтигэр киирэр эбит. Наһаа оҕомсох 
буолан, биһигини улаатыахпытыгар диэри мэлдьи кыра оҕолуу сыллыы, ымма-
ныйа сылдьара, араастаан таптаан ааттыыр буолара. Төрөппүттэрбит биһигини 
биирдэ да таһыйбатах, биирдэ да күргүйдээбэтэх киэҥ көҕүстээх, үтүө-мааны 
майгылаах дьон этилэр. Биһиги мэлдьи ийэлээх аҕабытынан олус киэн тут-
тарбыт, убаастыырбыт. Аҕабытыгар, ийэбитигэр дириҥ тапталбыт бэлиэтинэн 
уолат тарбытыгар аҕабыт аатын биэрбиппит, кыыс сиэҥҥэ ийэбит толору аатын 
биэрбиппит буолар. Сиэннэрин сүрдээҕин атаахтаталлара, таптыыллара.

Ийэбит Анна Павловна Никифорова-Шологонова 1923 с. Дүллүкүгэ сэниэ 
ыалга төрөөбүтэ. Ийэтин төрдө Ороһу, оттон аҕата Томтор Байбал диэн сүрдээх 
кыайыгас-хотугас, сүрэхтээх-бэлэстээх киһи Балаҕаннаахтан төрүттээҕэ, номох-
хо киирбит Лөкөйдүүн аймахтыы киһи эбит. Сыччах бэйэтин илиитин харытын 
күүһүнэн хаһаайыстыбатыгар сүүрбэччэ ыанар ынахтаах, элбэх сылгылаах эбит. 
Отун-маһын барытын бэйэтин дьиэ кэргэнин, аймахтарын көмөлөрүнэн бэлэм-
ниир эбит. Ийэм кэпсиир буолара: «Эһэбит сарсыарда төһө да эрдэ турбутун 
иһин син биир: «Оо, күн куоппут», — диэт, ходуһатыгар ыстанара үһү уонна киэ - 
һэ оттообут ото кыайан көстүбэт буола хараҥарбытын эрэ кэннэ биирдэ ходу-
һаттан тахсара эбитэ үһү.

Ийэбит сэрии кэмигэр бииргэ төрөөбүт учуутал убайа Никифоров Иван Пав-
лович Туобуйаҕа анаммытыгар, чэй өрөөччү буолан барсар буолбут. Эдэр дьон 
Дүллүкүттэн 30 көстөөх ыраах Туобуйаҕа күһүөрү ат көлөнөн айаҥҥа турум-
муттар. «Хаарыан ыччаттарбыт ыраата бардылар, аны көрөрбүт биллибэт» 
диэн кыр дьаҕас өттө ытамньыйан ылбыттар, нэһилиэк олохтооҕо барыта кэлэн 
атаар быт. Туобуйаны билэр дьон кыракый лоскуй кумааҕыга хаарта уруһуй даан 
биэрбиттэринэн эрэ сирдэтинэн, аһаҕас халлаан анныгар сиргэ сэттэ хонон, 
этэҥҥэ тиийбиттэр. Бу эдэркээн дьон, хата, муммакка-тэммэккэ, эһэҕэ-бөрөҕө, 
оччолорго ойуурга дугуйдаммыт сэрии күрүөйэхтэригэр, хата, түбэспэккэ, этэҥ-
ҥэ оскуола арыллыытын баттаһа Туобуйаҕа тиийбиттэр. Онон биһиги бу 20-рит-
тэн эрэ тахсыбыт таайдаах ийэбитин мындыр өйдөөх, хорсун-хоодуот ыччаттар 
эбит диэн сыаналыыбыт.

Манна кэлэн таайым учууталынан, ийэм нэһилиэк бары үлэтигэр кыттыһан, 
сэриигэ барбыт дьон үлэлэрин толорон үлэлээбитинэн-хамсаабытынан барбыт-
тар. Сут, аччык кэм буолан, ыраахтан тиийбит учууталга диэн бурдук биэрэллэр 
эбит. Ийэм ол бурдугуттан ордорунан кырыымчыктык олорор ыалларга бэрсэр 
эбит, оттон убайа Уйбаан Баабылабыс бултаабыт булдуттан сэриигэ барбыт 
уолат тардаах кырдьаҕастарга бэрсэр эбит.

Иккиэн манна дьоллорун — ийэбит аҕабытын Дмитрий Иннокентьевиһы, от-
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тон таайбыт саҥаспытын Домна Тарасовнаны көрсөн, таптаһан, ыал буолан, 
оҕо-уруу төрөтөн, уһуннук, дьоллоохтук олорбуттара.

Биһиги тапталлаах дьоммут — аҕабыт Дмитрий Иннокентьевич, ийэбит Анна 
Павловна Шологоновтар — Улуу Кыайыы туһа диэн сэрии уотугар сылдьан, 
тыылга үлэлээн-хамсаан бэйэлэрин кылааттарын киллэрсибиттэриттэн киэн 
туттабыт. Дьоһуннаахай, күндү төрөппүттэрбит барахсаттар биһиги өйбүтүгэр-
са наа бытыгар, дууһабытыгар мэлдьи сылдьыахтара уонна кинилэр ыччаттара 
күндү аҕабытын, ийэбитин, эһэбитин, эбэбитин, хос эбэлээх эһэбитин саха но-
руотугар мэлдьи үтүө холобур буолар дьоннорунан сыаналыахпыт.

Кыргыттара, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.
Кулун тутар 22 күнэ, 2015 с.

Дьокуускай к.

Аҕабар 

Мин сүүрбэлээх буойун аҕаккам сүрэҕэр 
Тыгыалас сып-сырдык таммах хаан буоламмын, 
Сылдьыбыт эбиппин ол уоттаах сэриигэ, 
Иннибэр туох күүтэн турарын билбэккэ, 
Өстөөҕү өһөрсө, кыайыыны уһанса.
Күн сырдыгын көрөр сүдү, сүҥкэм баҕам, 
Бу хоһоон тылларын айыахтаах аналым, 
Киппэ таас хотуппат кириэппэс буолаҥҥыт, 
Иҥсэлээхтик мэҥийбит буулдьаны тэйитэн, 
Аҕам ордубута ол суостаах сэрииттэн…

Ол да иһин мин илэ истибит курдукпун 
Буомба, сэнэрээт аттыбар эстэн барбытын, 
Муус тоһуттан барчаланар инчэҕэй тыаһын, 
Ильмень күөл барахсан ынчыктыырын, ытыырын…
«Мин эһигини ылыахпын баҕарбаппын.
Дойдугутугар туруйа буолан көппөккө, 
Дьиҥ бэйэҕитинэн тиийиэхтээххит эһиги, 
бырастыы!» — диэн бөтө-бөтө энэлийбитэ.
«Ийэкээм, быраһаай!» — кыланыылыын кыттыһан, 
Киһи тулуйбат күүгээнэ, айдаана буолбутун…

Ол да иһин мин дьиҥ илэ көрбүт курдукпун, 
Хайыһар тэбэн бурҕачытар үрүҥ уоланнары, 
Улуу күөл барахсан тугу да сэрэйбэккэ, 
Налыйа чуумпуран хаар анныгар сытарын.
Ол онно эн биэрэгиҥ үрдүк эниэтигэр 
Уоран-саһан өстөөх кыраҕытык маныырын, 
Үөһэ хара кириэстээх сөмөлүөт күүтэрин, 
Онтон эмискэ уот буурҕа саҕаламмытын…
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Барыта бүппүтэ, иһийбитэ, оо, арай 
Ильмень кыа хаанынан оргууй долгуйара…
Ол да иһин мин олус абааһы көрөбүн —
Сэриини күөртээн өлүүнэн саатыыр өстөөҕү, 
Мэлдьитин баттыырга-баһылыырга баҕарар 
Барбах өйдөөх, иҥсэлээх оботтоох, адьарай 
Ууһун тэҥэ сэриинэн ииригирээччини.

Ол да иһин мин олус да күүскэ таптыыбын —
Күлэр күннээх күөхтэй халлааны, сибэккини, 
Ып-ыраас уулаах сып-сылаас сөтүөлүүр күөлү, 
Түөстэрэ килэйбит бу бэтэрээн кэккэтин, 
Киһи эбиллэн, үлэ, үөрүү оргуйарын…
Ол да иһин мин тапталлаах аҕаккам 
Иэримэ дьиэбит, Сир Ийэ барахсан 
Күлүм гынаат, көмөр буолбатын туһугар 
Күн сиригэр баар сибэтиэй охсуһуу 
Мэлдьи инники күөнүгэр испитэ…
Ол да иһин мин тапталлаах ийэкэм 
баҕарара «сэрии» диэн сүтүөҕүн, 
көрсөрө Кыайыы күнүн соҕотоҕун 
оргууй хара былаатын көннөрүнэ, 
сэрэнэн аҕам күлүгүн имэрийэ…

Кыыһа Валентина Шологонова 
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1943 с.
1. Адамов Куприян Иванович, 1904 
2. Адамов Семен Игнатьевич, 1920 
3. Александров Иван Егорович, 1911 
4. Аянитов Игнатий Александрович,1923 
5. Болтоков Семен Егорович, 1908 
6. Бугулов Данил Терентьевич, 1925 
7. Васильев Алексей Тихонович, 1908 
8. Васильев Леонтий Никитич, 1913 
9. Герасимов Василий Прокопьевич, 1917 
10. Далыгыров Петр Гаврильевич, 1908 
11. Докторов Дмитрий Михайлович, 1912 
12. Докторов Иннокентий Егорович, 1915 
13. Докторов Никита Игнатьевич, 1908 
14. Докторов Петр Михайлович, 1922 
15. Докторов Федот Иннокентьевич, 1925 
16. Егоров Иев Григорьевич, 1913 
17. Егоров Капитон Николаевич, 1904 
18. Жендринский Капитон (Калинник) Иванович, 1901 
19. Жендринский Семен Иванович, 1916 
20. Иванов Александр Самсонович, 1918 
21. Иванов Василий Иванович, 1922 
22. Иванов Егор Иванович, 1918 
23. Иванов Иван Васильевич, 1925 
24. Иванов Прокопий Иванович, 1898 
25. Иванов Семен Иванович, 1907 
26. Ильин Егор Иванович, 1920 
27. Ильин Николай Анисимович, 1925 
28. Ильин Семен Поликарпович, 1921 
29. Ильин Тит Федотович, 1904 
30. Кардашевскай Афанасий Ильич, 1915 
31. Кардашевскай Гаврил Спиридонович, 1903 
32. Кардашевскай Сергей Иванович, 1917 
33. Ксенофонтов Иван Дмитриевич, 1906 
34. Кудаев Данил Игнатьевич, 1904 
35. Куприянов Никон Иванович, 1905 
36. Лазарев Иван Васильевич, 1924 
37. Лазарев Иван Уварович, 1925 
38. Лазарев Увар Лазаревич, 1898 
39. Мендяров Игнатий Пудович, 1923 
40. Николаев Гаврил Капитонович, 1926 
41. Николаев Григорий Прокопьевич, 1901 
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42. Николаев Николай Григорьевич, 1919 
43. Николаев Филипп Васильевич, 1911 
44. Оконосов Афанасий Афанасьевич, 1923 
45. Павлов Андрей Васильевич, 1924 
46. Павлов Кирилл Алексеевич, 1919 
47. Павлов Софрон Абрамович, 1918 
48. Петров Иннокентий Петрович, 1909 
49. Петров Константин Гаврильевич, 1908 
50. Петров Никон Петрович, 1909 
51. Родионов Иван Афанасьевич, 1925 
52. Софронов Дмитрий Давыдович, 1920 
53. Семенов Гаврил Гаврильевич, 1920 
54. Спиридонов Петр Егорович, 1925 
55. Спиридонов Софрон Васильевич, 1923 
56. Степанов Макар Степанович, 1903 
57. Табыисов Прокопий Гаврильевич, 1910 
58. Тельбиров Илья Егорович, 1907 
59. Тойтонов Софрон Николаевич, 1944 
60. Хабахов Петр Иванович, 1923 
61. Ханхасов Гаврил Семенович, 1904 
62. Яковлев Дмитрий Николаевич, 1912 

ЕВРОПАНЫ БОСХОЛООБУТ САЛЛААТТАР 

1944 СЫЛ БЭС ЫЙА—1945 СЫЛ ЫАМ ЫЙА. 
ЕВРОПА ДОЙДУЛАРЫН ФАШИЗМТАН БОСХОЛООҺУН 

Атаакаҕа

 П. Н. Тобуруокап 

Сталинград ыраастанна!
Ленинград быыһанна!
Үйэлэртэн үйэлэргэ
Өлбөт ааппыт айхалланна!
Кыһыл үйэ кынаттара,
Бухатыырдар сиэннэрэ,
Дьоруой куорат уолаттара,
Модун норуот буойуннара!
Туран иһиҥ, атаакаҕа!
Aтаакаҕa! Ньиргиһиҥ!
Арҕаа диэки!
Арҕаа диэки!
Инники!
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Васильев Петр Васильевич

1918 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт. 
Үөрэхтээх, «Кыһыл үлэһит» холкуоска бэтэринээринэн 
үлэ лии сылдьыбыт.

1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Санинструктор, 338-с 
стрелковай дивизия 1136-с стрелковай полкатыгар 8-с 
рота младшай сержант званиелаах хамандыырынан, 
1023-с стрелковай полкаҕа старшай сержант званиелаах 
сэриилэспит.

1944 с. олунньу 7 күнүгэр Албан аат III истиэпэннээх 
уор дьанынан наҕараадаламмыт.

Донесение о потерях (ЦАМО ф. 58, о. 18003, д. 454)

«Тов. Васильев в наступа-
тельном бою 5 января 1944 г.  
в р-не дер. Крю ково (Лисанин-
ско го района, Витебской обл.) 
первый ворвался в траншею 
про тивника и личным приме-
ром бесстрашия увлек за собой 
всех бойцов своего отделения.  
В этом бою он вместе с бойца - 
ми своего отделения уничто-
жил 14 немецких солдат. Дос-
тоин правительственной на гра-
ды ордена Славы III степени» 
(ЦАМО ф. 33, о. 690155, д. 1740)
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1023 СП бойобуой сурунаалыттан 
(сайт pamyat-naroda.ru)

1945 с. олунньу 28 күнүгэр өстөөх буулдьатыттан өлбүт, Восточнай Пруссия-
ҕа Хассельберг, Шенберг хуторга көмүллүбүт. Кэлин Польшаҕа Бранево куорак-
ка баар саллааттар мемориалларыгар көһөрүллүбүт.

Егоров Иев Григорьевич

1913 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Былга Киргиэ-
лэйэ дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. 1943 с. Аммаҕа учуутал-
лыы сылдьан Чурапчы РВК-тан сэриигэ ыҥырыллыбыта.

II Белорусскай фронт 3-с мотострелковай батальонун 
8-с механизированнай корпус 68-с механизированнай би-
ригээдэтигэр младшай сержант званиелаах пулеметчигы-
нан сэриилэспитэ.

1945 с. олунньу 9 күнүгэр «Хорсунун иһин» мэтээлинэн 
наҕараадаламмыт.

1945 с. ыам ыйын 14 күнүгэр ылбыт бааһырыытыттан 
өлбүт. Польшаҕа Хойнице куоракка көмүллүбүт.

Сурук 

«Германия сириттэн эҕэрдэ! Буойун Егоров төрөппүттэрэ уонна кэргэт-
тэрэ, дорооболоруҥ!

Мин эһиэхэ кини бойобуой доҕоро уонна бииргэ сэриилэспит киһитэ суру-
йабын. Төрөөбүт сирим эмиэ Саха сирэ, Амма оройуона. Биһиги иккиэн биир 
подразделениеҕа сыл аҥаарын кэриҥэ сулууспалаабыппыт.

Эһигини хайдах гынан уоскутуохпунуй? Ол эрээри көнөтүнэн уонна кырдьы-
гынан этэбин: Егоров Иев Григорьевич биһиги ортобутугар суох. Бу эһиэхэ 
саамай ыараханнык иһиллибит тылларын өйдүүбүн. Бу сэрии сиэртибэтэ, 

Саллааттар мемориаллара. 
Бранево к., Польша
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онно төһөлөөх аҕалар, бырааттар-убайдар, эдэркээн уолаттар уонна доҕот-
тор өлбүттэрэй. Ол иһин харах уутун таһааран наһаа ытаамаҥ-соҥоомоҥ, 
аралдьыйа-аһара сатааҥ.

Бука диэн дьиэ кэргэттэргит ортотугар бэйэ-бэйэҕитин болҕойсуҥ, өй-са-
наа өттүнэн өйөһүҥ.

Иев Григорьевич Амма оройуону гар 1940 с. учууталынан үлэлээби тин 
билэбин. Онон миэхэ эмиэ ыара хан этэ. Биһиги кинини Ийэ буоругар кистээ-
биппит. Икки төгүл наҕараа даҕа түһэриллибитэ. Егоров И. Г. туһунан кыл-

Иев Егоров 1945 с. 
балаҕан ыйын 9 күнүгэр 
«За отвагу» ылбыт 
мэтээлин наградной 
лииһэ (ЦАМО ф. 33, 
о. 687572, д. 1945)

«Мл. сержант Егоров будучи пулеметчиком показал себя смелым 
и решительным. Поддерживал пехоту огнем своего пулемета, 
вывел из строя 1 ручной пулемет и уничтожил 2-х немцев. Достоин 
правительственной награды медали «За отвагу».
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гастык итинник иһитиннэрэбин. 
Мин аады рыһым маннык: Полевой 
почта 61426-Д, Сирдитов Дмит-
рий Ивановичка. Эһиэхэ үчүгэй до - 
руобуйаны уонна дьолу-соргуну ба - 
ҕарабын. Эҕэрдэни кытта Сирди-
тов Д. И. 1945 с. ыам ыйын 19 кү-
нэ».

Дмитрий Иванович Сирдитов,
Амма Абаҕатын киһитэ Германияттан ыыппыт суруга 

Сурук Бүлүүгэ байыаннай комиссариат сэрии сыллааҕы архыыбын пуонда-
тыгар уурулла сытар, куоппуйата Нам музейыгар баар. Бу Егоров И. Г. архыып 
докумуонугар сураҕа суох сүппүтүнэн ааҕыллар.

Пулеметчик, младшай сержант Егоров И. Г. 1945 с. олунньу 14 күнүгэр өстөөх 
буулдьатыттан бааһырбыт (ЦАМО СССР основание: ф. 3356, ОП 2, д 13, № 14, 
57, л.90).

Сирдитов Д. И. Амма оройуонун Омоллоон нэһилиэгэр буҕаалтырынан үлэ-
лии олорон, 1942 с. бэс ыйын 11 күнүгэр бэбиэскэ туппута. «Егоров И. Г. хорсун-
нук кыргыспыта уонна үчүгэй доҕор этэ. Мин кини туһунан дьонугар 1945 с. су-
руйбутум», — диэн ахтар Амма сэлиэнньэтин олохтооҕо, пенсионер, хомуньуус 
Дмитрий Иванович Гаврильев.

Дмитрий Иванович Гаврильев «Өлбөт өрөгөй» диэн 
1990 с. кинигэтиттэн кылгатан суруллубут.

Е. Е. Попова-Харабынова  
«Балаҕаннаах — төрөөбүт сирбит» кинигэттэн 

Жендринскэй Семен Иванович-Мөлөт

1916 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт. Бааччаҥныыр Татаа-
рын уола Саахтыйа Уйбаан ииппит. «Кыһыл үлэһит» хол-
куоска үлэлии сылдьан 1943 с. сэриигэ барбыт.

Бастаан Илиҥҥи фроҥҥа, онтон Арҕааҥҥы фроҥҥа 
287-с стрелковай дивизияҕа 868-с стрелковай полкаҕа сэ-
риилэспит. 1944 с. атырдьах ыйын 12 күнүгэр ылбыт баа-
һырыытыттан 315-с ОМСБ госпитальга өлбүт. Польшаҕа 
Свентокшискай воеводствоҕа, Сандомирскай повятка, Бу-
шевска дэриэбинэҕэ, соҕуруу, 200 м сиргэ 6-с №-дээх мо - 
гилаҕа хараллыбыт (ЦАМО ф. 58, о. А-71693, д. 1459).

Хойнице куорат, 
«Советское военное кладбище»
(844 саллаат уҥуоҕа хараллыбыт сирэ)



178

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

Сандомирскай повятка баар «Военное 
кладбище солдат Советской Армии» брат-
скай могилаҕа (1953 с.) хос көмүллүбүт (пе-
резахоронение) буолуон сөп.

Иванов Иван Васильевич- Алта Баһылай уола

1925 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт. Аҕата Иванов Васи-
лий Иванович-Алта Баһылай, ийэтэ Федорова Акулина 
Ивановна.

1943 с. тохсунньу 8 күнүгэр сэриигэ ыҥырыллан бар-
быт. 1944 с. алтынньы 5 күнүгэр сэриигэ бааһыра сыл-
дьыбыт. 1945 с. тохсунньу 16 күнүгэр 61-с аармыйа 215-с 
армейскай саппаас полкатыттан 12-с гвардейскай стрел-
ковай дивизияҕа ыыппыттар. 12-с гвардейскай стрелко-
вай дивизия 32-с гвардейскай стрелковай полкатын 10-с 
гвардейскай отдельнай разведывательнай ротатын 12-с 
кпдк-тыгар гвардия старшай сержана, стрелок-разведчик 

быһыытынан сэриилэспит. 
Муус устар 12 күнүгэр «Хорсунун иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыт.
1945 с. Германия сиригэр өлбүт, көмүллүбүт сирэ биллибэт.

«Военное кладбище солдат 
Советской Армии». 

Польша, повят Сандомирский

Донесение о потерях ( ЦАМО ф.58, о. 18002, д. 875)



179

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

Гв. ст. серж. Иванов в ночь на 3/IV-45 года действовал в составе 
группы гв л-та Стаканова с задачей захвата контрольного пленного 
в районе острова, что южнее 1 км Амштейпдамм. Будучи в группе 
прикрытия действовал смело и решительно. Достигнув намеченного 
объекта, группа рассредоточилась в боевой порядок, ожидая дей-
ствия группы захвата. Во время действия группа немецких солдат 
в количестве до 10 чел., пытавшаяся переправиться на лодках с це-
лью помочь своему боевому охранению, но огнем из автомата немцы 
были отсечены, тем самым дали возможность группе захвата вы-
пол нить поставленную задачу. Пленный был взят. В этой операции 
осо бо отличился гв. ст. серж. Иванов. За мужество и отвагу достоин 
награждения медалью «За отвагу».

Ком. 10 гв. отд. р. р. Герой Сов. Союза гв. капитан Гаврилов.  
05 апреля 1945 г. (ЦАМО ф. 33, о. 687572, д. 141)

Военно-пересыльный пункт (ЦАМО ф. 8511, о. 89630, д. 1)
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Ильин Егор Иванович-Бассабыык

1920 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Бүлүүтээҕи педучи-
лищеҕа үөрэнэн, учуутал идэтин ылбыта. Кэргэнэ Нико-
лае ва Анна Николаевна сэриигэ барарыгар 1 кыыс оҕо-
лоох хаалбыта.

1943 с. сэриигэ ыҥырыллан барбыта. 42-с минометнай 
биригээдэ 564-с минометнай Кутузов и Суворов уордьан-
наах полкаҕа минометнай расчет хамандыырынан сулуус-
палаабыта.

1945 с. бэс ыйын 9 күнүгэр «Берлины ылыы иһин» мэ-
тээлинэн, 1946 с. кулун тутар 29 күнүгэр Кыһыл Сулус уор-
дьанынан наҕараадаламмыта.

1945 с. дойдутугар эргиллэн кэлбитэ.
1976 с. ыалдьан өлбүтэ.
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Аҕалаах ийэбит туһунан  
сурукка-бичиккэ түһэрэн үйэтитэр ытык иэспит 

Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ фашистскай Германияны кыайыы бэ-
лиэ күнүн быйыл, 2020 сылга, 75 төгүлүн бэлиэтэнэр. Бу үбүлүөйдээх сылга 
биһиги төрөппүттэрбит, аҕабыт, Ильин Егор Иванович-Бассабыык Аҕа дойдуну  
көмүскүүр Улуу сэрии бэтэрээнэ, Кыһыл Сулус уордьан кавалера, улахан дьиэ 
кэргэн аҕа баһылыга уонна ийэбит, Николаева Анна Николаевна, тыыл бэтэ-
рээнэ, Ийэҕэ Албан аат уордьан кавалера, СӨ «Гражданскай килбиэн» бэлиэ  
хаһаайката, 8 оҕо күн күбэй ийэтэ, бааллара буоллар бииргэ олорбуттара 80 сы-
лын, ону таһынан аҕабыт 100 сааһын туолуо этэ. Бу маннык бэлиэ сылга төрөп-
пүттэрбит ити кэмнээҕи олохторуттан ахтан-санаан ааһар, сурукка-бичиккэ тү-
һэрэн үйэтитэр ытык иэспит буолар.

1943 с. сайын аҕабыт маҥнайгы борохуотунан аармыйаҕа ыҥырыллан, Аҕа 
дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ барбыт уонна сэрии бүппүтүн кэннэ биир сыл 
курдук салгыы Германияҕа сулууспалаан баран, 1946 с. эмиэ маҥнайгы боро-
хуотунан «Берлини ылыы иһин», «1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу сэриитин кэми-
гэр Германияны кыайыы иһин» икки бойобуой мэтээллээх, биир Кыһыл Сулус 
уордьаннаах, маны таһынан войсковой чааһын хамандыырын уонна штаб на-
чаа лынньыгын ааттарыттан үчүгэй дьиссипилиинэлээҕин иһин хромовай саппы-
кы бэлэхтээх, Улуу Кыайыыны Берлиҥҥэ тиийэ уһансан, сэрииттэн тыыннаах эр - 
гиллэн кэлбит. Аҕабыт сэрии уонна ол кэнниттэн Германияҕа хаалан сулууспа-
лаабытын туһунан улаханнык кэпсээбэт этэ. Арай кэлин бырааппар, оҕо эрдэҕи-
нэ, Николай Егоровичка, Германияҕа тугу көрбүттэрин-билбиттэрин дойдулары-
гар тиийэн 20 сыл устата кэпсиэ суохтаахтарын туһунан НКВД сотрудниктара 
мэктиэ сурукка илии баттатан ыыппыттарын эппит үһү. Ол эрэн, итиннэ сыһыана 
суох сорох кэпсээбит түгэннэриттэн ахтан ааһар буоллахха, кэпсиир этэ, «сна- 
ряд скороһа салгыҥҥа тыас скороһынааҕар түргэн буо лан буоллаҕа буолуо, 

«Красноармеец Ильин участник в Отечественной войне с октября 
1944 года по 09.05.45 года. В период боев под Данцигом Ильин служил 
в противотанковой артиллерии в 54-м артиллерийско-ис требитель-
но-противотанковом полку 2-й артиллерийской дивизии в должнос-
ти наводчика орудия. 25 марта враг предпринял ряд силь ных контр-
атак: от огня артиллерии в расчете остался лишь он один, командир 
орудия и остальные номера были ранены. Ильин всех их перенес 
на себе в безопасное место, и в течение всего боя один оставался 
у орудия, ведя беспрерывный огонь по врагу. Все контратаки врага на 
этом участке были отражены.

За мужество и решительность, проявленную на поле боя достоин 
правительственной награды ордена Красная Звезда.

Командир 564-го минометного орденов Суворова и Кутузова полка 
Бородулин. 12 февраля 1946 года». 

Наградной лист (ЦАМО ф.33, о.687572, д. 1936)



182

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

кэннибитигэр түһэн эһиннэҕинэ, кини иһиирэн ааһар тыаһа эстии кэнниттэн 
иһиллэрэ, онон таптарбытыҥ буоллар, дьиҥнээҕэ, өлөн бүтэн баран чохчоҥнуу 
олорор курдук буолаҕын», — диирэ. Теоретически толкуйдаа тахха, ити этиитэ 
орун наах курдук. Онтон биир түүн утуйа сыттахтарына, саллаат бөҕөтүн на-
һыылканан гос питальга таспыттар, ол саллааттар күнүс ньиэмэс тэр бадыбаалга 
дьаат таан баран хаалларбыт арыгыларын түбэһэн испиттэр. Олортон сорохто-
ро атырабыыс буолан өлбүт үһүлэр. Иккис түгэн. Берлин куораты ылан баран, 
саллааттар маҕаһыыҥҥа киирэн сабыс-саҥа аккордеоннары ылан аҕыйахта  
тардырҕата түһээт, ортотунан ыыра тардан кэбиһэллэрин көрөн, «Ама да өс-
төөххө өһүрбүт иһин, хаарыан инструменнар тугун буруйдара эбитэ буолла», — 
диэн кэлэйбитин кэпсээн турар. Онтон Рейхстагы ылыы кэнниттэн Рейхстаг ис - 
тиэнэтигэр атыттары үтүктэн истиэнэҕэ бэйэтин аатын суруйан хаал ларба та-
ҕыттан кэлин сүрдээҕин кэмсинэр этэ, «Суруйбутум буоллар, кинилэр курдук 
историяҕа хаалыахтаах эбиппин», — диэн турардаах. Этэринэн, истиэнэ ма-
райданарын сөбүлээбэтэх. Аҕабыт бу уодаһыннаах уот сэриигэ артиллерист 
быһыытынан сэриилэспит. Сэбиэскэй Сойуус маршала Василий Иванович Чуй-
ков Сталинградтааҕы кыргыһыылар тустарынан ахтыытыгар харса суох саха 
ньургун уолун артиллерист, снайпер-бронебойщик Гаврил Дмитриевич Про-
тодьяконовы холобурдаан туран этэн турардаах. «Было бы неверно говорить  
только о снайперах из стрелкового оружия, у нас было немало снайперов-ар-
тиллеристов и минометчиков» (Калашников А. А., «Воины-якутяне в Сталин-
градской битве», с. 345). Кини бу оруннаах этиитигэр сөбүлэһэн тураммын, 
аҕабынан киэн туттуум өссө улаатар, тоҕо диэтэххэ, кини, төһө да снайпер-ар-
тиллерист буолбатар, этэн аһарбытым курдук, хас да бойобуой мэтээллэрин 
таһынан хорсун быһыытын иһин Кыһыл Сулус уордьанынан наҕараадаланан 
турар. Ону таһынан, «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» уонна 
«50 лет Воо руженных сил СССР» диэн үбүлүөйүнэй мэтээллэринэн сэрии бүп-
пүтүн кэннэ эмиэ бэлиэтэнэн турар.

Аҕабыт ийэбитин, Кэнтиктэн төрүттээх Николаева Анна Николаевнаны, кытта 
сэрии буолуон биир сыл иннинэ билсиһэн, 1941 с. холбоһон ыал буолбуттар. 
Онтон 1941 с. Лида диэн кыыс оҕолоноллор. Бу оҕолоро 1942 с. эмискэ ыалдьан, 
икки сааһыгар сылдьан төннүбүт. Онтон 1943 с. олунньу ый 3-гэр иккис кыыс 
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төрүүр уонна киниэхэ бэйэлэрин ааттарын икки бастакы 
буукубаларын уонна араспаанньаларын бастакы буукуба-
ларын холбооннор, Анегина /АНна ЕГор Ильин, Николае-
вА/ диэн ааты иҥэрбиттэр.

Ийэбит сэрии сылларыгар Намҥа 50 миэстэлээх дет-
дом арыллыбытыгар поварынан үлэлээбит, онно: «Улуус 
нэһилиэктэриттэн тулаайах оҕолор эрэ буолбакка, тиийим-
мэккэ аччыктаан быстарбыт ыаллар оҕолоро эмиэ баал-
лар этэ», — диэн сүрдээҕин хараастан туран кэпсиирэ. 
Онон уоттаах сэрии ыар тыына кыргыһыы хонуутугар эрэ 
буолбакка, тыылга эмиэ, история кэрэһилиирин курдук, он-
тон итэҕэһэ суох этэ.

Биһиги дьиэ кэргэҥҥэ төрөппүттэрбит олорон ааспыт 
олохторун кэнэҕэски ыччаттарбытыгар сырдатар уонна  
үйэтитэр инниттэн тоҕоостоох түгэн үөскээтэ да, кинилэр тустарынан ахтан-са-
наан ааһабыт. Ол курдук, кыыһым Михайлова Ильза Васильевна уола Адик 
Михайлов 4-с кылааска үөрэнэ сылдьан, 2015 с. Улуу Кыайыы үбүлүөйдээх 
70 сылыгар хос эһэтин туһунан матырыйаал хомуйаннар, научнай-практическай 
кэмпириэнсийэҕэ (НПК) ситиһиилээхтик кыттан турар. Ол дакылаатын матыры-
йаалыттан быһа тардан бу кылгас ахтыыбар киллэрдэхпинэ табыллар. «Биһиги 
хос эһээбит Ильин Егор Иванович Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии кыттыы-
лааҕа. Кини Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэр 1920 с. (докумуонунан), от-
тон aрхыып кэпсииринэн, 1919 с. олунньу ый 2 күнүгэр төрөөбүт.

Сэрии буола илигинэ, Бүлүүтээҕи педагогическай училищеҕа үөрэнэн, учуу-
тал идэтин ылбыт. Оскуолаҕа саха тылын, география уонна физкультура 
уруоктарын үөрэппит.

Кыайыы 70 сылын көрсө хос эһээбит сэриигэ сылдьыбытын туоһулуур до-
кумуоннарын чинчийдибит. Бу чинчийиигэ Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгин 
музейыттан элбэх матырыйааллары буллубут.

Егор Иванович олоҕун 
аргыһа Николаева 
Анна Николаевна

Ильин Е.И. хос сиэнэ Адик Михайлов 
эһэтин туһунан чинчийэр үлэтэ
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1943 с. Аҕа дойдутун чиэһин көмүскүү барбыт. Кини онно артиллерист уон-
на минометчик, ефрейтор званиелаах эбит.

Арай биир түүн табаарыһын кытта дозорга турбуттар. Түүн фашист 
бөҕө көстүбүт. Фашистары көрөн бараннар, иккиэн алдьаммыт тааҥкаҕа 
кии рэн манаабыттар. Ол кэннэ хас да сиртэн сүүрэ сылдьан кыранааталары 
быраҕаттаабыттарыгар, ону фашистар элбэх утарылаһаачы баар дии са-
наан куттанан куоппуттар. Бу туһунан хос эһээбит кэпсээбитин 1985 сыл 
«Үөһээ Бүлүү» хаһыатыгар В. Ильин суруйбут.

«Хос эһээбит уоттаах сэриигэ хорсун быһыытын иһин 1945 с. ыам ыйын 
2 күнүгэр 359-с №-дээх Сталинтан, «Гданьск куораты босхолооһун иһин» уон-
на фашистскай Германия сиригэр кыргыһыыларга кыттыбытын иһин Мах-
тал суруктары туппут.

Үчүгэй дьиссипилиинэлээх кыһыл армееһын иһин хромовай саппыкынан бэ-
лиэтэммитин хамандыыра, майор Старицкай уонна штаб начаалынньыга Ту-
ров биэрбит ыспыраапкалара туоһулуур.

Хос эһээбит Берлиҥҥэ тиийэ хорсуннук сэриилэспит уонна хас да мэтээл-
лэринэн: «1941–1945 сс. Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ Германияны кыа-
йыы иһин», «Берлины ылыы иһин» уонна Кыһыл Сулус уордьанынан наҕараа-
даламмыт. Бэрээдэктээх, бэйэтин кыанар, кытыгырас уонна мындыр буолан 
дойдутугар тыыннаах эргиллэн кэлэн олоҕун салҕаабыт.

Биһиги хос эһээбитинэн киэн туттабыт, кини аатыгар сүгүрүйэбит.
Сэрии хаһан да буолбатын, эйэлээх олох туругурдун!» 
Аармыйаттан кэлэн баран, аҕабыт эйэлээх олоххо баара-суоҕа 27 эрэ сыл 

олорон, 53 сааһыгар, 1973 с., мин 23 саастаахпар, бу олохтон туораабыта. Кэ-

Инники эрээккэ хаҥастан уҥа олороллор: 
Василий, Анегина уонна Иннокентий Ильиннэр; 

хаҥастан уҥа тураллар: Александр, Иван, Андрей уонна Николай Ильиннэр
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лин биһиги, кини олорон ааспыт сааһынааҕар сааһыран, эһээ, эбээ буолан 
баран санаатахпытына, аҕабыт барахсан эдэригэр да бараахтаабыт эбит. Ол 
эрэн, аҕабыт ити бэриллибит олох кылгас кэрчик кэмигэр сэрии диэн тугун 
билэн, учууталлаан, болуотунньуктаан уонна да араас үлэлэргэ үлэлээн, ийэ-
битинээн оҕо-уруу тэнитэн, аймахтар уонна үтүө дьон баар буоланнар, иитэн-та-
кайан, үөрэттэрэн, атахпытыгар туруоран, дьоҥҥо-сэргэҕэ биллэр-көстөр үлэһит 
дьон оҥордохторо. Ол курдук, эдьиийим Анегина Егоровна П. И. Чайковскай 
аатынан консерваторияны бүтэрэн, ССРС, РСФСР уонна СӨ норуодунай ар-
тыыһа, профессор, ССРС X ыҥырыылаах Үрдүкү Сэбиэтин дьокутаата. Убайым 
Иннокентий Егорович, улахан быраатым Николай Егорович Иркутскай, Крас-
ноярскай уонна Дьокуускай куораттарга үөрэнэн, иккилии үрдүк үөрэхтээхтэр, 
маны таһынан Иннокентий Нам нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, Николай 
Үөдүгэй, Нам нэһилиэктэрин уонна улуус бочуоттаах олохтооҕо. Орто быраатым 
Александр Егорович Дивногорскайдааҕы лесотехническай техникуму бүтэрэн, 
техник-лесник идэлээх, кыра быраатым Андрей Егорович Дьокуускай куоракка 
олорон орто уонна үрдүк анал үөрэхтэнэр, онтон өссө биир кыра бырааппын 
Иван Егоровиһы кытта эмиэ Красноярскай куоракка үөрэнэн үрдүк үөрэхтээх ин-
женердэр буолбуппут. Үөһээ Бүлүү бөһүөлэгин уонна Нам нэһилиэгин бочуот-
таах олохтооҕобун. Балтым Анна Егоровна бибилэтиэкэр үөрэхтээх 4 оҕо ийэтэ 
этэ. 1989 с. 36 сааһыгар суол быһылааныгар түбэһэн хомолтолоохтук олохтон 
туораабыта. Манна эбэн этэр буоллахха, мин уонна убайдаах быраатым, Инно-
кентий уонна Николай Егоровичтар, нэһилиэк уонна улуус та һымнарыгар быы-
бардааччылар итэҕэллэрин ылан хас да төгүллээх народнай дьокутааттар Сэ-
биэттэрин дьокутааттара буолбуппут. Оттон эһэтин аатын сүгэ сылдьар улахан 
уолум, Егор Васильевич, эмиэ биир ыҥырыылаах улуус Сэбиэтигэр дьокутаат-
таан турар уонна эһэтин курдук история, география учуутала. Билигин быраап-
пын, Николай Егорович уолун Григорий Николаевиһы, кытта IV ыҥырыылаах 
улуус Сэбиэтин дьокутааттара буолабыт.

Кылгас ахтыыбын түмүктүөм иннигэр этиэм этэ, орто дойдуга киһи хайдах 
олоҕу олорон ааспыта, кини төһө тугу оҥорон, төһөнү айан-тутан хаалларбы-
тынан эрэ буолбакка, бэйэтин кэнниттэн төһө, хайдах хаачыстыбалаах ыччаты 
хаалларбытынан кытта сыаналанар уонна үйэлэргэ кини аата ааттаныа дии са-
ныыбын.

Василий Егорович Ильин,  
Үөһээ Бүлүү бөһүөлэгин уонна Нам нэһилиэгин 

бочуоттаах олохтооҕо,
үлэ бэтэрээнэ.

Муус устар 1 күнэ, 2020 с. Үөһээ Бүлүү с.
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Ильин Николай Анисимович

1925 с. Нам нэһилиэгэр Ильин Анньыыһын дьиэ кэргэ-
нигэр төрөөбүтэ. Нам 7 кылаастаах оскуолатын бүтэрбитэ. 
«Чолбон» холкуоска үлэлии сылдьан 1943 с. сэриигэ бар-
быта.

Связист этэ, младшай сержант званиелаах отделение 
хамандыырынан I Белорусскай фронт 33-с аармыйа 49-с 
стрелковай дивизиятын 222-с полкатын састаабыгар сыл-
дьан сэриилэспитэ.

1945 с. тохсунньу 25 күнүгэр «Бойобуой үтүөлэрин 
иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыта.

1950 с. дойдутугар эргиллэн кэлэн баран, эмискэ ыал-
дьан ол сыл өлбүтэ.

Наградной документ (ЦАМО ф. 33, о. 717037, д. 303)

Ильин Семен Поликарпович 

1921 с. Нам нэһилиэгэр Даҥ Балакаара дьиэ кэргэнигэр 
төрөөбүт. Үөһээ Бүлүүгэ 7 кылааһы бүтэрэн баран, хом-
сомуол актыыбынай чилиэнин быһыытынан райкомолга, 
онтон кэлин ааҕар балаҕаҥҥа үлэлии сылдьан, 1943 с. сэ-
риигэ барбыт.

1944 с. ыам ыйын 27 күнүгэр курсаннар үөрэхтэрин 
кэнниттэн 85-с стрелковай дивизияҕа ыыппыттар (ЦАМО 
ф. 8519, о. 71024, д. 75). 1944 с. от ыйын 19 күнүгэр ИГ 
4287-с №-дээх госпитальтан 54-с аармыйа 225-с сап паас 
полкатыгар ыыппыттар (ЦАМО ф. 8520, о. 42937, д. 7). 
1944 с. атырдьах ыйын 16–31 күннэр ыккардыларыгар ГЛР 

1993-с №-дээх госпитальга ыыппыттар (ЦАМО ф. 8520, о. 42471, д. 5). 1945 с. 
муус устар 3 күнүгэр 3-с ударнай аармыйа 153-с запасной полкатыгар ыыппыт-
тар (ЦАМО ф. 8511, о. 89630, д. 7). 23-с гвардейскай стрелковай дивизия 63-с 
гвардейскай стрелковай полкатын 5-с стрелковай ротатыгар сэриилэспит.

1945 с. ыам ыйын 30 күнүгэр ылбыт бааһырыытыттан өлбүт, Бранденбург 
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Кюстринский оройуон Нойдамм куорат Зольдинер уулусса илин уһугар, чараҥ 
хаҥас өттүгэр, 19-с №-дээх көмүүгэ хараллыбыт.

1945 с. бэс ыйын 14 күнүгэр өлбүтүн кэннэ «Хорсунун иһин» мэтээл биэрэргэ 
бирикээс тахсыбыт.

Филиппов Афанасий Данилович

1921 с. 2-с Үөдүгэй нэһилиэгэр төрөөбүт. Эдьиийэ Филиппова Мария Дани-
ловна.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. 19-с стрелковай дивизия 32-с стрелковай пол-
каҕа рядовой саллаатынан сылдьан бааһыран 1649-с эвакогоспитальга киир бит, 
1943 с. ахсынньы 22 күнүгэр 37-с ЗСБ ыыппыттар (ЦАМО ф. Пензенский воен но-
пересыльный пункт, о. 163455, д. 150). Кэлин 126-с стрелковай дивизия 550-с 
стрелковай полкатыгар отделение хамандыыра, младшай сержант зва ниелаах 
сэриилэспит.

1944 с. алтынньы 22 күнүгэр Восточнай Пруссияҕа (Польша) Аннушек, Гай-
де-Круг уездка Дом Лесника өлбүт.

Наградной документ (ЦАМО ф. 33, о. 686196, д. 5332)

Донесение о потерях (ЦАМО ф. 7195, о. 377305с, д. 1)
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Александров Иван Егорович-Тэлгээнэй

1911 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт. 
«Кыһыл үлэһит» холкуостааҕа.

1943 с. сэтинньи 1 күнүгэр Кыһыл Аармыйа кэккэтигэр 
ыҥырыллыбыт.

1944 с. бэс ыйын 17 күнүгэр 240-с стрел-
ковай полкаттан 998-с стрелковай полка 
345-с ОМЕДСБ (отдельнай медико-санитар-
най ба та льоҥҥа) ыыппыттар (ЦАМО ф. 7658, 
о. 70161 с, д. 10).

1944 с. «Бойобуой үтүөлэрин иһин» мэ-
тээллээх дойдутугар эргиллибит.

1976 с. ыалдьан өлбүт.

Аянитов Игнатий Александрович

1923 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйа кэккэтигэр ыҥырыллыбыт.
I Белорусскай фронт 49-с стрелковай дивизия 212-с 

стрелковай полкатыгар сэриилэспит.
1944 с. муус устар 8 күнүгэр «Бойобуой 

үтүөлэрин иһин» мэтээлинэн наҕараадалам-
мыт.

1944 с. сэрииттэн эргиллибит.
1997 с. өлбүт.

Наградной документ (ЦАМО ф. 33, о. 690155, д. 1909)

«Медалью «За боевые заслуги» стрелка 3-й стр. роты 
рядового Аянитова Игнатия Александровича. В боях юго-
западнее Юшковичи 30–31 марта с.г. действовал смело и 
решительно. С возгласом «вперед за Родину», вдохновляя 
бойцов всего отделения, один из первых ринулся в атаку. 
Огнем из своей винтовки уничтожил 2-х немецких солдат».
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Аянитов Игнатий Александрович

Мин 1943 сыл бэс ыйыгар 18 сааспар сэриигэ ыҥырыллар бэбиэскэни туппу-
тум. Маҥнай Тас Монголияҕа сулууспалыы тиийбитим. Сахалар хас да этибит. 
Агитация кыайан уонча уолу, ол иһигэр миигин, пулеметнай ротаҕа ыллылар, 
«акка тиэллэ» сылдьыаххыт дииллэр. Спиридонов Петр Петровиһы (Бэллэкэ 
Бүөтүрү) сибээскэ ыллылар. Сибээс хамандыыра саха эбит. Халхин-Гол күөл 
кыргыһыытыгар сылдьыбыт офицер. Биһиги тачааҥкаҕа сылдьыахпыт диэбип-
пит баара, 50-ча киилэни, 8–9-туу диискэни санныбытыгар сүгэ сырыттыбыт. 
Сүгэн баран истиэп устун барабыт. Лээмкэтэ улахан баҕайы. Бастакы навод-
чик нүөмэрин ыллым. Чайваншаҥҥа мунньахха сырыттыбыт, хайгыыллар эҥин 
быһыы лаах.

Өктөөп бырааһынньыгар үчүгэйдик бырааһынньыктаттылар, аһаттылар. Ол 
кэннэ «Сойууска бараҕыт» диэтилэр. Үөһээ Бүлүүттэн Михайлов Еремей, Пет- 
ров Лэгэнтэй, Далыртан Акимов Ньукулай, Ороһуттан Татаринов Игнатий — ба-
рыта 40-ча киһи Сойууска кэллибит. Улан-Удэҕэ тимир суолга киллэрэн ыытты-
лар. Улахан куораттарга аара эбиэттэтэллэр. Табаарынай богуонунан айанныы-
быт. Ивановскай уобаласка тиийэн сүөкээтилэр, онно офицердар тоһуйдулар. 
Сержаннары бэлэмниир оскуолаҕа үөрэнэр буоллубут. Миигин кытта Ильин Се-
мен Поликарпович, Николай Акимов үөрэнэллэр, ол сылдьан дьиссипилиинэни 
кэһэн үүрүлүннүм. ПТР-га бардыбыт. Остолобуойга мас тастараллар, хатыҥы 
сүгэн аҕалан. Аны маассабай ротаҕа барар буоллугут диэтилэр. Баанньыктат-
тылар, сабыс-саҥа таҥаһы — тэлигириэйкэ, бэргэһэ, хаатыҥка биэрдилэр. Ду-
ховой оркестрынан атаарыллан арҕаа айаннаатыбыт.

Айаннаан иһэн көрдөхпүтүнэ, Вязьма куоракка турбалар эрэ хороһон көстөл-
лөр. Фронт чугаһаатаҕын аайы поезпыт түүн эрэ айанныыр, күнүс турар. Оннук 
айаннаан истэхпитинэ, биһигини поеһы тохтоппокко эрэ аара сиргэ ыстаннар-
дылар. Поезпыт салгыы бара турда. Биһигини түһээппитин кытта, офицердар 
бөҕө то һуйан ыллылар, хантан кэлбиттэрэ буолла? Миигин, Татариновы, Аки-
мовы хабыс-хараҥаҕа илтилэр, биир сиргэ землянкаҕа тириэртилэр. «Манна сы-
тыҥ», — диэтилэр. Харыйа тэллэх, икки өттө аһаҕас, ортотугар тимир оһох тоох. 
«Эһиги хараххыт сытыы, разведчиктар буолаҕыт», — диэн буолла. Акимовы 
штабка ыҥырдылар. Киэһэ үөрэхтэн кэлбиппит киһибит суох, мөһөөччүгэ эмиэ 
суох. Куукунаҕа бардаҕа диэн көрдөөтүбүт да булбатыбыт. Нөҥүө күнүгэр аны 
Татариновы ыҥырдылар, эмиэ Акимов курдук буолуо диэн быраһаайдастыбыт. 
Соҕотоҕун хаалан хааллым…

Өстөөх сөмөлүөтэ бөҕө көтөр, орудие тыаһа иһиллэр. «Инники кирбиигэ 
ыыт», — диэн көрдөстүм, тэһийбэтим. Саппаас ис таҥаспын хортуоппуйга мэ-
нэйдэстим, онтум иһин гауптвахтаҕа уктулар. Онтон аҕыйах чаас буолан баран: 
«Инники кирбиигэ киирэҕин», — диэтилэр. От-мас кумаламмыта сүрдээх, атын 
дойдуга айаннаан иһэр быһыылаахпын. Күнүс харыйа быыһыгар хорҕойобут, 
түүн эрэ сыҕарыйабыт. Арай биирдэ түүн 2 биэрэстэлээх сиргэ тиийэҕит диэн 
буол ла. Онно тиийэн траншеяҕа киллэрдилэр, алын өттө бадарааннаах быһыы-
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лаах. Ити курдук, 1944 с. Кыһыл Аармыйа күнүгэр инники кирбиигэ киирдим. Түүн 
тууна бааммыт дьон кэлэллэр, аптамаат туттардылар уонна иитиҥ диэн буолла. 
Иккилии чаас буола-буола уларыталлар, онно ытыалас да ытыалас буолаҕын. 
Сарсыардааҥҥы аһылыгы тиэрмэһинэн таһаллар. Тиэрмэстэрин дьөлө ытан кэ-
биһэллэр. Нууччалар табахсыттара сүрдээх, көрдөөтөхтөрүнэ табахпын биэрэ-
бин. Миэхэ туттараллар, табах хаһаайына буоллум. Күнүс даҕаны, түүн даҕаны 
өстөөх ытара ханна барыай, аптамаатынан, пулеметунан ыталлар.

Рота хамандыыра ыйытта: «Ханна үөрэммиккиний?» — диэн. Мин: «Монго-
лияҕа», — диэтим. «Станковай пулеметунан үлэлээ, огонь по одиночной!» — 
диэн хамаандалаата. Ыппытым кэннэ «1-кы наводчиккын быһыылаах», — диэтэ. 
Ол кэнниттэн, хата, станкист гымматылар. Биир сарсыарда хамандыыр ыҥыран 
киллэрдэ: «Дьэ саллаат, нуормаҕын ис, инники кирбиигэ киирэҕин», — диир. Ин-
ники кирбиигэ 3–4 күн сырытыннаран баран сынньаттылар. Онно да сүгүн сыры-
тыннарбаттар, үөрэтэллэр, баанньыктаталлар. Инники кирбиигэ сынньалаҥҥа 
түүн түрүбүөгэлээн атын сиргэ илдьэллэр. Бааһырбыттар эҥин бөҕө бааллар.

Кулун тутар 2–3 күннэригэр Чаус диэн куорат (оройуон киинэ быһыылаах) ат-
тыгар кэллибит. «Сарсыарда Чауһу ылаҕыт», — диэн бирикээһи туттубут. Биһиги 
дьоммут артиллериянан сим да сим. Икки күн кыайан ылбатыбыт. Үһүс күнүгэр 
саҥа чааһы аҕаллылар. 1-гы траншеяны ылсан баран, 2-с траншеяҕа араанньы 
буолан таҕыстым. Өстөөх уҥа флангаттан атаакаҕа таҕыста диэн буолла. Икки 
илиибин курдаттыы таптардым, нөҥүө илиим тостубут. Биир оҕонньор бэрэбээс-
килээтэ, күнү быһа эрийдэ. Кини да сынньаныан наада, «арыый сэллии түстүн» 
диир. Онуоха биир кырдьаҕас саллаат: «Араанньы буолан иһэр буолбат дуо?! 
Хобуураҕын тимэхтэн эбэтэр бэйэҕин ытан кэбиһиэм!» — диир. Аттыбытыгар 
ньиэмэс өлөн умса түһэн сытар. Оҕонньор ол ньиэмэс саатын ылан сүктэрдэ. 
Окуопа иһигэр санчааска кэллим да, ол саабын бырахтардылар. «Хаамар кыах-
тааххын дуо? Сатыы санчааска таҕыс», — диэтилэр. Онно бэрэбээскилээн ба-
ран, Ярославль куоракка полевой госпитальга илиим уҥуоҕун хам баайан өр сы-
тыардылар. Челябинскайга Троицкай куоракка эмтэнэн, хаан куттаран, 1944 с. 
балаҕан ыйыгар дойдубун буллум. Алта ыйга уоппускаҕа ыыттылар.

Миитэрэй Наумов «Кинилэр дьоллоох саллааттар этэ», 
2015 с. кинигэттэн 

Васильев Алексей Тихонович 

1908 с. төрөөбүт.
1943 с. сэриигэ барбыт. Бүлүүтээҕи РВК-ҕа 1943 с. сэриигэ барбыттар испии-

һэктэригэр «Вшивцов Алексей Тихонович, 1908 г. р., Намский сельсовет, возврат 
26.06.1944 г.» диэн сурулла сылдьар. «Память народа» сайтка Нам улууһун 
воен комата «1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр Германияны кыа-
йыы иһин» мэтээл биэрбиттэр испииһэктэригэр «Вшивцов Алексей Тихонович, 
красноармеец 704 ап» диэн киирэ сылдьар.

1944 с. дойдутугар эргиллибит.
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Докторов Иннокентий Егорович-Көҥкөө

1918 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт. Кыра 
оҕо эрдэҕинэ төрөппүттэрэ өлөннөр, аймахтарыгар иитил-
либит. Боотулууга арыы собуотугар маастарынан үлэлии 
сылдьан, 1943 с. бэс ыйыгар Кыһыл Аармыйа кэккэтигэр 
ыҥырыллыбыт. Киниттэн икки кыыс оҕо хаалбыт.

19-с гвардейскай стрелковай дивизия 56-с гвардей-
скай стрелковай полкатыгар сэриилэспитэ. 1944 с. олун-
ньу 4 күнүгэр кыргыһыыга өлбүт, Белоруссияҕа Витебскэй 
уоба ласка Барышино сэлиэнньэттэн 200 м илин диэки 
көмүллүбүт.

Донесение о потерях 
(ЦАМО ф. 58, о. 18002, д. 286)

56 гв.сп бойобуой сурунаалыттан 
(сайт pamyat-naroda.ru)

Иванов Егор Иванович

1918 с. төрөөбүт.
1943 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт.
1946 с. дойдутугар эргиллибит.
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Иванов Семен Иванович

1907 с. төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Арҕааҥҥы фроҥҥа сэриилэспит.
1945 с. дойдутугар эргиллибит.

Куприянов Никон Иванович-Кырдьаҕас

1905 с. Нам нэһилиэгэр Куприянов Уйбаан уонна Соф-
ронова Екатерина дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт. Кэргэнэ Каза-
кова Мария, 9 оҕолоохтор.

1943 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Закавказскай фронт 
386-с стрелковай полкатыгар пулеметчигынан сэриилэс-
пит. Керчь куорат оборуонатын кыттыылааҕа.

1944 с. атаҕар бааһыран демобилизацияламмыт. 3-с 
группалаах инбэлиит буолбут. Кэлэн баран, Дүллүкүгэ 
хол куоска биригэдьииринэн, сылгыһытынан, сопхуоска 
уон на бэ кээринэҕэ үлэлээбит.

1992 с. Дүллүкүгэ өлбүт.

Павлов Софрон Абрамович 

1918 с. Бүлүү улууһугар төрөөбүтэ.
1943 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. 180-с стрелковай диви-

зия 86-с стрелковай полкатыгар сэриилэспит, Керчь куора-
ты ылыы кыттыылааҕа.

1944 с. дойдутугар кэлбит.
1952 с. Албан аат III истиэпэннээх уордьанынан наҕа-

раадаламмыта.

Үөрэбин дьонум-сэргэм, ыччаттарым ытыктабылларын ыларбыттан,  
миигин холобур оҥостоллоруттан 

Мин Бүлүү оройуонугар Баппаҕаайы нэһилиэгэр 1915 с. дьадаҥы бааһынай 
дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтүм. Дьонум кыаммат буоланнар уонна оччолорго кыах-
таах эрэ ыал оҕолоро үөрэнэллэринэн мин үөрэммэккэ хаалбытым. Дьонум эрдэ 
өлөннөр, эдьиийбэр иитиллибитим. Күтүөтүм көмүсчүт идэлээҕэ. Тымтайдаах-
ха, Таҥараҕа элбэх сыл көмүскэ үлэлээбитэ. Мин күтүөппүн кытта тэҥҥэ сыл-
дьыһан, көмүсчүт идэтин баһылаабытым.



193

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

Бүлүүттэн Үрүҥээйэп диэн киһи тахсан, Баппаҕаайыга көмүсчүттэргэ анал-
лаах маҕаһыын астарбыта уонна дьону сүүмэрдээн Сиинэлэргэ көмүс көрдөтө 
ыыталаабыта да, Мытаараҕа муҥутаан 3–4 грамм көмүһү булар этибит. Ол иһин 
аккаастаммыппыт. Миигин Степан Лепчиков Үөһээ Бүлүү оройуонугар Даалы-
гыр га баран көмүстүүргэ аҕытаассыйалаабыта. Онно тиийэн Мытаараны баһы-
лаан, көмүстээһиҥнэ төбөбүт оройунан түспүппүт. Урут көмүскэ сылдьыбыт буо-
ламмын, ханна көмүс баар сирин чинчийэн дьоммор ыйан-кэрдэн биэрэр этим, 
ол иһин миигин салайааччынан талбыттара.

Өргүөккэ 8 сыл олорбутум. Онно олоҕум аргыһын Александра Григорьевна-
ны көрсүбүтүм. 1942 сыл балаҕан ыйыгар холбоспуппут уонна иккиэн көмүс суу-
йуутугар үлэлээбиппит. Ол бириэмэлэргэ фашистскай Германия дойдубутугар 
сэриинэн саба түһэн, үлэ-хамнас барыта фронт, барыта кыайыы туһугар босхо 
бэриллэрэ. 80-ча көмүсчүккэ бронь биэрэн үлэлэппиттэрэ.

1943 сыл үүммүтэ. Биир сарсыарда Өргүөт Сэбиэтин исполкомун бэрэссэдээ-
тэлэ Абрахов көмүсчүттэргэ кэлэн, сэрии туһунан уоттаах-төлөннөөх тылы эп-
питэ уонна 80-ча киһиэхэ Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллалларын туһунан бэбиэс - 
кэ туттартаабыта. Ол иһигэр мин эмиэ баар этим. 80 ыҥыырдаах аты илдьэ аар-
мыйаҕа барааччылары атаарбыттара. 1943 сыл сайын Лермонтов борохуотунан 
аармыйаҕа барааччылары илдьибиттэрэ. Мальтаҕа тиийэн, ый аҥаарын курдук 
үөрэтэн баран, Читаҕа биир ый мас кэрдиитигэр үлэлэппиттэрэ.

Онтон поеһынан арҕаа сэриилэһэр чааска атаарбыттара. Муораҕа тиийэн 
киэһэ хараҥа буолуор диэри катердарга сэрии сэбэ бөҕөнү таспыппыт, түүн ка-
тердарга тиэйэн силбэһиини туораппыттара уонна салгыы сатыы айаннаабып-
пыт. Сарсыарданан землянкаҕа тиийбиппит. Манна 14 күнү быһа тохтоло суох 
сэриилэспиппит. 15-с күммүтүгэр эмиэ кимэн киириигэ 10 буолан уһулуччу баран 
испиппит. Онтон өстөөхтөргө лаппа чугаһаан иһэн тааҥкаҕа хаххалана сытан 
өстөөхтөргө утары уоту аспыппыт. Өр-өтөр буолбатаҕа, үлүгэрдээх тыас дэлби 
бараатын кытта, тааҥкабыт сороҕо уонна бииргэ сылдьыбыт дьонум үрүө-та-
раа ыһылла түспүттэрэ, сибилигин аҕай тыыннаах, өстөөхтүүн өтөрүтэ түсүһэргэ 
бэлэм сыппыт доҕотторум сэймэктэнэн, лабаалара ыһыллан хаалбыттарыттан 
уйулҕам хамсаабыта уонна өстөөхтүүн хааппыла хаан хаалыар диэри кыдыйсар 
санааны ылынан сэриилэспитим. Эмискэ хаҥас ойоҕоһум, буутум биирдэ аһый 
гынан хаалбыта, өйбүн сүтэрбитим. Биирдэ өйдөммүтүм, хараҥаран эрэр эбит, 
тылым чороччу хатан хаалбыт. Тыас-уус тохтообут. Сор бөҕөнөн уҥа өлүөр өт-
түкпэр үҥкүрүс гынаммын, сыыллан, эрэй бөҕөнөн траншеяҕа тиийбитим, биир 
бурят уола турара, ону көрөн баран ханна да барбыппын өйдөөбөппүн. Арай 
биир дэ өйдөммүтүм, икки санитарка кыыс наһыылкаҕа ууран илдьэ баран иһэл-
лэр этэ. Улахан сырдык балааккаҕа киллэрэн, бастакы көмөнү онорон баран, 
нөҥүө күнүгэр силбэһиини хараабылынан туоратан, онтон поеһынан Сочига 
госпитальга ыыппыттара. Онно икки ойоҕоһум тостубутун, өттүгүм уҥуоҕа ал-
дьаммытын эпэрээссийэлээбиттэрэ, эмтээбиттэрэ. 1944 сыл тохсунньу ыйтан 
балаҕан ыйыгар диэри госпитальга сыппытым. Онтон Украинаҕа шахтаҕа үлэ-
лээбитим.
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Мин ити бааһырыым Керчь куораты босхолооһуҥҥа этэ. 227‑с Темрюкскай 
стрелковай дивизия 779-с Севастопольскай полк рядовойунан сылдьыбытым.

Шахтаҕа үлэлии сылдьан, сэриигэ ылбыт бааһым көбөн медицинскэй хамыы-
һыйа инбэлииккэ таһаарбыта. Уонна байыаннай эбээһинэстэн босхолоон, дой-
дубар ыыппыттара. Дойдубар 1945 сыл бүтэһигэр эргиллэн кэлбитим. 

1946 с. МТС-ка оробуочай быһыытынан үлэҕэ киирбитим. 1950 сылтан 14 сыл 
устата МТС-ка куонньугунан үлэлээбитим. Онно сырыттахпына, 1952 сылга сэ-
риилэс пит чааһым Албан аат III истиэпэннээх уордьанынан уонна «Германия-
ны кыайыы» иһин мэтээлинэн наҕараадалаабыта. 1964 сылга МТС «Сельхоз-
техника» буолбутун кэннэ балтаһытынан үлэлээбитим. МТС-ка барыта 27 сыл 
үлэ лээбитим уонна 1973 с. биэнсийэҕэ тахсыбытым. «Сельхозтехника» оройуон 
киинигэр көспүтэ, ол иһин Исидор Барахов аатынан сопхуоска оробуочайынан 
киирбитим. Уонна күн бүгүнүгэр диэри ыскылаакка үлэлии сылдьабын.

МТС-ка үлэлии сылдьан, үчүгэйдик, чиэһинэйдик үлэлээбитим иһин «Комму-
нистическай үлэ удаарынньыга» буолбутум уонна элбэх грамоталарынан, мах-
тал суруктарынан наҕараадаламмытым. 1980 с. нэһилиэк Бочуоттаах олохтоо-
ҕун аатын ылбытым. Уонна 5 үбүлүөйүнэй мэтээлинэн наҕараадаламмытым.

1978 с. «Үлэ бэтэрээнэ» мэтээлинэн наҕараадаламмытым. Кыайыы 40 сылы-
гар I истиэпэннээх Аҕа дойду сэриитин кыттыылааҕа уордьанынан уонна «Кыа-
йыы 40 сыла» үбүлүөйдээх мэтээлинэн наҕараадаламмытым.

Биһиги дьиэ кэргэммитигэр 4-пүт. Ийэбит инбэлиит, сааһа 67-тэ. Улахан  
уолум Павлов Михаил Софронович куоракка киноуправлениеҕа кылаабынай ин-
женеринэн үлэлиир. Кэргэннээх. Кыра уолум Омукчанов Леонид Петрович тыа 
хаһаайыстыбатын институтун бүтэрэн кэлэн, манна төрөөбүт сиригэр Исидор 
Барахов аатынан сопхуоска кылаабынай инженер-мелиораторынан үлэлиир. 
Кэргэннээх.

Мин билигин саамай үөрэрим, дьонум-сэргэм, ыччаттарым ытыктабылларын, 
убаастабылларын ыларбыттан, кинилэр миигин холобур оҥостоллоруттан.

Сэрии уонна үлэ бэтэрээнэ, 
нэһилиэк бочуоттаах олохтооҕо 

Софрон Абрамович Павлов. 
Дмитрий Наумов «Кинилэр дьоллоох саллааттар этэ», 

2015 с. кинигэттэн 

Биһиги дьиэ кэргэн уордьана 

Биһиги эһэбит аата Павлов Софрон Абрамович. Кини сэриигэ кыттыбыт. Хор-
суннук сэриилэспит. Албан аат уордьаннаах уонна элбэх мэтээллэрдээх. Эһэм 
сэриигэ бааһырбытын туһунан маннык кэпсээччи:

«Үөрэҕэ суох, нууччалыы да сахалыы да биир да буукубаны билбэт буо лан, 
сэриигэ дьону батыһа сылдьар этим. Биирдэ кимэн киирии буолла. Уот ар-
даҕы ортотунан ытан ньиһийэ-ньиһийэ иннибит диэки харса суох сүүрэбит. 
Ньиэмэс тэр тааҥканан ытыалыы-ытыалыы утары атаакалаатылар. Сир 
ньиргийэн олорор. Сотору соҕус дьоммун имири охсон кэбистилэр. Үрдүбэр 
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түһээччи үрдүбэр, аттыбар түһээччи аттыбар оҕутта. Сыт-сымар бөҕө 
буолла. Биирдэ өйдөөн көрбүтүм — сүүрбэччэ хаамыылаах сиргэ ньиэмэстэ-
рим бу кэлэн тураллар эбит уон на аптамаатынан субурута тураллар. Мин 
дьэ куттанным. Суос-соҕотох хааллаҕым, билигин дьэ билиэн ылар, биитэр 
өлөрөр буоллахтара дии санаатым. Биэс ботуруонум хаалбытын аптамаап-
пар анньан кэбистим, икки бэстилиэттээхпин бэлэмнээтим, чугаһаатахта-
рына сомуокпун тардан кэбиһиэм диэн бэлэм сыттым. Утаакы буолбата, 
ойоҕоһум тырым гынна, уотунан аһыйда, онно сахалыы «айыкка» диэтим 
быһыылаах, өйбүн сүтэрэн кэбистим. Төһө өр сыппыппын билбэппин, өйдөнөн 
кэлбитим хараҥаран эрэр. Хааным бөҕө баран, тылым чороччу хатан хаал-
быт, силбин ыйыста сатыыбын, силим суох, кубус-кураанах. Халлааным ха-
быс-хараҥа буолан хаалла. Кэлбит сирим бу диэки баар этэ диэн өй көтөн 
түстэ. Илиибин хамсатаары гыммытым, аҥаар ойоҕоһум уонна атаҕым 
хамсаппат. Үчүгэй илиибинэн, атахпынан били үрдүбэр түспүт дьоммуттан 
босхолоннум. Аа-дьуо инним диэки сыҕарыҥнаатым. Кэлбит сирбэр, окуопабар 
тиийдэрбин диэн санаалаахпын. Ол муҥнанан иһэн, илиибинэн инчэҕэйгэ та-
йана түстүм. Дьэ онтон омуртум, тылым дэлби хатан нэһиилэ ыйыһынным 
уонна, дьэ, хараҕым сырдыырга дылы гынна. Салгыы айаннаатым. Өстөөх- 
төр сотору-сотору ракетницанан ыталлар. Үөрэппиттэрин курдук, сырдык 
уот иһэрин көрдүм да, хаптайан хаала-хаала, өр баҕайы сыылынным. Окуо-
пабар тиийдим. Оруобуна биир бурят уола ытардыы аптамааттаах бэлэм 
турар. Ону мин дьэ сахалыы «абыраа» диэбитинэн туох баар саалары-саа-
дахтары окуо паҕа биирдэ куугунаан түстүм. Били уолум бэйэбит киһибит 
диэн биллэ уонна икки санитар кыргыттары аҕалла. Өстөөх оскуолката ойо-
ҕоспун имири сотон ааспыт этэ, госпитальга сэттэ ый устата сыттым. 
Син киһи хара буоллум. Ол кэннэ Украинаҕа шахтаҕа чох хостооһунугар үлэ-
лээбитим. Онно үлэлии сылдьан крепление алдьанан илиибин өлөрбүтүм, үчү-
гэй ойоҕоспунан тымныйан, өлө сыһан, арыычча өрүһүммүтүм кэннэ дьэ дой-
дубар ыыттылар. Үөрэҕэ суох буолан, эрэй бөҕөнү көрөн дойдубун булбутум».

Эһэм бу сайын 85 сааһын туолуохтаах. Билигин куоракка баар. Сайын аайы 
биһиэхэ Намҥа кэлэр. Эһэм кэлэрин мин куруук күүтэбин. Кэллэҕинэ тэтэрээт-
тэрбин, сыаналарбын көрдөрүөм. «Оҕом суруйарга үөрэммит» диэн эһэм үөрүө. 
Улааттахпына, эһэм туһунан өссө элбэҕи суруйар баҕалаахпын.

Омукчанов Софрон, 
Нам орто оскуолатын 1-кы кылааһын үөрэнээччитэ, 2000 с.

«Албан аат эһиэхэ, Улуу Кыайыыны уһансыбыттарга!», 
2000 с. брошюраттан
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Родионов Иван Афанасьевич

1925 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт.
1944 с. дойдутугар төннүбүт.
1944 с. өлбүт.

Семенов Гаврил Гаврильевич 

1922 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт. «Кыһыл үлэһит» холкуос чилиэнэ.
1943 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Байыаннай пересыльнай пуун докумуонугар 

көстөрүнэн, 1944 с. алтынньы 19 күнүгэр Абхазскай АССР Сухумскай оройуонун 
Гульрипшскай сельсовекка 2456-с эвакогоспитальга кэлбит. 110-с стрелковай 
корпус 268-с стрелковай дивизия 95-с стрелковай полкатыгар сэриилэспит.

1944 с. ахсынньы 16 күнүгэр өлбүт, Латвийскай ССР Звердывскай буолас 
Седус хутор соҕуруу өттүгэр 1 км суолунан бардахха братскай могилаҕа көмүл-
лүбүт.

Донесение о потерях (ЦАМО ф. 58, о. 18003, д. 2)
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Тойтонов Софрон Николаевич

1922 с. Нам нэһилиэгэр Улахан Ньукулааһа дьиэ кэр-
гэнигэр төрөөбүт. Ороһуга 7 кылааһы бүтэрэн, Бүлүү пед-
техникумун 2-с куурсугар үөрэнэн баран, Туобуйаҕа тах-
сан учууталынан үлэлээбит. 1943 с. Харбалаахха ааҕар 
балаҕаҥҥа үлэлии сылдьан, Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыл-
лыбыт.

Байыаннай пересыльнай пуун докумуоннара көрдөрө-
рүнэн, 1944 с. тохсунньу 15 күнүгэр 429-с стрелковай 
полка 1-кы батальонугар ыыппыттар (ЦАМО ф. 8639,  
о. 100645 с, д. 1). 1944 с. кулун тутар 21 күнүгэр 
210-с стрелковай дивизияҕа ыыппыттар (ЦАМО ф. 
8639, о. 100670 с, д. 1).

1944 с. кулун тутар 19 күнүгэр өлбүт, Курскай 
уобаласка көмүллүбүт. («Өйдөбүнньүк кинигэ», 
1995 с.) 

Байыаннай пересыльнай пуун докумуонуттан (ЦАМО ф. 8639, о. 100645с, д. 1)
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1944 с.
1. Адамов Николай Игнатьевич, 1912 
2. Адамов Николай Куприянович, 1926 
3. Адамов Тимофей Алексеевич, 1916 
4. Аянитов Александр Алексеевич, 1895 
5. Васильев Николай Матвеевич, 1926 
6. Васильев Потап Герасимович, 1894 
7. Данилов Илья Михайлович,1921 
8. Долгаев Иван Капитонович, 1926 
9. Егоров Гаврил Иванович, 1916 
10. Иванов Алексей Иванович, 1926 
11. Иванов Тимофей Павлович, 1906 
12. Ильин Павел Поликарпович, 1926 
13. Кардашевскай Василий Гаврильевич, 1926 
14. Константинов Софрон Игнатьевич, 1926 
15. Лазарев Прокопий Васильевич, 1923 
16. Мостахов Василий Иванович, 1926 
17. Мухоплев Филипп Семенович,1912 
18. Никифоров Георгий Максимович, 1926 
19. Павлов Афанасий Иванович, 1922 
20. Петров Дмитрий Васильевич, 1899 
21. Степанов Афанасий Ильич, 1912 
22. Туручоков Николай Иванович, 1902 
23. Чычахов Егор Степанович, 1898 

Аянитов Александр Алексеевич

1895 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт. «Кы-
һыл үлэһит» холкуос чилиэнэ.

1944 с. тохсунньу ыйга штрафной батальоҥҥа сэриигэ 
барбыт. 134-с штрафной ротаҕа сэриилэспит.

1945 с. дойдутугар эргиллэн кэлбит.
1975 с. ыалдьан өлбүт.

Өлөр өлүүнү утары — кыһыл илиинэн

Үөһээ Бүлүү Балаҕаннааҕын олохтооҕо, «Кыһыл үлэ-
һит» холкуос чилиэнэ Александр Алексеевич сэрии ин-

ниттэн эккэ туттараары холкуос сүөһүтүн үүрүүгэ элбэхтик айаннаабыта. Алдан, 
Дьокуускай, Өлүөхүмэ суолларын уллуҥаҕынан мээрэйдээбитэ. Оннооҕор Охот-
скайга тиийэ сылдьыбыта. Ол сылдьан холкуос харчытын итэтэн, сууттанан хаа-
йыыга түбэһэр. Ити 1943 сылга этэ. Арҕаа сэрии уота күүдэпчилэнэрэ.
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Өлөксөөн Айанньыытап сэрии кэминээҕи кытаанах сокуон кыһарыйыытынан 
ыстарааптаммыттар батальоннарыгар арҕаа 134-с ротаҕа маршал Рокоссов-
скай аармыйатын састаабыгар түбэһэн сэриилэһэр.

Айанньыытап уоттаах сэриигэ түөрт эрэ күн сылдьар. Ити күннэргэ уһулуччу 
хорсун быһыыны көрдөрөн, өстөөх икки тааҥкатын уматар. Ыстарааптаммытта-
ры миинэни сүктэрэн баран тааҥканы утары инники кирбиигэ үүрэн киллэрэл-
лэр эбит. Пулемет, аптамаат буулдьатын, снаряд үлтүркэйин быыһынан таптар-
бакка, инники сыыллан киирэн миинэлэринэн өстөөх тааҥкатын үлтү тэптэрэр. 
Төрдүс күнүгэр үөрүйэҕинэн иккис тааҥкатын уматар. Бу тиһэх кыргыһыытыгар 
Өлөксөөн сыа тилэҕэр оскуолка түһэн кыайан хаампат буолар.

Өлөксөөн дойдутугар 1945 сыл саас кыайан дугуммат, баттык тайахтаах эр-
гиллэр. Хаайыыга утаарыллыбыт, өссө ыстарааптаммыттар батальоннарыгар 
түбэспит, эргиллибэт буолбут дэммит киһи бойобуой уордьаннаах, мэтээллээх 
дойдутун буорун булар. Кэргэнэ Евдокия, кыыһа Мария онно үөрбүттэриэн! 
Аччыктааһын, хоргуйуу сорун-муҥун көрбүт дьоҥҥо былыт быыһынан күн тык-
пыта.

Өлөксөөн сэрии кэнниттэн Нам нэһилиэгэр олохсуйар. Атаҕын бааһа оһор. 
Иккиһин кэргэннэнэр. «Чолбон» холкуоска (кэлин Исидор Барахов аатын ыл-
быта) сүөһү көрөөччүнэн, бостуугунан үтүө суобастаахтык үлэлиир. Өлөр өлүү 
дьаардаах айаҕыттан төлө көтөн тахсан дойдуга эргиллэн үлэлии-хамсыы, дьон 
ортотугар сылдьыы киниэхэ дэлэлээх үчүгэй буолуо дуо?! Сэрии кыттыылаахта-
ра бары даҕаны эйэлээх олоҕу наһаа күндүтүк саныыр уонна сыаналыыр дьон 
этилэр. Ол да иһин кинилэр ханнык үлэ түбэһэринэн, күүстэрэ кыайарынан үөрэ-
көтө үлэлээбиттэрэ-хамсаабыттара, айбыттара-туппуттара.

Өлөксөөн Айанньыытап оҕонньор багдаллыбыт улахан уҥуохтаах, модьу-
таҕа, нууччалыы кыһыл дьүһүннээх киһи этэ. Хайдах эрэ аатырбыт антифа-
шист-суруйааччы Эрнест Хемингуэйгэ майгынныыра. Куолаһа олус хатана. 
Сүөһүнү үүрэн иһэн хаһыырдаҕына, эһэ часкыйарыттан туох да атына суох буо-
лааччы.

1965 с. Улуу Кыайыы 20 сылыгар Өлөксөөн дьону кытта хаартыскаҕа түсүһэ 
сылдьарын өйдүүбүн. Оччолорго сэрии бэтэрээннэрэ элбэхтэр этэ. Өлөксөөнү 
биирдэ даҕаны бэтэрээн быһыытынан чиэстээн эрэллэрин көрбөтөҕүм. Кини 
ханна, хайдах сэриилэспитин хантан да булан ааҕар кыах суох. Бу киһи холо-
бура суох хорсун быһыытын — аҕыйах күн иһигэр ньиэмэс аатырбыт, туох да 
кыайбат дэммит «Тигр» икки тааҥкатын умаппыт чахчытын үүнэр көлүөнэ ыччат 
билиэх уонна сөпкө сыаналыах тустаах диэн бу ахтыыны суруйабын.

1975 сыл кыһын 80-тан тахса саастаах Өлөксөөн Айанньыытап сирдээҕи 
олоҕун түмүктээбитэ, кини олоҕун билигин сиэннэрэ салгыыллар.

Виталий Попов, 
«Үөһээ Бүлүү» хаһыат. 

Ыам ыйын 5 күнэ, 2006 с.
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Васильев Потап Герасимович-Батаа

1894 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүтэ. Кэр-
гэнэ Евдокия Захаровна.

Гражданскай сэрии кыттыылааҕа, «Кыһыл үлэһит» хол-
куоска өр кэмҥэ бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбит. 1931 с. 
16 киһилээх Саха сирин холкуостаахтарын уонна кыһыл 
бартыһааннарын дэлэгээссийэтигэр киирэн Москванан, 
Уфанан, о.д.а. сирдэринэн сылдьан араас собуоттары, 
ГЭС тутуутун, бастыҥ холкуостар үлэлэрин билсибиттэр, 
гражданскай сэрии дьоруойа И. Я. Строду кытта көрсү-
бүттэр. Намҥа нэһилиэк сэбиэтин исполкомун бэрэссэдээ-

тэлинэн үлэлии олорон, 1944 с. 
аармыйа ҕа ыҥырыллыбыт.

Бүлүүтээҕи призывной пуун 
испииһэгэр Васильев Потап Ге- 
расимович, 1894 с. төрүөх, 1944 с.  
аармыйаҕа ыҥырыллыбыт диэн 
сурулла сылдьар. Байыаннай пе- 
ресыльнай пуун докумуоннары-
гар 1944 с. алтынньы 9 күнүгэр 
Тамбовcкай пересыльнай пууҥҥа 
«негодные к строевой службе» 
диэн 20 киһини ыыппыттар ах-
сааннарыгар баар. Төрөөбүт сы - 
лын 1895 с. диэбиттэр, дьиэ кэр-
гэнин балаһыанньатыгар Евдо-
кия Захаровна диэн суруллубут. 
(ЦАМО ф. Тамбовский военный 

пересыльный пункт, о. 224417, д. 32).
Дойдутугар эр-

гиллибэтэх.

Васильев П.Г. дэлэгээссийэ састаабыгар 
аллараа эрээккэ хаҥастан иккис олорор. 

От ыйа, 1931 с., Москва к.
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ИЛИҤҤИ ФРОНТ САЛЛААТТАРА 
(Забайкальскай фронт) 

1945 сыл атырдьах ыйын 8 күнэ–балаҕан ыйын 2 күнэ. 
Милитаристскай Японияны кытта сэрии 

Адамов Куприян Иванович-Кэмпэр

1904 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйа кэккэтигэр ыҥырыллыбыт. За-

байкальскай фронт 549-с стрелковай полкатыгар 968-с от-
дельнай сапернай батальоҥҥа сэриилэспит.

1945 с. эргиллэн кэлбит.
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Адамов Николай Игнатьевич-Кыачайап

1912 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1944 с. Кыһыл Аармыйа кэккэтигэр ыҥырыллыбыта. 

Забайкальскай фроҥҥа 1 ОРАББ (отдельный рабочий ба-
тальон) сулууспалаабыт (ЦАМО ф. 8377, о. 114504, д. 7).

1949 с. дойдутугар эргиллибит.
1971 с. өлбүт.

Адамов Николай Куприянович

1926 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1944 с. Кыһыл Аармыйа кэккэтигэр ыҥырыллыбыт. За - 

байкальскай фроҥҥа сэриилэспит. Мотуруос Николай Ада - 
мов 1945 с. бэс ыйын 7 күнүгэр 67-с стрелковай полкаҕа 
16-с биригээдэ ҕэ МП сулууспаҕа киирбит. (Архив Воен но-
Морского флота г. Гатчина, шкаф 143, ящик 12).

1950 с. дойдутугар эргиллибит.

Адамов Семен Игнатьевич-Ооной

1920 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйа кэккэтигэр ыҥырыллыбыт. За-

байкальскай фроҥҥа 675-с артиллерийскай полкаҕа су-
лууспалаабыт (ЦАМО 8351, о. 108379 с, д. 7).

1950 с. дойдутугар эргиллибит.
1979 с. өлбүт.
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Адамов Тимофей Алексеевич

1916 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1944 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа 980-с стрелковай полкаҕа Японияны утары 
сэрии гэ кыттыбыт.

1946 с. дойдутугар эргиллибит.

Болтоков Семен Егорович 

1908 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт. На-
чаа лынай үөрэхтээх, ССКП чилиэнэ. 1935 с. Нам сель-
потун соҕотуопкаһыт үлэһитинэн ылыллыаҕыттан ыла 
13 сыл эргиэн систиэмэтигэр атыыһытынан, сельпо бы-
рабылыанньатын бэрэссэдээтэлинэн, Далыр, Нам, Үөһээ 
Бүлүү сель поларыгар райсоюз атыыга-эргиэҥҥэ иниспиэк-
тэринэн үлэлээбит. 1941 сылтан 1943 сыл бэс ыйыгар, 
аармыйаҕа ыҥырыллыар диэри, «Кыһыл үлэһит» холкуос-
ка бэрэссэдээтэллээбит.

Забайкальскай фронт 210-с стрелковай дивизия 582-с 
стрелковай полкатыгар сэриилэспит.
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1946 с. эргиллэн кэлбит.
1947–1955 сс. ыам ыйыгар диэри Нам сельсоветын исполкомун бэрэссэдээ-

тэлинэн үлэлээбит.
1955 с. уһун ыарахан ыарыыттан өлбүт. Бэйэтин аламаҕай майгылаах, дьон 

наадатын, кыһалҕатын быһаарымтыа, туруммут үлэтигэр күүһүн харыстаабакка 
үтүө суобастаахтык үлэлиир киһинэн көрдөрбүтэ.

Нам музейын архыыбыттан 

Ботуев Михаил Николаевич-Саадаа Тоҥуһа

1911 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт. «Кы-
һыл үлэһит» холкуос чилиэнэ.

1941 с. Кыһыл Аармыйа кэккэтигэр ыҥырыллыбыт. 
1947 с. дойдутугар кэлэн ыалдьан өлбүт.

Бугулов Данил Терентьевич

1925 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фронт 6-с к.мор (Архив военно-морского флота г. Гат-
чина, шкаф 148, ящик 13) Монголияҕа, онтон Владивосток-
ка сулууспалаабыт, Японияны утары сэрии кыттыылааҕа.

1950 с. дойдутугар төннүбүт.

Васильев Леонтий Никитич-Холкуостаах Лөгүөнтэй 

1913 с. I Хоро нэһилиэгэр төрөөбүт.
«Кыһыл үлэһит» холкуоска чилиэнинэн киирэн үлэлии 

сылдьан, 1941 с. балаҕан ыйыгар Кыһыл Аармыйаҕа ыҥы-
рыллыбыт. Онтон доруобуйатынан сыыйыллан кэлэн ба-
ран, 1943 с. иккиһин ыҥырыллыбыт. Илиҥҥи кыраныыс-
саҕа сылдьан ыарахан метеорологическай усулуобуйаҕа 
түбэһэн өлбүтүн туһунан бииргэ сулууспалаабыт биир 
дойдулааҕа туоһулаабыт.

1944 с. ыам ыйыгар өлбүт, көмүллүбүт сирэ биллибэт.
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Васильев Николай Матвеевич 

1926 с. Нам нэһилиэгэр Батакай дьиэ кэргэнигэр тө-
рөөбүт.

1944 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Забайкальскай фронт 
210-с стрелковай дивизия 649-с стрелковай полкатыгар 
Японияны кытта сэриигэ кыттыбыт.

1947 с. дойдутугар эргиллибит.
1957 с. өлбүт.

Мин аҕам 

Аҕам Николай Матвеевич (Батакай уола) 1926 с. Үөһээ Бүлүү улууһун Нам 
нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Ийэтэ Степанова (Васильева) Христина, аҕата Васильев 
Матвей Матвеевич 5 оҕолоохторуттан үһүс оҕолоро. 1942 с. 16 сааһыгар Бүлүү 
оройуонун военкоматынан ыҥырыллан, Дьокуускай куоракка баран, икки сыл 
үөрэнэн, тутууга үлэлээбитэ. Сэрии буола турарын иһин дьоно оҕобутун сэриигэ 
ыллылар диэн ытыы хаалбыттар. 1944 с. саха оҕолорун Япония сэриитигэр ыып-
пыттар. 18 саастаах эдэркээн оҕолор барбыттар. Онно сылдьыбытын туһунан 
кэргэнэ Ноговицына Мария Евсеевна кэпсээбититтэн хаалбыта. «Наһаа итии, 
өлүк бөҕө уонна хаан сыта ынырык куһаҕан сыттаах», — диирэ үһү. Уонна биир 
түгэни өйдүүбүн, оччолорго Японияҕа тэлэбиисэр баар эбит. Ону аҕабыт этэрэ 
үһү: «Дьиэбитигэр олорон киинэ көрөр буолуохпут», — диэн. Ол аата, тэлэбии-
сэри кэпсиир эбит. Онто биһиэхэ 1975 с. кэлбитэ. Бастакы сылларыгар ыалга 
барытыгар баар буолбатах этэ.

Мин ийэбин кытта 1951 с. тохсунньу 5 күнүгэр холбоспуттар. 4 оҕолонон ба-
ран, отой эдэригэр, 31 сааһыгар, улаханнык ыалдьан бу күн сириттэн барбыт. 
Ийэбит бэйэтэ соҕотоҕун 4 оҕону улаатыннарбы та. 
Отой хойут Ноговицына Евгенья Васильевна ту - 
руор сан, архыыптан докумуонун булан, бииргэ су-
лууспалаабыт Михайлов Михаил Алексеевичтан 
туо һу сурук ылан, аҕабытын сэрии бэтэрээнэ гын-
нарбыта. Онон ийэбит сэрии бэтэрээнин огдообото 
буолбута.

Билигин биһиги бары бэйэбит эбээлэрбит, уола 
эһээ буолан олоробут, онон аҕабыт 11 сиэннээх, 
10-тан тахса хос сиэннээх.

Япония курдук ыраах сиргэ тиийэн сэриилэһэн, 
тыыннаах кэлэн, эрдэ ыал буолан, оҕолонор дьолу 
билэн, олох олорон ааспыта. Кылгастык олох олор-
бут кэмигэр үлэһитинэн да сирдэрбэтэх. Намҥа 
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сельпоҕо атыыһыттаабыт, суоччуттаабыт. Үчүгэй үлэтин иһин оччотооҕу райпот-
ребсоюз өрөспүүбүлүкэтээҕи профсоюһуттан бочуотунай грамоталаах этэ уонна 
сэрииттэн мэтээллээх кэлбитэ. Биһиги кининэн киэн туттабыт.

Бииргэ төрөөбүт балтын  
Васильева Христина Матвеевна ахтыытыттан

«Нам биир кырдьаҕас олохтооҕо Васильев Матвей Ва-
сильевич уонна Васильева Христина Матвеевна 5 оҕо - 
лоох этилэр: 3 кыыс, 2 уол. Убайым холкуоска үлэлиирэ. 
Биирдэ аҕам миигин илдьэ сырыттаҕына, сэбиэттэн бэ- 
биэскэ туттарбыттар: «Уолгун сэриигэ ыыталлар», — диэ-
биттэр. Аҕам: «Уолбун сааһын эбэн, уон сэттэтин туо-
ла илик оҕобун сэриигэ ыыттылар», — диэбит. От ыйа 
1942 сыл этэ, убайым өрүс уҥуор окко үлэлии сырытта-
ҕына, дьиэтигэр аҕалбыттара. Ийэлээх аҕам харахтарын 
уута тохто сылдьан таҥаһын хомуйан биэрбиттэрэ. Аара  
аһыыр аһылыгын уган атаарбыттара. Убайым миигин 

сүүс пүттэн сыллаан ылбыта уонна эппитэ: «Мин сэриигэ баран эрэбин». Ийэм 
эппитэ: «Киристиинэ, киирэн утуй, сарсын киирэн борохуоту көрүөҥ. Түргэн бо-
рохуот дьону Дьокуускайга илдьэр диэбиттэрэ». Убайым Дьокуускайтан сурук 
ыытар этэ. Икки сыл ааспыта. Биирдэ убайбыттан сурук кэлбит, онно суруйбут: 
«Япония диэн дойдуга сэрии буола турар сиригэр аҕаллылар», — диэн. Японият-
тан хаартыскалаах сурук кэлбитэ. «Аптамаат диэн сааны тутан турабын» диэн 
суруктааҕа.

Онтон 1947 с. убайым суруйбута: «Сэрииттэн төннөн иһэбин, Бүлүү куорак-
ка аҕаллылар, кэлэн ылыҥ» диэн. Аҕам кыра күтүөтүнүүн Иванов Павеллыын 
аттаах сыарҕанан Бүлүүгэ барбыттара. Кыһын этэ, тымныы баҕайы. Ийэм эт, 
алаадьы буһарбыта. Оччотооҕуга дьиэни ыһыырынньык лаампа сырдатар этэ. 
Таһыр дьаттан икки киһи дьиэҕэ киирбиттэрэ. Убайым миигин сүүспүттэн сыл-
лаабыта уонна эппитэ: «Киристиинэ улааппыт даҕаны». Эдьиийдэрим ыал буо-
лан олороллор этэ.

Убайым сэрииттэн кэлэн баран, наспо диэн тэрилтэҕэ үлэлээбитэ, кэргэннэм-
митэ: 1 уол, 3 кыыс оҕоломмуттара. 1957 с. суох буолбута.

Бииргэ сулууспалаабыт табаарыһын  
Максимов Михаил Алексеевич ахтыыта

«Биһиги Бүлүү 4 оройуонун уолаттара уонна кыргыттара Дьокуускай куоракка 
1942 с. ФЗО диэн үөрэххэ, атыннык эттэххэ, тутуу араас үөрэҕэр үөрэнэн баран, 
Дьокуускай тутуутун тэрилтэтигэр үлэлээбиппит. Онтон 1944 сыл кулун тутар 
ыйга биһигини аармыйаҕа ылбыттара. Үөһээ Бүлүүттэн барыта 87 буолан бар-
быппыт. Биһигини Даурия диэн байыаннай чааска илдьэн харантыыҥҥа сытыа-
ран баран, Забайкальскай байыаннай уокурук 220-с дивизиятыгар 619-с строе-
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вой полкаҕа 3-с батальоҥҥа түбэспиппит. 
Мин 8-с ротаҕа Кардашевскай Василийы 
кытта, Николай 7-с ротаҕа Николаев Гаврил 
Капитонович, Томскай Терентий Васильевич 
уонна Пахомов Иннокентий, Ньурба олох-
тооҕо, буоланнар бииргэ түбэспиттэрэ.

1945 сыл от ыйын саҥатын эргин байыан-
най балаһыанньаҕа туруоран илдьэ барбыт-
тара. Аара үөрэтэ-үөрэтэ, Аргун диэн өрүс - 
кэ чугаһаабыппыт кэннэ, сэриигэ баран иһэ- 
бит диэн, японецтар хайдах кыахтаахтарын, 
ханнык сэрии сэбин үчүгэйдик баһылаабыт-
тарын эҥин, арааһы бары үөрэтэллэрэ. 
Атыр дьах ыйын 9-с түүнүгэр биһигини Аргун 
өрүс чугаһыгар хайа кэтэҕэр түүн туох да 
ото-маһа суох сиргэ аҕалтара. Сарсыарда 
9 чааска таб. Молотов Японияҕа сэриини 
биллэрдэҕинэ, оччоҕо биһиги Аргун өрүһү туоруохтаахпыт. Биһиэхэ улахан сэрэ-
тии баар этэ. Япониялар кыраныыссаны сүгүн туоратыахтара суоҕа диэн. Хата, 
биһиги дьолбутугар, биһиги пограничниктарбыт уонна разведчиктарбыт кинилэр 
заставаларын ылбыттар этэ. Онон Николай Аргуну туораан, Хинган хайатын 
чиэрэс тээн, Харбин, Чанчунь куоракка тиийэн бэрээдэги олохтооһуҥҥа сулуус-
паласпыта. Ити кэннэ биһигини онно-манна, урут-хойут Россияҕа ыытан чааспы-
тын уларытан испиттэрэ».

Убайым Николай Николаевич ыыппыт:

Справка центрального архива Министерства обороны РФ  
142100, г. Подольск Московской обл.

В книге учета рядового и сержантского состава 649 стр. полка 210 стр.  
дивизии за 1944–1945 гг. значится: «Красноармеец Васильев Николай Матвее-
вич, 1926 г. р., призван 14.03.1944 г. Якутским РВК, прибыл 25.06.1944, убыл 
в отдельный батальон контрразведки «СМЕРШ» Забфронта 09.09.1945 г.».

Основание: оп 363104 с. д.з л.121 649 стр. полк 210 стр. дивизии с 
09.08.1945 г.–03.09.1945 г. входил в состав действующей армии.

Основание: пр.5 л.99.
Начальник архивохранилища от 31.05.2002 г.
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Далыгыров Петр Гаврильевич 

1906 с. Нам нэһилиэгэр Даалыгар Хабырыыл дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт. Дьо-
нуттан араҕан, туһунан ыал буолан олорон, «Чолбон» холкуоска киирэн үлэлии 
сылдьан, 1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт.

Бүлүүтээҕи призывной испииһэккэ 1906 с. төрүөх, «Передан в промышл.» 
диэн суруллубут. Онтон эргиллибэтэх.

Докторов Дмитрий Михайлович-Миитэрэпээн

1912 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1944 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт.
1945 с. төннүбүт.

Докторов Михаил Николаевич

1909 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Буска дьиэ кэр-
гэнигэр төрөөбүт. 1931 сылтан Кыһыл Аармыйаҕа сулуус-
палыы киирбит.

1942 сылтан сэриигэ Забайкальскай фронт 36-с аар-
мыйатын 331-с стрелковай дивизия 488-с стрелковай пол- 
катыгар 1 рангалаах званиелаах техник-интендант, фи-
нансовай доволь - 
ствие начаалын-
ньыгын дуоһуна - 
һыгар сылдьы-
быт. Майор зва -
ниетын ылбыт.

1943 с. кулун тутар 7 күнүгэр «Бо йо-
буой үтүөлэрин иһин» мэтээлинэн на-
ҕа раадаламмыт.

Сэрииттэн эргиллэн кэлбит. 1971 с. 
Дьокуускай куоракка өлбүт.

Наградной лист 
(ЦАМО ф. 33, о. 682526, д. 438)
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Докторов Никита Игнатьевич-Оборуу 

1908 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт. «Кыһыл үлэһит» холкуос 
чилиэнэ. Сэриигэ барарыгар кэргэнэ Христина 2 уол, 2 кыыс оҕолоох хаалбыт.

1943 с. Кыһыл Аармыйа кэккэтигэр ыҥырыллыбыт. Өйдөбүнньүк кинигэҕэ 
Константинович диэн суруллубут, оттон Бүлүүтээҕи призывной испииһэккэ аҕа-
тын аата Игнатьевич, 1908 с. төрүөх диэн суруллубут.

1945 с. тохсунньу 4 күнүгэр Забайкальскай фроҥҥа сулууспалыы сылдьан, 
землянка умайыытыгар түбэһэн өлбүт. Монголияҕа көмүллүбүт.

Докторов Петр Михайлович-Сачыыкын

1922 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт. 
«Кыһыл үлэһит» холкуоска биригэдьииринэн үлэлээбит.

1943 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Японияны кытта сэрии 
кыттыылааҕа. Забайкальскай фроҥҥа Улан-Церковскай 
гарнизон 36-с Хинганскай Кразнознаменнай мото-стрел-
ковай дивизияҕа 76-с стрелковай полкаҕа санитарынан, 
стрелок-пожарнигынан сулууспалаабыт.

1945 с. балаҕан ыйын 2 күнүгэр «Бойобуой үтүөлэрин 
иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыт.

1945 с. демобилизацияламмыт. Сэрии кэнниттэн Үөһээ 
Бүлүүтээҕи нефтебазаҕа сэбиэдиссэйинэн, райзо агроме-
лиораторынан, леснигинэн, АГРЭ болуотунньугунан, 1956 сылтан «Ньурба» соп-
хуос оробуочайынан үлэлээбит.

1994 с. өлбүт.

Наградной документ (ЦАМО ф. 33, о. 686196, д. 7551)
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Докторов Федот Иннокентьевич

1925 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа Монголияҕа 16957 б/ч сулууспалаабыт.
1945 с. дойдутугар эргиллибит.
1990 с. өлбүт.

Долгаев Иван Капитонович

1926 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1944 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥ ҥа сулууспалаабыт.
1945 с. дойдутугар төннүбүт.

Егоров Гаврил Иванович-Дьиэлээхэп

1916 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1944 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллан баран үлэҕэ сылдьыбыт.
1945 с. эргиллэн кэлбит.

Егоров (Васильев) Капитон Николаевич-Лоҥхо уола

1904 с. төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллан баран, үлэҕэ 

сылдьыбыт.
1944 с. дойдутугар эргиллибит.
1950 с. өлбүт.
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Жендринскэй Калинник Иванович-Халыана

1901 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллан баран, үлэҕэ 

сылдьыбыт.
1945 с. дойдутугар кэлбит.
1970 с. өлбүт.

Иванов Алексей Иванович

1926 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт. «Чолбон» холкуос 
чилиэнэ.

1944 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-
скай фроҥ ҥа Иркутскай уобаласка Мальта станцияҕа 
сулуус палаабыт.

1945 с. дойдутугар төннүбүт.
1985 с. өлбүт.

Аҕабыт албан аата умнуллубатын 

Аҕабыт Алексей Иванович 1923 с. Нам нэhилиэгэр төрөөбүтэ. Үс саастааҕар 
аччык кэм буолан, дьоно көнньүнэн өлбүт сылгы этин сиэннэр бары биир күн 
өлбүттэрэ. Онон ол күн ийэтин, аҕатын, Тып диэн ааттаах эдьиийин уонна биир 
хоноhо киhини көмпүттэрэ.

Аҕабытын өлбүт диэн хоруоп оҥорон, сууйан-тараан көмөөрү гыммыттара 
ынчыктаан кэлбитин, куттанан мүччү түhэрэн кэбиспиттэрэ ытаан кэлбит, ону 
ылан эдьиийэ Мотуруонаҕа, эмиэ кини курдук ыалдьан сытар киhиэхэ, хоонньу-
гар укпуттар. Онтон ирэн, аhаан, киhи буолан тыыннаах хаалбыт.

Эдьиийэ Мотуруона аһатан-сиэтэн, иитэн, улаатыннаран, сэриигэ ыҥырыл-
лан Забайкальскай суол тутар чааска сулууспалаабыта. Бииргэ тө рөөбүт уба-
йынаан Туручуков Николай Ивановичтыын тимир суол тутуутугар, мас-ойуур 
кэрдиитигэр Иркутскай уобаласка Мальта тимир суолун станциятыгар бииргэ 
сылдьыбыттара.

Ыарахан үлэттэн толлубакка үлэлии сылдьан, ис тиибинэн ыалдьан госпи-
тальга киирэн эмтэммит, онон убайыныын сүтэрсэн кэбиспиттэр. Госпитальтан 
тахсан баран атын чааска сулууспалыы сылдьан, алҕаска убайын көрсөн ытаан  
бөҕөтө буолбут, ол кэннэ бииргэ төрөөбүт убайдыы-бырааттыыларын билэн 
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биир чааска холбообуттар, онтон ыла бииргэ сулууспалаан, сэрии бүппүтүгэр 
иккиэн тимир суолунан Байкалынан, Улан-Удэнэн уонна Чита куораттарынан 
айан наан дойдубутугар төннүбүппүт диэн кэпсиирэ. Байкал эбэ хотун улаханын, 
киэҥин сөҕөн санаан ылааччы.

Сэрииттэн кэлэн баран «Чолбон» холкуоска тутаах үлэhитинэн үлэлээбити-
нэн барбыта. Бастаан тутууга, от-мас үлэтигэр, онтон Ньурбаҕа тырахтарыыс 
куурсугар үөрэнэн бастакы тырахтарыыстартан биирдэстэрэ буолбута, онон 
дьон кыстыыр маhын, отун, мууhун таhыыга, ыhыы кэмигэр сир оҥоруутугар бо-
куойа суох үлэлээн барбыта.

Салалта этиитинэн саҥа кэлбит бодобуос массыынаҕа суоппарынан көспүтэ, 
онон ыаллары, тэрилтэлэри уунан хааччыйыыга эппиэттээх үлэhит буолбута. 
Оччолорго Нам, Балаҕаннаах нэhилиэктэригэр эргийэн уу таhара, биhиги кыра 
сылдьан массыынатыгар тиэллэ сылдьан утуйан хааллахпытына, урууларбыты-
гар түhэртээн, Балаҕаннаахха хоно хаалбыппыт үгүс буолааччы.

Илии үлэтин механизациялааhын кэмигэр сопхуоска доильнай аппарааты 
киллэриигэ бастакы мэхээнньигинэн буолбута.

Кэнники Исидор Барахов аатынан сопхуос Намнааҕы отделениетыгар меха-
низированнай аҥаардаах оттуур звено салайааччытынан үлэлээбитэ.

1972–1975 сс. 4 төгүл субуруччу Саха АССР үтүөлээх механизатора Пав-
лов С. С. аатынан куоталаһыы бирииһин кыайыылааҕа буолан, оройуон чөмпү-
йүөн механизаторын аатын ылбыта, дипломнарынан наҕараадаламмыта.

1973–1974 сс. Өлүөхүмэ уонна Ньурба оройуоннарыгар сири хорутааччылар 
өрөспүүбүлүкэтээҕи куонкурустарыгар кыттан, 1-кы миэстэни ылаттаабыта.

Бастакы эрээккэ хаҥастан бастакы олорор: Иванов А.И. 
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Бааһынаны харандааһы-
нан уруһуйдуур курдук көнө - 
түк тиэрэр, дириҥин санти-
метрын сантиметрыгар түһэ - 
рэр диэн кэпсииллэрэ.

Үлэтин таhынан аҕабыт  
уhа нар, тутар дьоҕурдаах буо- 
 лан, Намҥа саҥа дьиэ тутуу-
тугар, акылаат түhэриитигэр 
элбэх ыалга көмөлөспүтэ, ки- 
ни тутуспут дьиэлэрэ били-
гин да тураллар.

Аҕабыт үс саастааҕар өлө  
сыhан баран, Аҕа дойду Улуу  
сэриитин кыайыытын уhан-
сан, тыыннаах эргиллэн кэ-
лэн, ыал буолан, 8 оҕолонон, сиэннэрин бүөбэйдэһэн дьоллоохтук олорбута. 
1989 с. ыалдьан өлбүтэ.

Кини «1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр килбиэннээх үлэтин 
иһин», «Японияны кыайыы иһин» мэтээллэр кавалердара. 1970 с. В. И. Ленин 
100 сааhын көрсө үбүлүөйүнэй мэтээлинэн, 1985 с. Кыайыы үбүлүө йүн мэтээ-
линэн наҕараадаламмыта. 1973 сыл түмүгүнэн уонна өр сыллаах сыралаах үлэ-
тэ сыаналанан, Үлэ Кыhыл Знамята уордьаны туттарбыттара.

Биhиги, оҕолоро, аҕабытынан, Иванов Алексей Ивановиhынан, киэн туттабыт 
уонна оҕолорбутугар, сиэннэрбитигэр холобур оҥостобут. Аҕабыт албан аата 
Нам нэhилиэгэр мэлдьи ааттана сылдьарыгар баҕарабыт.

Оҕолоро, сиэннэрэ. 
Ыам ыйын 4 күнэ, 2020 с.

Иванов Василий Иванович-Токурууса уола

1922 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт. 
«Кыһыл үлэһит» холкуоска үлэлээбит.

1943 с. Кыһыл Аармыйа кэккэтигэр ыҥырыллыбыт. За-
байкальскай фроҥҥа 12-с аармыйаҕа сылдьыбыт. «От-
личник-минометчик» значоктаах этэ. Ефрейтор званиетын 
ыл быт.

1947 с. дойдутугар эргиллибит.
1949 с. саахалга түбэһэн өлбүт.

8 оҕо амарах аҕата Иванов Алексей Иванович
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Иванов Прокопий Иванович-Саппыкы уола

1898 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. 1943 с. атырдьах ыйын 30 күнүгэр 

өлбүт. Иркутскай уобалас Нижне-Илимскэй оройуонун Илимск сэлиэнньэтигэр 
көмүллүбүт.

Иванов Степан Иванович-Талахаччыйа

1907 с. Бүлүү улууһугар төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллан баран, үлэҕэ сылдьыбыт.
1945 с. дойдутугар кэлбит.

Иванов Тимофей Павлович

1906 с. Ньурбаҕа төрөөбүт.
1944 с. Кыһыл Аармыйа кэккэтигэр ыҥырыллыбыт. За-

байкальскай фроҥҥа 21-с запасной артиллерийскай пол-
каҕа сулууспалаабыт.

1945 с. дойдутугар кэлбит.

Истиҥ иһирэх тылынан махтанабын ийэлээх аҕабар

Ииппит аҕам Иванов Тимофей Павлович, ийэм Кононова Матрена Данилов-
на иккиэн кытаанах дьылҕалаах, улахан аһыыны көрсүбүт дьон холбоспуттар. 
Тимофей Павлович икки эмдэй-сэмдэй кыыс оҕолооҕо, Катя, Таня 3–4-с кылаас-
тарга үөрэнэллэрэ. Аҕам кэргэнэ Александраны уонна уол оҕотун сүтэрэн, аһыы 
бөҕөнү көрсөн эрэйдэнэр. Кыргыттарын атахтарыгар туруорар баҕата ыал буол-
лаҕына эрэ табыллыыһы диэн ыал буоларга сананар.

Ийэм барахсан Матрена Даниловна 1920 с. Ленинскэй оройуон Хаҥалас 
нэһилиэгэр Ынахсыкка төрөөбүт. Аҕата Большоев Данил 8 оҕолооҕо. Ийэм ийэ-
тэ кыра эрдэҕинэ өлөн, тулаайах аҥаардаах хаалан, пиэрмэҕэ ыанньыксыттаан, 
от охсон, мунньан, мас мастаан, оҕуруокка үлэлээн, кыһын от тиэйэн, ыарахан 
үлэ бөҕөтүн үлэлээбит. Ол охсон, аһыыта эбиллэн, ыарыһахтаан, уҥан охторо, 
наар этэ-сиинэ иһэн ыалдьара. Ииппит аҕам араас оту хомуйан оргутан иһэрдэн 
эмтиирэ. Ийэм улам аматыйан барбыта. Бэйэ-бэйэлэрин олус харыстаһаллара, 
оҕолорун тустарыгар наһаа кыһамньылаах этилэр. Икки оҕолоро суох буолбутун 
кэннэ, ийэм барыта биһиги туспутугар өйүн-санаатын ууран олорбута. Үлэлиэн 
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баҕарара да, сүрэх баастаах киһи, оҕолорун көрөн-харайан олорбута. Аспытын, 
таҥаспытын бэрийэрэ, доруобуйабытын көрөрө. Уолаттарын сүтэрбит буолан, 
бу дойдуттан барыар диэри уолугар Толяҕа олорбута.

Төрөппүт аҕам, Кононов Егор Кононович, эмиэ тулаайах эбит. Ийэбинээн 
ыал буолан, уолаттарын төрөтөн, оҕолонон-урууланан дьоллоохтук олорон ис-
питтэрэ баара, кырыыстаах сэрии дьонум олохторун түҥнэри ытыйан кэбиспит. 
Аҕам сэриигэ барар. Сэрии кэмигэр ийэм уолаттара өлөллөр. Аҕам Москва ан-
нынааҕы кыргыһыыга уҥа тыҥатыгар бааһыран, Орел, Сокол госпиталларыгар 
өр эмтэнэн, сыккырыыр тыына эрэ төннөн кэлэр. Хатыҥ Сыһыы балыыһатыгар 
үс сыл эмтэнэ сатыыр да, 1947 сыл тохсунньу 10 күнүгэр сырдык тыына бысты-
быт. Аҕабын дьиэтигэр сынньата көҥүллүүллэр эбит. Ийэм түөрт ыйдаах ыара-
хан хаалан, миигин төрөтөр. Ити курдук ыарахан дьылҕаланан ииппит аҕам ийэ-
биниин дьылҕаларын холбообут эбиттэр диэн хайгыыбын.

Ииппит аҕам Тимофей Павлович, ийэм Мотрена Даниловна Намҥа олохсу-
йаллар. Манна да олох аһыытын, ньулуунун да билээхтииллэр.

Аҕам барахсан Тимофей Павлович үлэһит үтүөтэ, майгылаах мааныта этэ. 
Ийэм да, аҕам да сэрии туһунан кэпсэтэри ыараханнык ылыналлара, сөбүлээбэт-
тэрэ.

Красноармейскай киниискэтин көрдөххө, 21-с саппаас артиллерийскай полк 
диэн чааска сылдьыбыт. 1944 с. атырдьах ыйын 14 күнүгэр барбыт. 1945 сыл 
алтынньы 6 күнүгэр «демобилизован» диэн киниискэтигэр суруллубут. Уоттаах 
сэриигэ сылдьыбатаҕым диирэ, онтон хомойбута бэрт быһыылааҕа.

Ийэлээх аҕам ыал буолан баран, Намҥа кэлэн олохсуйаллар. Намҥа кэлиэх-
тэригэр диэри араас быһылааҥҥа түбэһэллэр. Тимофей Павлович Мэйиккэ ула-
ханнык ыалдьан өлө сыһан баран Намы булаллар. Намҥа кэлэн баран МТС-
ка үлэҕэ киирбит. Дириэктэр нуучча киһитэ Рудых Анатолий Северьянов этэ. 
Аҕам 5 кылаас үөрэхтээх буолан, завхоһунан үлэлэтэллэр. Ласкин диэн нуучча 
бу ҕаалтыр баара. Аҕам оробуочайдар үлэлэригэр нэрээт суруйар эбит. Хойут 
кыр дьаҕастар «нэрээти үчүгэйдик толороро, үлэбитин баттаабат этэ» диэн мах-
таналлара. Аны көрүүчэй баарсаларга буочуканан тиэллэн кэлэрэ. Аҕам ону ту-
тара. Биэрэк олус ыраах этэ. Буочукалаах арыылары сыыр үрдүгэр төкүнүтэн 
таһаараллара. Туох да сүрдээх ыарахан үлэ этэ. Үөһэ үтүрүйэн таһааран баран, 
нефтебаза олбуоругар үрдүк соҕус буочукалары сытыарар сиргэ таһаараллара. 
Убаҕас хараһыыны сыыр үөһэ буочукаларга носуоһунан сүүрдэллэрэ. Ити олус 
ыарахан үлэ этэ, онно оробуочайдар бөҕө мустан үлэ күөстүү оргу йара. Дьах-
таллар эмиэ үлэлииллэрэ. Таҥастара көрүүчэй сытынан аҥылыйара, сонноро 
хап-хара атылаас курдук килэбэчийэрэ. Оҕо сылдьан дьукаах ыалларбыт оҕоло-
рун кытта аҕам үлэтин көрөөрү барсар этим. Оҕо сааһым нефтебаза ол буорун 
иһигэр өрүс биэрэгэр ааспыта. Ити 1950–1952 сс. быһыылааҕа.

МТС кэлин РТС буолбутугар, аҕам көрүүчэй биэрээччи оператор буолбута. 
МТС-ка үлэлиир кэмигэр Рудых, Ласкин аҕабын олус убаастыыллар этэ. Кинилэ - 
ри үтүктэн, оҕуруот аһын олордор буолбута. Ласкин кэргэнэ наһаа үчүгэй, сым- 
наҕас баҕайы буулка буһарара. Биһиэхэ ыытааччылар, эдьиийим Тонялыын  
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сиэччибит. Эдьиийим миигин куруук батыһыннара сылдьааччы. РТС буолтун 
кэннэ Платонов Степан Николаевич аҕабын кытта наһаа үчүгэйдик үөрэ-көтө 
кэпсэтээччилэр. Аны санаатахха, боростуой ыалга чэйдээн да тахсааччы. Аҕа-
бын убаас тыыр эбит этэ диэн өйдүүбүн. Аҕам нефтебазаҕа оператор эрдэҕинэ, 
айан суоппардара түүннэри заправкаланан ааһаллара. Оччолорго айан дьоно 
элбэхтик сылдьаллара, аҕам айан дьонун аһынан түүн да диэччитэ суох. Кэлин 
СХТ буолан, Үөһээ Бүлүүгэ көһөн аҕам харабынайга көспүтэ. Биэнсийэҕэ да тах-
сан баран үөрэнэрбэр көмөлөспүтэ. Үөрэхтээх буоларбар аҕам өҥөтө улахан. 
Улаханнык махтанабын. Орто оскуола кэнниттэн пиэрмэҕэ үлэҕэ таһаараллара. 
Аҕам барахсан райкомолга киирэн көрдөһөн үөрэххэ ыыттарбыта. Оччотооҕуга  
Быр дакаров Валерий Афанасьевич сэкирэтээр этэ. «Тулаайах оҕону иитэ сыл-
дьабын, аҕата сэрииттэн кэлэн баран өлбүтэ. Хайаан да үөрэттэриэхтээхпин. 
Бука, баһаалыста, көҥүллээ», — диэн көрдөспүт. Валерий Афанасьевич: «Кө-
ҥүллүүбүн, кимиэхэ да миигин көҥүллээтэ диэн кэпсээйэҕин», — диэбит. Вале-
рий Афанасьевич аһыныгас сүрэхтээҕин онно билбитим. Дьэ ити курдук иитийэх 
оҕотун үөрэттэрээри кыһаллыбытын көрүөҥ. Аҕабар үйэм тухары махтаныам.

Ииппит кыыһа Клавдия Егоровна Кононова, 
СӨ норуотун үөрэҕириитин туйгуна, 

Нам, Балаҕаннаах нэһилиэктэрин бочуоттаах олохтооҕо, 
улуус бочуоттаах педагога 

Ильин Павел Поликарпович 

1926 с. төрөөбүт.
1944 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа 384-с стрелковай полкаҕа Японияны утары 
сэриигэ кыттыбыт.

1950 с. алтынньы 16 күнүгэр дойдутугар эргиллибит.

Өрүү биһиги сүрэхпитигэр баар

Аҕам Павел Поликарпович 1926 с. Нам нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. Ийэтэ 
«Чолбон» холкуоска ыанньыксытынан, аҕата бурдук үүннэриитигэр, от-мас үлэ-
тигэр үлэлиирэ. Эбэм 23-тэ төрөөбүтүм диэн кэпсиирэ. Онтон 4 оҕо эрэ ордон 
улаап пыт. Аҕам убайа сэриигэ баран Кыайыы кэнниттэн Германияҕа өлбүт. Аҕам 
балтылара ыал буолан, элбэх оҕолонон олорбуттар. Аҕам 7 кылаас үөрэхтээх.

1944 с. Аҕа дойду сэриитигэр ыҥырыллан, Японияны утары сэриигэ кыттан, 
онтон Ийэ дойдутугар салгыы ытык иэһин толорон, сулууспалаан, дойдутугар 
1951 с. эргиллэн кэлбитэ.
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1952 с. Алексеева Татьяна Лазаревналыын сүрэхтэринэн сөбүлэһэн, харах-
тарынан хайҕаһан ыал буолбуттара. Барыта 9 оҕоҕо күн сирин көрдөрбүттэрэ. 
Ийэбит сэллик ыарыытынан ыалдьан, уһун кэмҥэ балыыһаҕа өр сытарга күһэл-
либитэ. 6 кыра оҕотун кытта соҕотох буолбута, кэнники 3 саҥа төрөөбүт оҕону 
аймахтарбыт ылан ииттэн көмөлөспүттэрэ. Төһө кыанарынан оҕолорун дьонугар 
көмөлөһөр этэ. Оҕолор аҕаларын билэ улааппыттара, онон аҕаларын кыһалҕа-
лаах олоҕун билэллэрэ. Аҕам Нам нэһилиэгэр бастакы уот тардыытыгар үлэлээ-
битэ. Холкуос, сопхуос оробуочайа сайыҥҥы өттүгэр от оттоон туттарара, кыһын 
ха чыгаардыыра. Дьиэбитигэр сүөһү ииттэр этибит, үүт-эт, арыы бэйэбититтэн 
буо лара, өрүскэ балыктыыра. Эбэм биһикки сайыны быһа дьиэбитин, сүөһүбү-
түн, оҕу руоппутун көрөрбүт, ынахтарбытын былыргылыы күҥҥэ биэстэ ыыр эти-
бит. Эбэм барахсан үүппүтүн эрийэн, арыылаан дьоммутугар ыһык гынара.

Аҕам убайдарбын, бырааттарбын кытта Харбахта диэн сиргэ илиинэн оттуул-
лара, балаакканан сыталлара. Аҕабыт бэйэтэ оҥостубут мотуоркалаах тыы-
лаах этэ, кэлэн иһэрэ ыраахтан иһиллэрэ, хас ыһык ыла кэлэригэр үөлүллүбүт 
балык, собо аҕалара. Луук үргэнэр кэмигэр бары кэлэллэрэ. Луугу ыраас таан, 
кырбаан, үс-түөрт 20-лии лиитэрэлээх баакка хаһаанарбыт, күһүөрү аны моон-
ньоҕон хомуйан аҕалалларын эбэбинээн ыраастаан, эрийэн, барыанньа оҥорон 
2–3 бааҕы уурунарбыт. Сылы быһа сиэн, сороҕун аймахтарга кэһиилээн бүтэр 
этэ. Аҕабыт ос туолун сүрүн аһылыга күөх луук, туустаах балык буолааччы. Биир 
сөбүлүүр дьарыга тимиринэн уһаныы этэ. Быһах оҥорон, хоту улуустары кытта 
таба тыһыгар атастаһар этэ. Быһахтара билигин да бааллар. Биэнсийэҕэ оло-
рон толкуйдаан тирии имитэр, онтон уотунан үлэлиир бурдук мэлийэр миэлиҥсэ 
оҥорбута. Тастыҥ быраата инженер Ильин Алексей Егоровичтан сүбэлэтэрин 
өйдүүбүн. Миэлиҥсэтин бүтэрэригэр уһаайбатыгар бурдук ыһан, ыраастаан, ха-
таран, миэ лиҥсэлээн боруобалаабыта, хара бурдугунан алаадьы оҥостон сиир-
бит. Саас таах дьонугар-сэргэтигэр бэрсэн бэркэ үөрдүбүт этэ. Ол ыарахан сэрии 
сылларын санаттаҕа буолуо.

Биһиги тапталлаах аҕабыт, сүдү ки-
һибит, эһэбит, хос эһэбит 2002 с. олун-
ньу ый 22 күнүгэр бу сирдээҕи олохтон 
кү рэммитэ. Кини толкуйдаан оҥорбут 
тиэ хиньикэтэ билигин да үлэлиэхтэрин 
сөп. Сиэнэ Семенов Семен Сергеевич 
оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан суруйбут 
«Применение самодельных электроус-
тройств в подсобном хозяйстве» да-
кылаата өрөс пүүбүлүкэҕэ бэрт үрдүк 
сэҥээриини ылан миэстэлэспитэ. Хос 
сиэнэ Гоголев Павлик дьыссаакка сыл-
дьан, «Хос эһээм миэлиҥсэтэ» диэн 
да кылаа та улуус кү рэҕэр 2-с миэстэни 
ылары ситиспитэ.

Павел Поликарпович 
Бүтүн Сойуустааҕы норуот 

хаһаайыстыбатын ситиһиилэрин 
быыстапкатын кыттыылааҕа
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Аҕабыт, эһэбит, хос эһэбит, сэрии бэтэрээнэ Ильин Павел Поликарпович 
аата хаһан да умнуллуо суоҕа, өрүү биһиги сүрэхпитигэр баар!

Кыыһа Прасковья Павловна Ильина 

Ильин (Илларионов) Тит Федорович

1904 с. төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Бүлүүтээҕи РВК испииһэгэр «Ил-

ларионов Тит Федорович, 1904 г. р., передан в промышл.» диэн суруллубут. Он-
тон атын информация суох.

Кардашевскай Афанасий Ильич

1915 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт 
1946 с. дойдутугар төннүбүт.
1953 с. өлбүт.

Кардашевскай Василий Гаврильевич-Кунаах

1926 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт, 6 кы-
лаас үөрэхтээх.

1944 с. Кыһыл Аар-
мыйаҕа ыҥырыллыбыт. 
1947 с. диэри Забай-
кальскай фроҥҥа 199-с 
стрелковай полкаҕа им-
периалистическай Япо-
нияны утары сэрии гэ 
кыттыбыт. 1947–1948 с. 
216-с отдельнай стрел-

ковай батальоҥҥа сулууспалаабыт. 1948–
1950 сс. ССРС Сэби лэниилээх күүстэрин ген-
штабын автобазатыгар сулууспалаабыт.

1950 с. дойдутугар эргиллибит.
1978 с. өлбүт.
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Кардашевскай Гаврил Спиридонович-Бочо

1901 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фронт 16-с аармыйа 36-с стрелковай дивизия 76-с 
мотострелковай полкатыгар сулууспалаабыт.

1944 с. дойдутугар эргиллибит.
1991 с. өлбүт.

Хара үлэни үлэлээбит киһибин 

Мин былыргы үһүс эһэм Сагайар Василий диэн үһү. Үгүс оҕолооҕун билбэ- 
тим, Леонтий диэн уоллаах. Бу Леонтий 7 уоллааҕа уонна 8 кыыстааҕа үһү. Ба-
лар онно-манна кэргэн барбыттар. Мин көрөрүм Ороһуга Чаллай диэн эмээхсин 
баара уонна Давыдовка баай Дабыыдап ийэтэ уонна билэрим суох. Бу уолат-
тартан улаханнара Тохтой диэн эбит, бу Тохтойтон улахан уола Буска, киниттэн 
Тоҥус уонна Кууһума диэн уоллааҕа, Марыыска диэн кыыстааҕа. Иккис уола Ба-
дыак Сэмэн, бу Сэмэн үс уоллааҕа: бартыһаан Быралгы, Аврам Данил, Сүөдэк 
Николай, бу кэргэнэ суох. Үһүс Тиэрэйбэҥ Прокопий, 1 уоллааҕын убайыгар 
иитэргэ биэр бит, 4 кыыстааҕа. Оччугуй Бүөччэ диэн баара, оҕото суох. Онтон 
биһиги эһэбит Игнатий диэн, уола биһиги аҕабыт Сээс Испирдиэн, урукку ийэттэн  
үспүт: Капитон, Емельян, Гав- 
 рил, иккис ийэттэн Филипп 
сэриигэ өлбүтэ. Үһүс уол Ку - 
таскыын Иван, төрөппүт оҕо- 
то суох, Руф Ивановиһы иит- 
тибитэ. Төрдүс уол Баһыкка 
Василий, бу биир уоллаа-
ҕа — Ырдьа диэн, бу 5 уол-
лааҕа, сиэннэрэ бааллар. 
Бэһис уол Маччааһын диэн, 
онтон Лэспэс Гаврил диэн 
уоллааҕа. Лэспэс 3 уоллаа-
ҕа, икки улахана сэриигэ өл- 
бүттэрэ, оччугуйа маска бат-
татан өлбүтэ. Алтыс Хабыт-
та Хабырыыл. Бу ааттаах 
сытыы, күүстээх киһи оҕоло-
ро Власий уонна Токурууса 
Иван. Бу Власий Байбалын 

1943 с. Емельян уонна Гаврил Кардашевскайдар 
аармыйаҕа бараары олорон. 

Хаҥастан уҥа: Мария Емельяновна (13 саастаах), 
Емельян (Ньомньоо), Ньомньоо кэргэнэ Марфа, 

Акулина (Сээс ииппит кыыһа), Бочо кэргэнэ 
Анастасия, Гаврил (Бочо), Алексей Гаврильевич
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бандьыыттар өлөрбүттэрэ, 2 уола ыалдьан, Иван 2 уоллааҕа, биирдэрэ оһолго, 
улахана ыалдьан. Сэттис уол Дьэрэкэ Павел, бу 2 уоллаах, улахана тыла суох, 
оччугуйа Степан, ити Павлов Спиридон аҕата. Кардашевскай Иван Леонтьевич 
(Кутаскыын, куортук бэстилиэттээҕэ, мэтээллээҕэ). Мин абаҕам Кутаскыын Иван 
былыргыта быраатын Хабыттаны илдьэ Ньурбанан, Сунтаарынан баран тустара 
үһү. Киһиттэн охтубатах, ол кэнниттэн Лэспэс саас борохуот кэллэҕинэ, Куора-
мыкыга биирдии үүккэ сэттэлии-тоҕустуу киһини охтороро үһү. Онтон мин туста 
сылдьыбытым аҕыйах сыл, иккис ыһыахха Харбалаах киһитэ Күүлэй диэни эр-
гитэн аҕалан таҥнары туппутунан, бэйэм көтөхпүтүнэн олоро түспүтүм. Онтон 
санаам улаханнык түспүтэ, онтон уурайбытым.

Мин 1903 с. төрүөхпүн, былыргылыы үс кылаас үөрэхтээхпин, онон соччо  
туһамматах киһибин. Биһиги аҕабыт түөрт уолун барыбытын үөрэттэрбитэ. Би-
һиги кыра эрдэхпитинэ дьадаҥы, бэйэтэ сытыы киһи этэ, Марфа эмээхсини ылан 
баран хойут байбыта. Бу былаас буолбутун кэннэ, мин 1930 сылтан холкуос-
таахпын, хара үлэни үлэлээмэхтээбит киһибин. 1943 сыл бэс ыйын 15 күнүгэр 
аармыйаҕа барбытым, маҥнай Мальтаҕа уонча хоннорон баран, Досан диэн ба - 
йыаннай чааска Илин ыыппыттара. Икки ый окуопа хастарбыттара уонна колпа-
чок оҥорторбуттара, онно икки төгүл махтал сурук биэрбиттэрэ. Миигин кытта 
Жендринскэй Сэмэн уонна Ксенофонтов Иван сылдьыспыттара. Сэмэни аар-
мыйаҕа ыыппыттара, миигин кытта бииргэ сытар этибит, хаһан ылбыттарын 
билбэккэ хаалбытым. Онтон күһүн Тас Монголияҕа ыыппыттара, онно кыһын-
наах сайын сулууспалаабытым, онтон күһүн ыалдьан госпитальга киирэн өр 
сыппытым. Ол кэннэ сыыйан дойдубар ыыппыттара. Сулууспалаабыт чааһым 
76-с мотострелковай полк 36-с дивизия 16-с аармыйа, 1943–1944 сс.

Гаврил Спиридонович Кардашевскай.
Нам музейын архыыбыттан

Кардашевскай Михаил Спиридонович-Сээс Миисэтэ

1907 с. төрөөбүт.
1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Забайкальскай фроҥҥа 

366-с артиллерийскай полкаҕа Японияны утары сэриигэ 
кыттыбыт.

1945 с. дойдутугар эргиллибит.
1999 с. өлбүт.

Аҕабыт кыһалҕаны, үлэни-хамнаһы билэн улааппыта

Аҕам Кардашевскай М. С. олоҕо хара төрүөҕүттэн билиҥҥи киһи санааты-
гар да баппат дьиктилэрдээх. Аҕабыт ийэтэ Марфа төрдө Боотулуу дуу, Далыр 
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дуу Күүлэтиттэн (чуолкайа биллибэт). Эдэр кыыс Боотулуу уолугар Михайлов 
Марк Руфовичка (таптал аата Чыычаах) кэргэн тахсыбыт. Эдэр дьон санаала-
ра бөҕөх буоллаҕа, үп-харчы өлөрө диэн Бодойболууллар. Оччолорго Бодойбо 
Саха сиригэр киирэрэ, билигин Иркутскай уобалас. Онно эр киһи шахтаҕа анаан 
мас кэрдиитигэр сылдьан сураҕа суох сүтэн хаалар. Эдэр дьахтар оҕотун иитэр 
туһуттан араас үлэҕэ бары сылдьыбыт, оннооҕор сакалааттаһан хаһаактары 
кытта тустан харчы сүүйэрэ үһү. Итинник сылдьан хайдах да айах таһаарыныа 
суоҕун билэн, дойдулуурга сананар. Биир үтүө күн оҕотун салааскаҕа олордон, 
уһун унньуктаах айаҥҥа турунар. Ол оннук айаннаан иһэн, «Хаамар дабаан» 
диэн балтараа көс усталаах, өрө дабайыылаах хайа суолугар наһаа эрэйдэнэн, 
оҕотун тоҥуу хаарга олордьу анньан баран, ытыы-ытыы салгыы соҕотоҕун айан-
наан эрдэҕинэ, оҕото улахан баҕайытык ытаан тоҕо барбыт. Марфа төннөн кэ-
лэн оҕотун салааскатыгар олордон, хайатын дабайбытынан барар. Ол оннук со - 
суһан-сысыһан, иккиэн сыккырыыр тыыннара эрэ син хайа үрдүгэр баар симиэ-
бийэни булаахтыыллар. Симиэбийэ көрөөччү оҕонньордоох эмээхсин оҕолоох 
дьахтары аһынан сынньаппыттар, тото-хана аһаппыттар. Дьахтар кэпсээнин ис-
тэн баран, оҕонньордоох эмээхсин этии киллэрбиттэр: «Оҕоҕун биһиэхэ хаал-
ларан бар, биһиги иитиэхпит, киһи гыныахпыт. Ааппытын ааттатыа, туйахпытын 
хатарыа этэ. Маннык айаннаан оҕоҕун дойдугар тыыннаах тиэрдэриҥ биллибэт. 
Оҕоҥ оннугар сыарҕалаах ат биэрэбит. Аккар от, бэйэҕэр ыһык тэрийэбит». Мар-
фа ол этиигэ сөбүлэспэккэ, оҕотун салааскаҕа олордон уһун айаҥҥа турунар. 
Төһө өр оннук сысыһан-сосуһан айаннаабыттара буолла, син иккиэн тыыннаах  
Дьокуускайы булбуттар. Кыра эрдэхпитинэ, эбэбит ол айанын туһунан ахтара. 
Маача, Иһит диэн сирдэр бааллара диэччи, сэрэйдэххэ, симиэбийэлэр ааттара 
быһыылаах. Ол аата былыргы дьаам суолунан кэлбит бадахтаах. Дьокуускайга 
Расторгуев атыыһыкка ас астааччынан сылдьан, оҕотунаан төттөрү Бүлүүнү бу-
лаллар. Ол кэннэ Харбалаахха кэлэн олордоҕуна, Сээс оҕонньор көрсөн кэргэн 
ылар уонна Балаҕаннаахха илдьэ кэлэр. Оччолорго оҕото уончалааҕа үһү. Сээс 
оҕонньор бэйэтин уолаттарын кытта тэҥҥэ тутан, «бу оҕону үөрэттэриэххэ» диэ-
битин эмээхсинэ ончу буолумматах. «Үөрэхтэннэҕинэ саллаакка илдьэ барыах-
тара» диэн мас-таас курдук аккаастаабыт. Онон аҕабыт үөрэҕэ суох хаалла - 
ҕа ол. Кэлин үөрэммэтэҕиттэн хомойорун элбэхтик истэрбит. Аҕам Сээс Миисэ  
ыраах Бодойботтон ийэтинээн уонча сыл айаннаан дойдуларын булбуттара бэ-
йэтэ туспа дириҥ ис хоһоонноох сэһэн буолуоҕун эдэр сылдьан аахайбакка су-
румматах буруйдаахпыт.

Аҕабыт бэрт кыратыттан кыһалҕаны, үлэни-хамнаһы билэн улааппыта. Бас-
такы кэргэнэ Куприянова Анна диэн оҕолоноору күн сириттэн күрэммитэ. 1932 с. 
биһиги ийэбитин кытта холбоһон, 50-тан тахса сыл иллээхтик-эйэлээхтик, оҕо- 
уруу тэнитэн, дьиэ-уот тэринэн, Намҥа ньир бааччы олорбуттара. Ийэбит олус 
сайаҕас, элэккэй майгылаах, элбэх ыалдьыттаах, уруумсах этэ. 70-нун ааһан 
баран, барыбытын сүһүөхпүтүгэр туруортаан, үлэһит, ыал-күүс оҥортоон, сиэн-
нэрин бүөбэйдэһэн баран, бу дойдуттан барбыта. Аҕабыт холкуос тэриллэригэр 
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биир бастакынан киирбитэ, араас үлэҕэ барытыгар сылдьыбыта, оттон ийэбит 
ыанньыксыттаабыта.

Оччолорго Саха сиригэр көмүс бырамыысыланнаһа күүскэ сайдан эрэр кэмэ 
этэ. Туох баар холкуостартан нолуок курдук Алдаҥҥа эт, арыы, бурдук илдьэл-
лэр этэ. Онно эдэр, кыанар дьон таһаҕас тиэйиитигэр сылдьыбыттара, олор ис-
тэригэр биһиги аҕабыт эмиэ хас да сыл сылдьыспыта. Ол кэмҥэ аҕата Сээс 
(дьиҥинэн, кииринньэҥ аҕа буоллаҕа) биһиги аҕабытын биир куһаҕан дьаллык-
тан быыһаан ылбытын туһунан мэлдьи махтанан ахтара. Аҕабыт илдьэ барбыт 
этин хаартыга оонньоон сүүйтэрэн кэбиспит, ол кэннэ иэһин кыайан төлөспөккө, 
Алдаҥҥа хаалардыы быһаарыммыт. Онуоха аҕата билэн баран: «Ол-бу буол-
бакка, булгуччу дойдутугар кэллин, аҕыйах ынах этин төлөнүллүө!» — диэн ил-
дьиттээбит. Оҕонньор эппит тылыгар туран, уола сүүйтэрбит этин иэһин төлөөн, 
куһаҕан дьаллыктан, эрэйтэн-муҥтан быыһаатаҕа ол. Онтон ыла аҕабытын Сээс 
Миисэтэ диэн ааттыыр буолбуттара. Дьиктитэ диэн, бэйэтин төрөппүт уолатта-
рыттан биирдэстэригэр да Сээс уола диэн аат сыстыбатаҕа. Сээс оҕонньор 
хам-хаадьаа сылдьан, астына-дуоһуйа чэйдээн, хонон-өрөөн ааһааччы. Оннук 
биир сырыытыгар, оччолорго Спартак биирин ааһан эрэр оҕо быһыылааҕа, бэр-
кэ астыммыт куолаһынан: «Биир бэйэм 101 буоллум» диэбиттээх. Оҕонньор иип-
пит, төрөппүт оҕом диэн араарбатын, барыбытын биир тэҥ чугастык саныырын, 
оҕолорун, сиэннэрин ааҕа билэ сылдьарын онно өйдөөбүтүм.

Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ аҕабытын 1942 с. 
ыҥырбыттара. Мантан баралларыгар аҕабытыгар айаас 
ат түбэспит этэ. Быраһаайдаһан, суол устун айаннаан ис-
тэхтэринэ, аҕам ата тыбыыра-тыбыыра сүүрбүт, ону көрөн 
турбут дьон «Сээс Миисэ этэҥҥэ сэрииттэн тыыннаах 
эргиллэн кэлииһи» диэн тойоннообуттар. Кини бастаан 
Иркутскай уобаласка уонна Бурятияҕа үлэ фронугар сыл-
дьыбыт. Кинини кытта биир дойдулаахтарыттан, Ороһут-
тан, Туралысов Е. В., Насыров П. С., Захаров П. Д. баал- 
лар эбит. Японияны утары сэриигэ киирэригэр Туралысов, 
Захаров хаалбыттар, оттон Насыровы кытта тус-туһунан 

чаастарга түбэспиттэр. Монголия истиэбин туо раан, Хинган хайаларын уҥуор-
даан, Чанчунь, Цацигар куораттары ылбыттар. Икки миэтэрэ уһуннаах ПТР 
тааҥканы алдьатар сааҕа 2-с нүөмэринэн сылдьыбыт. Тааҥканы алдьаттым 
диэбэт этэ, ытыалыыр этибит диирэ. Биирдэ иккиэ буолан биир дьоппуон сал-
лаатын туппуттар, аргыһа нуучча үһү. Дьоппуоннарын икки илиитин өрө ууннар-
быттар, арай көрбүтэ аргыһын көмөгөйүгэр кынчаал батары анньыллан хоройон 
турар эбит. Дьоппуон саллаата миигин хаптаҕай си рэйдээҕим иһин уруурҕаан 
өлөрбөтөҕө буолуо диэччи, ол дьоппуон кынчаалыттан атын туга да суоҕа үһү. 
Ол курдук сылдьан, дойдутугар 1946 с. эргиллэн кэлбитэ. «Тылы билбэт диэн 
баар — улахан иэдээн», — диирэ. «Хата, Дьо куускай таһынааҕы оройуонтан 
Трусенин диэн киһи баара, элбэхтик абыраабыта», — диэн махталынан ахтара.
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Сэрии кэнниттэн биэнсийэҕэ тахсыар диэри сылгыһыттаабыта. Саас сылгы 
төрөтөрө, кыһыны быһа аһатара, сайынын сылгыларын көрө-көрө кыстатар отун 
бэлэмниирэ. Бэрт элбэх Нам ыччатын сылгы көрүүтүгэр уһуйбута. Олортон Ки-
риллин Василий, Васильев Н. Е.-2 сылгы иитиитигэр үрдүк ситиһиилэнэн, элбэх 
правительственнай наҕараадаҕа тиксибиттэрэ. Саха сирин тыатын хаһаайысты-
батын үтүөлээх үлэһитигэр тиийэ үүммүттэрэ. 1962 с. өр сыллаах сыралаах үлэ-
тин сыаналаан, Саха сирин Верховнай Сэбиэтин грамотатынан наҕараадалаа-
быттара.

Биһиги аҕабыт сылгыны чахчы да үчүгэйдик билэрэ, хайдахтаах да аты хам-
саппат этэ. Ол кини күүһүттэн-уоҕуттан буолбатах, сылгы быһыытын-таһаатын 
эндэппэккэ билэриттэн этэ. Аттан охтуом диэн ончу санаабата. Ол да буоллар, 
оҕонньор биирдэ охтубуттаах. Арай мин Ороһуга биригэдьиирдии сылдьаммын, 
аҕам кэтэх тыйын айааһаан миинэр көлө оҥостубуттаахпын. Наһаа иччимсэх 
буо лан, атын киһини чугаһаппат майгылааҕа. Биирдэ Намҥа кэлэн дьоммор чэй-
дии олордум. Аҕам: «Нокоо, убаһам далыттан тахсан хаалбыт, аккын уларыс, 
баран көрдөөн кэлиэм», — диэтэ. Мин чэйдии-чэйдии түннүгүнэн көрөн олор-
дум. Оҕонньор аа-дьуо хааман акка чугаһаан, көнтөһүн, үүнүн сүөрэн, миинэн 
эрдэҕинэ, ата төбөтүн оройунан ыыппат дуо?! Оннугу көрөөт, мин чэйдии оло-
руом дуо, аҕабын өрүһүйээри ойон таҕыстым. Хата, оҕонньор баара, атын мии-
нэн олорор эбит уонна өссө: «Үйэбэр бастакы аттан охтуум, буолаары буолан, 
бэйэлээх бэйэм тыйым охтордо. Мантыҥ бэрт сылгы тахсар чинчилээх», — диэн 
үөрбүт аҕай. Ити кэмҥэ аҕам 70-нун лаппа аһарбыт этэ. Эппитин курдук, ол тый-
тан бэрт сылгы тахсыбыта: күүстээх-уохтаах, сымнаҕас, былдьаһыкка сылдьар 
ындыыһыт. Кэлин ол аппытын булчуттар атыылаһан ылбыттара, Өргүөккэ сыл-
дьан өлбүтэ. Тыыннааҕар сайын аайы дойдутугар иччитигэр кэлэн атаахтаан ай-
гыстан ба рааччы.

Аҕабыт 70 сааһыгар диэри уулаах табахсыт этэ. Сэриигэ сылдьан табахтыыр 
буолбут, ол саҕана мохуорка тардаллара үһү. Түүннэри туран табахтыыра, ыр-
баахыта барыта табах уота дьөлө сиэбит хайаҕастардаах буолара. Ол бэйэ-
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тэ 70 сааһын туолаат, табахтыырын тосту бырахпыта уонна өлүөр диэри ончу 
тарпатаҕа. Аҕам уһун үйэлэниитин кистэлэҥэ — бэйэтэ төрүөҕүттэн доруобайа, 
куруук айылҕаҕа сылдьыбыта уонна үйэтин тухары хара үлэҕэ миккиллибитэ 
буолар. Сылгыһыт буолан дьиэтигэр сылдьар ыалдьыт, хонор хоноһо курдук 
этэ. Ый баһыгар-атаҕар кэлэн отун-маһын, хаарын-уутун хото бэлэмнээн бара-
ра. Онуоха айылҕаттан бэриллибит сытыары-сымнаҕас майгыта, үтүө-сырдык 
санаата тирэх буолбуттарыгар саарбахтаабаппын. Үйэлээх сааһыгар оҕонньор 
төһөлөөх элбэх сылгыны айааһаабытын ким аахпыта баарай, туһаммыт дьон 
билэн эрдэхтэрэ. Ол эрэн, кини айааһаабыт сылгылара, били, ыт иччитин май-
гытын батар диэбиттэринии, сытыары-сымнаҕас буолаллара. Хаһан да аты кыр-
баабат, таһыйбат этэ. Аҕам аты айааһыырын бэрт элбэхтик көрөн улааппытым: 
сиэйэлкэҕэ, от охсор массыынаҕа, жаткаҕа, ыҥыырга, сыарҕаҕа — күн аҥаарыт-
тан ордорбото, нөҥүө күнүттэн миҥэ ат буолаллара.

Аҕабыт улахан булчут ахсааныгар киирсибэт этэ. Тииҥ, кырынаас, солоҥдо, 
саһыл, үүс, бэдэр курдуктары бултуура. Ытарынан үчүгэй этэ: уһун моойдоох 
моон ньоҕоттору хоһулаан баран туоһапканан моонньуларын булгу ытарын хас - 
та да көрбүтүм, оннооҕор күөрэтэн түһэрээччи. Сорох баҕас ытыс доруобунньу-
гунан да көтөн иһэр куһу охторорбут ахсааннаах ини. Тииҥи тириитин харыс - 
таан, муннуларын уонна кулгаахтарын үүтүнэн ытар эбит этэ. Ол да буоллар 
оҕонньор биир сатаабаттааҕа — ол тутуу уонна мас үлэтэ. Бэйэтин билинэр буо-
лан ити эйгэҕэ букатын сыстыбатаҕа. Эмээхсинэ өлүөҕүттэн Мииринэйгэ сиэ-
нигэр Айтаҕа олорбута. Бэттэх, дойдутугар, аҕала сатыырбытын отой буолум-
мата. «Киһи өллөҕүнэ биир атах эт кэриэтэ, ханна да өлөр биир. Хата, алмаас 
быыһыгар сытыллыа», — диэн күлэн кэбиһэрэ. Ол эрэн, быстарыан үс хонук 
иннинэ сылаалаах айаны тулуйан дойдутугар кэлбитэ. Хара өлүөр диэр тура 
сылдьыбыта. Мин оройуоҥҥа мунньахха сылдьан баран аҕабын көрсөөрү убай-
бар таарыйбытым, тура сылдьара. Син уһуннук кэпсэппиппит эрээри, дьүлэйэ 
бэрт буолан саҥабын соччо истибэт курдуга. Кыратык түөһэйээри гыммыт дуу 
санаабытым. Кэпсэтэн, санаабын ситэн, ол күн дьиэбэр Ороһуга төннүбүтүм. 
Тиийбитим, кэргэним ааҥҥа утары «оҕонньор барбыт» диэбитинэн көрсүбүтэ. 
Сонно тута Намнаабытым. Оҕонньору сыа-сым курдук дьаһайан, Бодойбо кур-
дук сиртэн уон сыл араастаан айаннаан булбут төрөөбүт буоругар кистээбип-
пит. 40 хонугун атырдьах ыйыгар ылыахтаахпыт диэн суоттаан тарҕаспыппыт. 
Ону мин үлэҕэ үтүрүттэрэн, бэлиэтэммит кумааҕыбын сүтэрэн, сыыһа суоттаан, 
олохпор улаханнык кэмсинэр быһыыны таһаарбыттаахпын. Сарсын оҕонньор 
40 хонугар барыам диэн санаалаах утуйан турбутум, кыыһым сарсыарда түүлүн 
кэпсии тоһуйда. «Эһэм биһиэхэ кэлэ сырытта, кыыһырбыта сүрдээх», — диир. 
Хайыахпытый, массыына булан, сонно тута Намнаатыбыт, саатар, суукката 
туо луон иннинэ уҥуохха тахса сылдьыахпыт диэн санаалаах. Кэлбиппит, мөҕө 
тоһуйдулар. 40 хонуга бэҕэһээ буолбут эбит. 10 чаас иннинэ уҥуоҕар барыах 
буолан сүбэлэстибит. Дьиктитэ диэн, эдьиийбит Мария түүлүгэр оҕонньор эмиэ 
киирбит. «Айаҥҥа сылдьабын, испиискэ укпатаххыт, ону аҕалыҥ», — диэбит. 
Биһиги табаҕын тарпатын иһин испиискэ да, табах да укпатахпыт. Ону ситэрэн, 
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киэһэ буоругар испиискэ илдьэн көмтүбүт уонна 40 хонугар кэлбэтэхпин мин бы-
растыы гынарыгар көрдөспүтүм.

Оҕонньор дьиҥнээх сааһыгар сыысхал баара чуолкай. Бастатан туран, Бо-
дойботтон уончалаах оҕо кэлбитэ, ону ийэтэ сааһын кыччатан эппиттээх, оскуо-
лаҕа уонна саллаакка биэримээри. Ийэбит аҕабытыттан уонча сыл балыспын, 
бастакы кэргэнин кытта олороругар оҕо этим диирэ. Докумуоҥҥа үс эрэ сыл ба-
лыс диэн тахсар. Дьиҥнээҕин Бодойбо архыыба билэн эрдэҕэ буолуо. Аҕабыт 
тараҕай этэ, кэлин ньуолах баттах үүнэн, толору тиистээх (биир да тииһэ ыал-
дьан көрбөтөҕө, эгэ, түһүө дуо?) бу дойдуттан барбыта. Бу этиилэри сыымай-
даан көрдөххө, аҕабыт 100 сааһын аһарбыт буолуон сөп диэн сабаҕалыыбыт. 
Сэбиэттии сылдьан, элбэх киһи сааһа булкуллан, архыыптартан көрдөөн булан, 
чуолкайдаабыт холобурдара элбэҕин билэбин. Сорохтор төрөөбүт күннэрин 
сылга иккитэ бэлиэтиир да түгэннэрэ баара. Аҕам, Сээс Миисэтин, туһунан кыл-
гас ахтыым маннык…

Уола Петр Михайлович Кардашевскай 

Кардашевскай Сергей Иванович-Токурууса Хоноһото

1917 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа Иркутскай уобаласка Мальтаҕа сулууспа-
лаабыт.

1948 с. дойдутугар эргиллэн кэлбит.
1979 с. өлбүт. 
Бүлүүтээҕи призывной пуун испииһэгэр «передан в про - 

мышл.» диэн суруллубут. Уоттаах сэриигэ барарын до-
руо буйата мөлтөх диэн сыыйбыттар. Тимир суол тутуу-
тугар ойуурга мас кэрдээччилэргэ ат көрүүтүгэр анаабыт - 
тар. «Ойууртан мастарын атынан таһар этилэр» диир 
эбит. Уонна үөрэхтээх диэн ол онно суоту-учуоту бэрийэр биригэдьииргэ су-
руксут буолан көмөлөспүт. Ол сылдьан улаханнык ыалдьан, Иркутскайга киирэн 
госпитальга эмтэммит, ол кэннэ 1947–1948 сс. дойдутун бул бут. Кэлэн баран, 
«Хата, дойдубун тыыннаах буллум» диэн учуокка турбакка хаалбыт.

Константинов Софрон Игнатьевич

1926 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1944 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Миронов Никифор Васильевич ах-

тыытыгар Бухта Тиксии үлэ фронугар үлэлээбитэ диэн суруйбут.
1945 с. дойдутугар төннөн баран, эдэр сааһыгар эрдэ өлбүт.
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Ксенофонтов Иван Дмитриевич 

1906 с. I Боотулуу нэһилиэгэр төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа 602-с саппаас стрелковай полкаҕа, 688-с 
стрелковай полкаҕа сулууспалаабыт.

1945 с. дойдутугар эргиллибит.
1983 с. өлбүт.

Кудаев Данил Игнатьевич-Кудаай

1904 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа сулууспалаабыт.
1944 с. дойдутугар кэлбит.
1989 с. өлбүт.

Лазарев Иван Васильевич

1924 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа 17-с аармыйа 284-с Хинганскай стрелковай 
дивизия 1043-с стрелковай полкатыгар сулууспалаабыт, 
капитан званиетын ылбыт. (ЦАМО шкаф 375, ящик 57).

1947 с. дойдутугар эргиллибит.
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Лазарев Иван Уварович

1925 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт, Забайкаль-

скай фроҥҥа 1072-с стрелковай полкаҕа сулууспалаабыт.
1950 с. дойдутугар эргиллибит.

Лазарев Прокопий Васильевич

1923 с. Нам нэһилиэгэр Дьаккыа Баһылай диэн ыалга төрөөбүт.
1944 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт, Забайкальскай фроҥҥа 34656 б/ч 

п/п сулууспалаабыт (ЦАМО ф. 8377, о. 114153, д. 5).
1949 с. кулун тутар 26 күнүгэр дойдутугар эргиллибит.

Лазарев Увар Лазаревич

1898 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Үлэҕэ сылдьыбыт.
1945 с. дойдутугар эргиллибит.

Мендяров Игнатий Пудович

1923 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа 384-с чсп Мукден Японияны кытта утары сэ-
риигэ кыттыбыт.

1947 с. дойдутугар эргиллибит.
1982 с. өлбүт.
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Мостахов Василий Иванович

1926 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1944 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа сулууспалаабыт.
1945 с. дойдутугар эргиллибит.

Мухоплев Семен Павлович

1914 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1942 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа сулууспалаабыт.
1944 с. дойдутугар төннүбүт.
1973 с. өлбүт.

Мухоплев Филипп Семенович-Отоһут Силип

1912 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1944 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа сулууспалаабыт.
1946 с. дойдутугар төннүбүт.
1997 с. өлбүт.
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Никифоров Георгий Максимович

1926 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт. Ме-
лодист.

1944 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-
скай фроҥҥа 18081 б/ч, 7557 б/ч Японияны утары сэриигэ 
кыттыбыт.

1950 с. дойдутугар эргиллибит.
1977 с. өлбүт.

Мин эмиэ сэрии кыттыылааҕабын

Мин 1926 с. Нам нэһилиэгэр бу оройуоҥҥа төрөөбүтүм. Төрөппүттэрим сэниэ 
бааһынайдар, 1931 cылтан холкуостаахтар. Аҕам Ильин Максим Никифорович 
1942 c. Сталинград фронугар билиҥҥи Волгоградка сэриигэ өлбүтэ.

Мин 1944 с. от ыйыгар аармыйаҕа мантан ыҥырыллыбытым. Ол баран Маль-
та диэн Иркутскай уобаласка турар станцияҕа (пересыльнай пуун) ый кэриҥэ 
сылдьыбытым. Ол кэмҥэ арҕаа кыайыы буолан эрэр кэмэ буолан (наступление), 
биһиги 18081-с №-дээх чааспытын илин Япония кыраныыссатыгар ыыппыттара. 
Билиҥҥи Кытай сирэ — Маньчжурия. Ити чааһы кытта 1945 с. Хинган хайаты-
гар илин японскай империалистары кытта сэриигэ кыттыыны ылбытым. Сталин 
бирикээһинэн, ити сэриигэ кыттыбыт саллаат «хинганец» диэн ааттаммыта. Сэ-
биэскэй Аармыйа Хинган хайатын сэриилээн ыларга төһө даҕаны кыайан-хотон 
истэр улахан ыарахаттары көрсүбүтэ. Ол курдук, Япония империалистическай 
аармыйата, Квантунскай аармыйата (харакири — ис хайытар), куоппутун үс 
суукка устата түүннэри-күннэри тохтоло суох эккирэтэн ситэн имири эспиппит. 
Атырдьах ыйын уоттуу умайар куйааһыгар, күн киһи төбөтүн оройугар көрөр ити-
итигэр, сыгынньах истиэп устун уута суох үс күн эрэйдэммиппит. Куотан иһэр 
Квантунскай аармыйа хам-түм көстөр холуодьастар ууларын сүһүрдэннэр хара-
быллар онно чугаһаппаттара.

Кыайыыга бигэ эрэллээх, оччотооҕуга бүтэһик тиэхиньикэнэн сэбилэммит Сэ-
биэскэй Аармыйа ити ыарахаттары тулуйбута. Аатырбыт 
сордоох-муҥнаах «Долина смерти» («өлүү ходуһатын») 
ааспыта. Мин баар чааһым Квантунскай аармыйа биир ка-
валерийскай чааһын Хинган хайатын тэллэҕэр ситэн урус-
халлаабыта. Бу сэрии аһаҕас истиэпкэ оборуонаҕа сып- 
пыт өстөөҕү кытта буолбута. Түөрт чаас устата сэриилэс-
пиппит (сарсыарда 7 чаастан 10 чааска диэри). Онно 
биһигиттэн бааһырбыттан ураты 12 киһи өлбүтэ. Оттон 
өстөөхтөртөн 100-чэ киһи билиэн кэлбитэ, атыттара ох-
суһуу хонуутугар хаалбыттара. Ити курдук улахан да, кыра 
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да утарсыылары көрсө-көрсө, Маньчжурия соҕуруу өттүгэр турар Ганжулин куо-
ракка ИДьМ хомбуойдуур чааһыгар уларытыллан дойдубар Сэбиэскэй Сойууска 
төннүбүтүм. Мантан ыла ИДьМ-ҥа сулууспалаан, Хабаровскайга-Новосибир-
скайга сылдьан баран, 1950 с. этэҥҥэ төрөөбүт дойдубар кэлбитим.

Билигин култуура эйгэтигэр үлэлиибин.
Наҕараадаларым: «1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр Герма-

нияны кыайыы иһин», «Японияны Кыайыы иһин», «Бойобуой үтүөлэрин иһин», 
«Сэбиэскэй аармыйа уонна флота ХХХ сылынан», «Кыайыы кү нү нэн» үбү лүө-
йүнэй мэтээллэринэн, «ССРС сэбилэниилээх күүстэрин 50 сылынан» уонна 
Верховнай кылаабынай командующай И. В. Сталин махталынан наҕараадалам-
мытым.

Георгий Максимович Никифоров.
Олунньу 19 күнэ, 1970 c.

Аҕата уолунаан…

Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии кыттыылааҕа, саха биллиилээх мелодиһа, 
самодеятельнай композитор Георгий Максимович Үөһээ Бүлүү Балаҕаннааҕар 
ыам ыйын 5 күнүгэр 1926 с. Ильиннэр дьиэ кэргэттэригэр күн сирин көрбүтэ. Аҕа-
та Ильин Максим Никифорович, ийэтэ Тимофеева-Ильина Евдокия Даниловна 
Үөһээ Бүлүү Ороһутуттан төрүттээх. Евдокия Даниловна хаста да оҕоломмутут-
тан, соҕотох уол оҕо күн сирин көрбүтэ, былыргылар оҕо турбат ыалыгар абаа-
һыттан күрэтэн эһэтин аатын араспаанньа гынан, уол оҕону Никифоров диэн 
сүрэхтэппиттэрэ. Ол Георгий Максимович Никифоров.

Аҕата Ильин Максим Никифорович 1942 с. бэс ыйыгар сэрии фронугар ыҥы-
рыллыбыта. Мальтаҕа байыаннай үөрэххэ сылдьан баран, Сталинградскай 
фроҥҥа тиийэн, 252-с стрелковай дивизияҕа 932-с стрелковай полка өстөөҕү 
утары хабыр киирсиитигэр 1943 с. тохсунньу 26 күнүгэр сырдык тыынын толук 
уурбута.

Кини көмүс уҥуоҕа Волгоград куорат таһыгар Кузьмичи дэриэбинэҕэ братскай 
могилаҕа көмүллэ сытар.

Георгий аҕата өлбүтүн туһунан похоронканы тутан баран 1944 с. көрдөһөн 
сэриигэ барбыта. Япония аатырбыт Квантунскай аармыйатын Маньчжурияҕа 
сэбиэскэй сэриилэр урусхаллааһыннарыгар кыттыбыта. 1945 с. Япония импе-
риалистарын кытта сэриигэ Хинган хайатыгар кыттыыны ылбыта. Сталин би-
рикээһинэн ити сэриигэ кыттыбыт саллаат «Хинганец» диэн ааттаммыта.

Сэбиэскэй аармыйа Хинган хайатын сэриилээн ыларга төһө да кыайан-хотон 
истэр улахан ыарахаттары көрсүбүтэ. Кыайыыга бигэ эрэллээх Сэбиэскэй Аар-
мыйа ити ыарахаттары тулуйбута. Аатырбыт сордоох-муҥнаах «Долина смер-
ти» («Өлүү ходуһатын») ааспыта.

1950 с. сулууспалаан кэлэн баран төрөөбүт дойдутугар кэлэн милииссийэҕэ 
үлэлээбитэ.

1955 с. Дьокуускай куоракка музыкальнай училищеҕа киирэн Грант Григорян 
салайыытынан музыка дьикти алыбыгар ылларбыта.
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Композитордар Л. Вишкаревы, Д. Салиман-Владими-
ро вы кытта доҕордоспута. Петр Тобуроков, Семен Ру- 
фов, Семен Данилов, Степан Тимофеев, Степан Да-
даскинов, Николай Тарабукин уонна да атын бэйиэттэр 
айым ньыларыгар элбэх ырыаны айбыта.

1958 с. Муома оройуонугар культура дьиэтигэр уус- 
уран салайааччынан үлэҕэ ананар. Үлэлии сылдьан, Ор- 
то дойду Ураһа Хонуутуттан төрүттээх Зашиверскай куо-
рат таҥаратын дьиэтин туппут маастар Андрей Хабаров 
удьуора Анна Федоровна Хабаровалыын олохторун хол-
бообуттара.

Никифоровтар дьиэ кэргэттэригэр 5 оҕоттон инникигэ эрэллээх, дьикти та-
лааннаах уол оҕо улаатан иһэн, Максим эрдэ күн сириттэн хомолтолоохтук туо-
раабыта. Кини дьонугар, эдьиийдэригэр, балтыгар уонна быраатыгар спортсмен 
уонна талааннаах ырыаһыт быһыытынан өйдөбүлү хаалларбыта.

Биһиги аҕабыт Георгий Максимович 150-тэн тахса үтүө дорҕоонноох кэрэ 
ырыалары бэлэхтээн хаалларбытын «Саха» НКИК биэриигэ 1991 с. кэпсээбит-
тэрэ.

Георгий Максимович Үөһээ Бүлүүтээҕи оҕо дьиэтигэр музыканынан, Бүлүү 
куорат, Тамалакаан, Нам, Балаҕаннаах кулууптарыгар үрдүк таһаарыылаахтык 
үлэлээбитэ биллэр.

Кини «Эйэ, дьол иһин!», «Көтөн тахсыҥ, кыталыктар!», хоту оройуоннарга 
«Ийэм уҥуоҕар», Лена умнаһыгар олорооччуларга «Өлүөнэ эбэккэм», Бүлүү 
дьонугар «Төрөөбүт кыраайбын ахтабын», соҕуруу диэкилэргэ «Алдан көмүһүн 
килбиэнэ» ырыаларынан, оҕолорго «Моруос оҕонньор» оператынан киэҥник 
биллэр.

Георгий Максимович ахсынньы 10 күнүгэр 1976 с. ыалдьан өлбүтэ. Кини оҕо-
лоро улаатан, бары ыал мааны ийэтэ-аҕата, эбээтэ-эһээтэ ааты сүгэллэр. Ол 
курдук, Лена Георгиевна Казанова — СӨ культуратын үтүөлээх үлэһитэ, орто 
анал үөрэхтээх, 2 кыыс оҕолоох, 2 сиэннээх; Евдокия Георгиевна — үлэ бэ-
тэрээнэ, элбэх хоһооннордоох, орто анал үөрэхтээх, 5 оҕо таптал лаах ийэтэ, 
6 сиэннээх; Георгианна Георгиевна — үлэ бэтэрээнэ, Саха сирин Бэрэсидьиэнин 
гранын хаһаайката, үрдүк үөрэхтээх, 4 оҕо ийэтэ, 9 сиэн тапталлаах эбээтэ; Аг-
ний Георгиевич — орто анал үөрэхтээх, 8 оҕо аҕата, 2 сиэннээх.

Георгий Максимович огдообото Анна Федоровна Үөһээ Бүлүүтээҕи оҕо тө-
рүүр дьиэтин бэтэрээнэ Дьокуускай куоракка бочуоттаах сынньалаҥҥа олорор, 
19 сиэн уонна 19 хос сиэн тапталлаах эбээлэрэ.

Георгий Максимович ситэрбэтэх дьыалатын оҕолоро уонна сиэннэрэ, хос 
сиэннэрэ салгыахтара, аҕаларын, эһээлэрин аатын үрдүктэн үрдүктүк үйэлэргэ 
ааттата туруохтара.
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Аҕабар

Сир хаары уулларар, 
Алаас уута туолар 
Ньургуһун сибэкки тыллыыта.
От-мас тыллар, үөн көйүүр уһуктар —
Кус-хаас көтөр кэмигэр
Төрөөбүт эбиккин, аҕаккаам.
Аҕабын санааммын,
Хараастан ылабын.
Ырыаҕын ыллааммын,
Дууһалыын чэпчиибин.
Көстөн ааспыт кылгас олоххор
Элбэҕи ситиспиккин, аҕаккаам,
Саха ыллыырын туһугар
Туруулаһан үлэлээбитиҥ.
Баяны доҕор оҥостон,
Ырыалыын аргыстаһан,
Ырыа алыптаах иэйиитин
Иҥэрбитиҥ норуоккар.
Иэдэһигэр иҥмитэ
Хараҕыҥ уута.
Быраһаайдаспыта
Сир симэҕиттэн,
Күн сырдыгыттан
Олох кэрэтиттэн.

Дьэбдьиэй 
Үөһээ Бүлүү 

Кыайыыны аҕалсыбыттара 

Сэриигэ баран өлбүт үтүмэн дьоммут, үтүө сал-
лаат эһэлэрбит, аҕаларбыт тыыннаах кэриэстэрин 
толорон, олох күүстээх долгунун ырыа гынан ыллаа-
быттара, тойук гынан туойбуттара.

1941 сыл бэс ыйын 22 күнүгэр Ийэ сирбитигэр 
өстөөхтөр саба түспүттэригэр, бэрт чуумпутук, айдаа-
на-куйдаана суох ыраах сэриигэ аттаммыттара Саха-
быт сирин чулуу уолаттара. Дьахталлар харахтарын 
ууларын кистииллэрэ, оҕолор төбөлөрүн төҥкөтөн си-
ри-буору көрөллөрө.

Алдьархайдаах сэриигэ төһөлөөх ийэлэр харахта-
рын ууларынан сууммуттара буолуой?

Мин дьиэ кэргэммин эмиэ сэрии ыарахан тыына 
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таарыйан ааспыта. Көрөн билбэтэх эһэм Максим Никифорович Балаҕаннаах си-
риттэн-уотуттан 1942 с. от ыйыгар сэриигэ барбыт. Сталинградскай кыргыһыыга 
уоттаах сэрии хонуутугар сэриилэспит. Сэриигэ барарыгар кэргэнэ Огдооччуйа 
улаатан эрэр уолунаан Дьөгүөрдүүн сайыһа хаалаллар. Айаннаары туран эһэм 
сүүстэриттэн сыллаан ылбыт, биир тылы эппэтэх. Ол баран, аҕыйах ыйынан 
эһэм, 1942 с. сэтинньи 26 күнүгэр, алдьархайдаах уот сэрии хонуутугар охтор. 
Эһэм Сталинградскай уобалас Городищенскай оройуонун Кривая Балка диэн 
сэлиэнньэҕэ уҥуоҕа көмүллэн, хамандыырын кэнниттэн аата көмүс буукубанан 
суруллан сытар. Эһэм сэриигэ барарыгар, аҕам Никифоров Георгий Максимович 
16 саастаах уол, 18 сааһын туолаат, 1944 с. Сэбиэскэй Аармыйаҕа ыҥырыллан, 
алта сыл сэриилэһэн, сулууспалаан, 1950 с. 3 бойобуой мэтээллээх дойдуту-
гар этэҥҥэ эргиллэн кэлэр. Германияны утары сэриигэ, онтон Японияны утары 
сэриигэ кыттыспыт аҕам сулууспалыы сырыттаҕына, нууччалар «Шинель» диэн 
ырыаны элбэхтик ыллаталлар эбит уонна бэйэтэ көрүдьүөс киһи сотору-сотору 
пляскалаан бардаҕына, ытыска сылдьар «брат да брат» буолабын диэн күлэн 
кэпсээччи, наһаа элбэх табаарыстааҕын ахтан-санаан харах уулаах олорон 
кэпсээччи. Нууччалыы үчүгэйдик саҥарбат киһи, сэриигэ киирэн бары сылайан 
бардахтарына, «Табаарыс, сегодня умрем, завтра умрем», — диэн табаарыста-
рын уоскута сатыыр эбит. Сорох сорохторо, ньургун буойуттар, өстөөх үөрүн 
үлтүрүтэн, өрөгөйдөөх Кыайыы күнүн тыыннаах көрсөн, үөрүү-көтүү дьолун бил-
биттэрэ, ол иһигэр биһиги аҕабыт Никифоров Георгий Максимович.

Төрөөбүт-үөскээбит дойдутугар Үөһээ Бүлүүгэ Нам кулуубугар өлүөр диэри 
үлэлээн, дьонугар-сэргэтигэр элбэх ырыаны хаалларан, Нам олохтоохторо ыл-
лыы-туойа сылдьаллар. Ол курдук, сахатын норуотугар буойун-мелодист ырыа-
лара ыллана туруохтара.

Кыыһа Евдокия Георгиевна Иванова.
Үөһээ Бүлүү, Нам нэһилиэгэ 
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Николаев Гаврил Капитонович

1926 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт. Үрдүк үөрэхтээх.
1944 с. Забайкальскай фроҥҥа 549-с стрелковай полк 

968-с отдельнай сапернай батальонугар Японияны утары 
сэриигэ кыттыбыт.

1950 с. дойдутугар эргиллибит.

Николаев Григорий Прокопьевич-Ньылатыы

1901 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Үлэҕэ сыл-

дьыбыт.
Дойдутугар эргиллэн кэлбит.

Николаев Николай Григорьевич

1919 с. төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт.
Бүлүүтээҕи РВК испииһэгэр «передан в промышл.» диэн суруллубут.

Николаев Филипп Васильевич

1911 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Cтанция Бе-

лая 704 б/ч сулууспалаабыт.
1944 с. дойдутугар төннүбүт.
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Оконосов Афанасий Афанасьевич

1923 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа 24-с стрелковай дивизия 25-с полкатын 1-кы 
ротатыгар Японияны утары сэриигэ кыттыбыт.

1945 с. дойдутугар эргиллибит.
1972 с. өлбүт.

Мин фронтовой сырыыларым 

Мин 1943 с. бэс ыйын 19 күнүгэр байыаннай бэбиэскэни туппутум. Ол нөҥүө 
күнүгэр Үөһээ Бүлүүгэ, оччолорго аатынан Куорамыкыга, мустубуппут. Ол би-
риэмэҕэ военкомунан, кэлиҥҥи кэмҥэ партийнай үлэһитинэн үлэлээбит, Михай-
лов Родион Ефимович үлэлии олороро. Биһиги Үөһээ Бүлүүттэн 300-чэ киһи  
мустубуппут. Ол дьон иһигэр мин билэр дьонум Оросутцев Филипп уонна учуу- 
тал Иванов Василий бааллара. Биһиги Ньурбаттан төннөн иһэр «Москва» бо-
рохуотунан бэс ыйын 22 күнүгэр дойдубутуттан аттаммыппыт. Онтон Бүлүү ум-
наһын дьонноро бу үс этээстээх «Москва» борохуотунан Усть-Кут диэн сиргэ 
тиийбиппит. Манна аҕалан биһигини борохуоттан сүөкээн, «Ленин» диэн боро-
хуокка олордубуттара, бу борохуотунан биһиги Иркутскай куоракка түүн тиий-
биппит, онно стройдатан баран, икки аҥаар көстөөх сиргэ, Мальтаҕа, байыаннай 
чааспытыгар барбыппыт. Мальтаҕа аҕалан 1 ый харантыыҥҥа сытыарбыттара. 
Манна бастаан байыаннай форманы кэппиппит уонна байыаннай үөрэҕи (строе-
вой хаамыыны, ытыыны) барбыппыт. Мальтаҕа биһиги от ыйын 29 күнүгэр диэ ри 
байыаннай үөрэҕи барбыппыт кэнниттэн от ыйын 29 күнүгэр табаарынай поез-
ка олордон, тас Монголияҕа атаарбыттара. Атырдьах ыйын ортотун саҕана тас 
Монголияҕа Улан-Сыр байыаннай чааска биһиги Бүлүү сүнньүн элбэх дьоно ар-
гыстаһан бииргэ айаннаан кэлбиппит. Кэлбит дьону тус-туспа араартаан диви - 
зияларга, полкаларга, роталарга аһаталаабыттара. Мин 24-с стрелковай диви-
зия 25-с полкатын 1-кы ротатыгар түбэспитим. Дьэ манна этэ эрэй диэн — нууч-
чалыы билбэт, көннөрү «кэл-бар» эрэ диэн тыллары билэрим, аттыбар бэйэм 
санаабын астына кэпсэтэр биир да саха киһитэ суох этэ. Маҥнай айаннаан 
истэххэ уону нан тыһыынча сахалар этибит. Манна кэлэн соҕотохсуйуу биирдэ 
буола түспүтэ. Байыаннай балаһыанньаҕа киһи билбэти да билэр, истибэтэҕи  
да түргэнник өйдүүр эбит этэ. Син төһө да барытын өйдөөбөтөргүн байыан-
най сорудахтары түргэнник ылынан истим, бу сырыттахпына, биһиги ротабы-
тыгар 2-с этээптэн кэлбит биир Сунтаар, биир Ньурба уолаттара баар буола 
түстүлэр. Мин дьэ үөрүү бөҕө, бэйэм бииргэ төрөөбүт дьонум кэлбиттэрин кур-
дук көрүстүбүт, туох баар ис санаабытыттан, дууһабытыттан төрөөбүт Сахабыт 
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сирин туһунан кэпсэттибит. Николаев диэн Сунтаар уолун тааҥкаҕа пулеметчи-
гынан анаатылар. Биһиги Ньурба уола, Михайлов Иванныын, стрелоктарынан 
ананныбыт. Бу ротаҕа биһиги 1943 с. атырдьах ыйын бүтэһигиттэн 1945 с. ыам 
ыйын 9 күнүгэр диэри байыаннай үөрэҕи, үлэни барбыппыт. Онтон от ыйын ор-
тотуттан байыаннай сэппитин туппутунан сатыы Японияны утары сэриигэ аттам-
мыппыт. Бэрт уһуннук сатыы айан наан, элбэх сыранан атырдьах ыйын бүтүүтэ 
Танань диэн Китай куоратыгар тиий биппит. Миигин манна биир украинецка руч-
ной пулемекка иккис наводчигынан анаабыттара. Дьэ манна кэлэн эмискэ сэрии 
бара турар сиригэр баар буола түспүппүт. Манна этэ — аан маҥнай байыаннай 
сүрэхтэниим, тула өттүбэр уоттаах сэрии, дьон өлүүтэ. Мин били украинецпар 
иккис наводчигынан сырыттахпына, эмискэ киһибин кыранаата оскуолката кэлэн 
төбөтүн быһа тэбэн кэбистэ. Миигин взводум хамандыыра, младшай лейтенант 
кэлэн 1-кы наводчигынан анаан кэбистэ. Ити түүнү быһа сэриилэһэн Танань куо-
раты ылан кэбистибит. Сарсыарда бэйэбит дьоммутун, 16 киһини, кыргыһыы хо-
нуутуттан хомуйдубут. Балаҕан ыйын 3 күнүгэр Япония капитуляцияламмытын 
туһунан иһитиннэрдилэр. Биһиги үөрэн атахпыт сири билбэт буолла. Дьон ба-
рыта «Кыайыы!», «Ураа!» диэн хаһыы, үөрүү-көтүү бөҕөтө. Биһиги ротабыт, ол 
иһигэр мин, бу ылбыт куораппытыгар Танаҥҥа биир ый харабылга хааллыбыт, 
сорохтору билиэн бэриммиттэри харабыллатан дойдубутугар Сэбиэскэй Со-
йууска атаардылар. Ити кэнниттэн биир ый харабылга туран баран, Улан-Сырга 
төннөн кэллибит. Манна биһиэхэ Сталинтан кэлбит Махтал суругу ааҕан иһитин-
нэрдилэр. Миэхэ «Японияны Кыайыы иһин» диэн мэтээли туттарбыттара. Онтон 
Улан-Сыртан ахсынньы ыйга поеһынан Читаҕа айаннаан кэллибит, манна икки 
ый байыаннай аэродром тутуутугар үлэҕэ сырыттахпына, срогум туолан, дьэ 
дойдулуур буоллум. Читаттан поеһынан Улахан Невергэ диэри, онтон дойдубар 
массыынанан айаннаан, фронтовой сырыыбын түмүктээбитим.

Сэрии бэтэрээнэ Афанасий Афанасьевич Оконосов. 
Нам музейын архыыбыттан 

Павлов Андрей Васильевич

1924 с. Өргүөт нэһилиэгэр төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа 282-с стрелковай полкаҕа Японияны утары 
сэрии гэ кыттыбыт.

1947 с. дойдутугар эргиллибит.
1978 с. өлбүт.
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Аҕабыт японскай интервеннэри кытта кыргыспыта 

Аҕабыт Андрей Васильевич 1924 с. киэҥ сиргэ тайаан сытар Үөһээ Бүлүү Өр-
гүөтүгэр төрөөбүтэ. Уоттаах сэриигэ 1943 с., 19 саастааҕар, ыҥырыллыбыта. За-
байкальскай фронт 282-с стрелковай полкатыгар сулууспалаабыта.

Япония хас да төгүл биһиги дойдубут оборуоналанар күүһүн боруобалаан 
сэриинэн кииртэлии сылдьыбыта. Ол курдук Монголия Хасан күөлүгэр, Халхин 
Голга сэрии уотун төлө тардыбыта.

Биһиги аҕабыт полката улахан кыргыһыыга Гоби кумах куйаарынан сатыы 
хааман, сэрии сэбин тэрилин санныларыгар сүгэн, 90-тан тахса көстөөх Нахан 
Хинган хайатыгар оборуоналана сытар японскай интервеннэр байыаннай киин-
нэрин урусхаллааһыҥҥа кыттыбыта. Бу өлөрсүүлээх киирсиһиигэ стрелковай 
полк улахан оруолу ылбыта. Кэлин аҕабыт кэпсиир этэ: «Кыргыһыыга киирээри 
туран, өстөөҕү утары кыргыһан, Ийэ дойду көҥүлүн иһин олохпутун да биэрэргэ 
аан дархан андаҕары биэрбиппит. Кумах куйаарынан сатыы хаамарбыт тухары 
өҥүрүк куйаас сатыылаан турара. Уу олох тиийбэтэ, дьон тулуйбат үлүгэрэ. Оо, 
тамаҕыҥ хата сырыттаҕына, уу саҕа минньигэс туох кэлиэй! Уута суох олох аһаа-
бат эбиккин».

Ити суостаах кыргыһыыга кини төрөөбүт дойдутун, норуотун өстөөхтөн кө-
мүскэһэн, ытык иэһин чиэстээхтик толорон, эппит тылга, андаҕарга бэринии-
лээх буолуу хорсун холобурун ыччатыгар, биһиэхэ, хаалларбыта. Ол курдук, 
хорсуннук сэриилэспитин Аҕа дой-
ду сэ риитин бойобуой мэтээллэрэ 
туоһулууллар. Сэриигэ иккитэ ула-
ханнык бааһыран госпитальга уһун 
кэмҥэ сыппыта.

Дойдутугар эргиллэн кэлээт, үлэ- 
ҕэ буһан-хатан үлэлээн барбыта. 
Ол курдук, мас кэрдиитигэр, хол-
куоска булчутунан, тутууга биригэ-
дьииринэн. Онтон өр сылларга неф- 
тебазаҕа завхоһунан үлэлээбитэ. 
Ол сырыттаҕына абаҕабыт Спири-
донов Иван Васильевич (Лэкэ) аҕа-
бытын сыбааттаан ыал оҥорор. 
Бастакы сырыыларыгар сылабаар 
мэһэйдээн, уол кыыһы үчүгэйдик 
көрбөтөх, инньэ гынан төннөн ба-
раллар. Иккис сырыыларыгар дьэ 
сө бүлүү көрөн, кыыс сөбүлэһэн, ийэ- 
битин Мендярова Ульяна Пудовна-
ны кэргэн ылар. Иккиэн сүбэлэрин 
холбоон, 30-тан тахса сыл 9 оҕону 

Саха саллаата

Уоттаах сэрии ыар тыына
Ийэ сиргэ тилийэ көппүтэ,
Төрөөбүт ийэ буоруттан арахсан,
Эдэркээн уол сэриигэ барбыта.

Ыллык суолун батыһа, сайыһа,
Ийэлээх аҕата хаалтара алҕааннар,
Оҕобут эргиллээр дуу, кыайыылаах,
Күүтүөхпүт эрэнэ, сэгэрбит.

Саха саллаата аатыран,
Тэбэр сааны сүгэһэр оҥостон,
Өстөөҕү утары кыргыһан,
Олох ыар харгыһын билбитэ...

Түүлүгэр бу баардыы көстөрө
Күөх нэлэмэн төрөөбүт алааһа,
Сылаас тыал сипсийэн ааһара—
Көһүтэр күөх чараҥ, эйигин.

Эйэлээх олох туһугар
Эдэркээн сүрэҕэ дьулуһан,
Төрөппүт эрэлин толорон
Кыайыылаах ийэ буоругар эргиллэр.

Т. Кузьмина
2017 с., Үөһээ Бүлүү
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төрөтөн, эйэ дэмнээхтик олорбуттара. Аҕабыт нефтебаза эйгэтигэр үтүө суо-
бастаахтык үлэлээбитэ. Киһи быһыытынан сытыары-сымнаҕас майгылаах, аһы-
ныгас сүрэхтээх, улахан саҥата-иҥэтэ суох киһи этэ. Бултаан-алтаан дьиэ кэр-
гэнин ииппитэ.

Ол эрэн, хомойуох иһин, 1978 с. эдэр сааһыгар орто дойдуттан барбыта.
Кэлин улахан кыыһа, Мария Андреевна, үөрэҕин бүтэрэн нефтебаза тэрил-

тэтигэр ананан кэлиэҕиттэн биэнсийэҕэ тахсыар диэри буҕаалтырынан, касси-
рынан үлэлээбитэ. Билигин династияны кини кыыһа Ульяна салгыыр. Жатай-
дааҕы нефтебазаҕа экэнэмииһинэн үлэлиир. Сэрии уотугар сылдьыбыт, Улуу 
Кыайыыны аҕалсыбыт күндү аҕабытын хас сыллар тухары киэн тутта, куруук 
өйдүү-саныы сылдьыахпыт.

Уруй буоллун — уһансыбыкка, 
Айхал буоллун — албан ааккар!

Т. Кузьмина

Павлов Афанасий Иванович

1922 с. төрөөбүт.
1944 с. Орджоникидзевскай оройуон РВК-тан аармыйа-

ҕа ыҥырыллыбыт. Забайкальскай фроҥҥа 127-с стрелко-
вай полкаҕа Японияны утары сэриигэ кыттыбыт.

1950 с. дойдутугар эргиллибит.
1978 с. өлбүт.

Павлов Кирилл Алексеевич

1919 с. төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт.
Бүлүүтээҕи РВК испииһэгэр Нам нэһилиэгиттэн ыҥырыллыбыт диэн суруллу-

бут. Онтон атын информация суох.
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Петров Дмитрий Васильевич

1899 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1944 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа сулууспалаабыт.
1945 с. дойдутугар эргиллибит.
1953 с. өлбүт.

Петров Иннокентий Петрович

1909 с. төрөөбүт 
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Бүлүүтээҕи РВК испииһэгэр «пере-

дан в промышл. на основании № 1/01236» диэн суруллубут. Онтон атын инфор-
мация суох.

Петров Константин Гаврильевич

1908 с. Нам нэһилиэгэр Уус Хабырыыл дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Бүлүүтээҕи РВК испииһэгэр «пере-

дан в промышл. на основании № 1/01236» диэн суруллубут.
Сэрииттэн эргиллибэтэх.

Петров Никон Петрович

1909 с. төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Бүлүүтээҕи РВК испииһэгэр Нам 

нэһилиэгиттэн сылдьар, «передан в промышл. на основании № 1/01236» диэн 
суруллубут.

Атын информация суох.
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Семенов Павел Семенович-Сэтэннээх

1903 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Забайкальскай фроҥҥа 

29-с мотострелковай полкаҕа Японияны утары сэриигэ 
кыттыбыт.

1945 с. дойдутугар эргиллибит.
1963 с. өлбүт.

Софронов Дмитрий Давыдович

1920 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйа кэккэтигэр ыҥырыллыбыт. За-

байкальскай фроҥҥа Японияны утары сэриигэ кыттыбыт.
1945 с. дойдутугар эргиллибит.
1945 с. өлбүт.

Спиридонов Петр Егорович-Бэллэкэ

1925 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа 284-с стрелковай дивизия 1043-с стрелковай 
полкатыгар Японияны утары сэриигэ кыттыбыт.

1945 с. алтынньы 3 күнүгэр «Бойобуой үтүөлэрин иһин» 
мэтээлинэн наҕараадаламмыт.

1945 с. дойдутугар кэлбит.
1979 с. өлбүт.

Наградной документ (ЦАМО ф. 33 о. 686196, д. 7678)
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Спиридонов Софрон Васильевич 

1923 с. Нам нэһилиэгэр Лэкэ Баһылайа дьиэ кэргэнигэр 
төрөөбүт.

1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Бүлүүтээҕи 
РВК испииһэгэр «передан в промышл.» диэн суруллубут.

1944 с. дойдутугар эргиллибит.
1944 с. өлбүт.

Спиридонов Христофор Наумович

1916 с. төрөөбүт.
1941 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкальскай фроҥҥа сэрии-

лэспит.
1946 с. дойдутугар эргиллибит.
1954 с. өлбүт.

Степанов Афанасий Ильич

1912 с. төрөөбүт.
1944 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкальскай фроҥҥа сэрии-

лэспит.
1946 с. дойдутугар эргиллибит.
1965 с. өлбүт.

Степанов Макар Степанович

1903 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Бүлүүтээҕи призывной пуун доку-

муонугар «передан в промышл.» диэн суруллубут.
Дойдутугар эргиллэн кэлбит.

Тельбиров Илья Егорович

1907 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Бүлүүтээҕи призывной пуун доку-

муонугар «передан в промышл.» диэн суруллубут.
Дойдутугар эргиллэн кэлбит.
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Табыисов Прокопий Гаврильевич 

1910 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт. «Кыһыл үлэһит» хол-
куостааҕа. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллан барарыгар кэр-
гэннээх, биир оҕолоох эбит.

1943 с. аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Бүлүүтээҕи призыв-
ной пуун докумуонугар «передан в промышл.» диэн сурул-
лубут.

1944 с. ыам ыйын 1 күнүгэр дифтериянан ыалдьан дой-
дутугар төннөн кэлэн иһэн Дьокуускайга өллө диэн биллэ-
рии сурук кэлбит.

Туручоков Николай Иванович

1902 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1944 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа Мальта станцияҕа сулууспалаабыт.
1945 с. дойдутугар төннүбүт.
1971 с. өлбүт.

Дьылҕа хаан ыйааҕынан 

Киһи тулуурдааҕа, киэҥ көҕүстээҕэ, инники олоххо тардыһыылааҕа хайа да 
омуктааҕар ордук саха дьонугар тарҕаммыт курдук.

Ол биир туоһутунан бэйэм чугас дьонум — аҕам Николай Иванович Туручо-
ков, убайым Алексей Иванович Иванов буолаллар. Аҕам бастакы хомуурга бэ-
биэскэ тутан, Намын дьонун кытта бииргэ сэриигэ барсыбыт. Дьиэтээҕилэрин 
кытта быраһаай даһан, ааны сабан тахсарыгар тапталлаах кэргэнэ Өрүүнэ-
тэ сыыс таран, көхсүнэн ыраас буолан, өлөөрү, кини аатын сүкпүт кыһыл уола 
ыары һах эмиийин үүтүн испэккэ, бэрт мөлтөх туруктаах сыталлара. Дьиэ, хаһаа-
йыстыба көрүүтүгэр балта, эдэр киһи Матрена Ивановна-Килгээ, хаалбыт.

Сэриигэ барааччылары оройуон киинигэр муспуттар. «Оҕом тыыннаах буол-
лаҕына, Нам биэрэгэр маҥан былаахта ыйаарыҥ» диэн аҕам кэриэс тылын этэн 
арахсыбыт. Дьону илдьэр икки этээстээх борохуот Дүллүкү маҥан хайатыгар 
хара буруота унаарыйан көстөрүн саҕана, хойутаан киирэннэр, былааҕы ыйаа-
батахтар. Аҕам эрэйдээх былаах суоҕун көрөн, икки хараҕын уутунан суунан 
айанныы тураахтаабыт. Ийэлээх быраатым аҕыйах хонугунан быысаһан өлбүт-
тэрин эдьиийим Килгээ тастыҥ, тыла суох быраата Николай Федорович Бюлтя-
сов-Дьобоо диэн эдэр киһи ытыы-ытыы титиригинэн эрэһиэҥкэлээн уҥуох туппут.
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Аҕам соҕотох уола мин, иккилээх уол, эдьиийим Килгээ көрүүтүгэр хаалбып-
пын, аҕыс ыйдаахпар хаампыппын. Иккилээх бэдик тугу өйдүөм баарай, сэрии 
эрэ, өлүү эрэ. Билэрим эрэ ийэ оҥостубут эдьиийим Килгээ буоллаҕа…

Сэрии бастакы сылларыгар улахан хотторуу, чугуйуу кэмигэр өлүү-сүтүү кэмэ 
суох элбээбит. Иркутскай уобалас Мальта диэн байыаннай чааһыгар тиийбит-
тэр. Сэриини хааччыйарга богуоннарга тиэйии-таһыы үлэтэ ыгыма, ыарахана. 
Ас-таҥас да мөлтөҕө. Ыалдьыбыт, улаханнык ырбыт-дьүдьэйбит саллааттарга 
сухой паек биэрэ-биэрэ дойдуларыгар ыыталаабыттар, олор истэригэр мин аҕам 
эмиэ баара. Элбэх биир дойдулаахтарбыт, Бүлүү эҥээриттэн, дьиэлэригэр тиий-
бэккэ аара быстаахтаабыттар. Аҕам Өргүөт киһитэ Охонооһой Абраховтыын, 
хас да табаарыстарыныын борохуотунан Өлүөхүмэҕэ кэлэн түспүттэр. Сайын 
500-чэ биэрэстэ ыраах сытар Туобуйанан дойдуларын былдьаспыттар. Хантан 
билээхтиэй, сотору кэминэн быраатынаан Өлөксөйдүүн иккис ыҥырыыга сэрии-
гэ ыҥырыллыан…

Бу кэмҥэ сэрии уота өссө күүскэ күүдэпчилэммитэ, сурах-садьык ыараабыта. 
Турар-турбат бары Ийэ дойду туһугар күүрээннээх үлэҕэ туруммута. Нам нэһи-
лиэгин «Чолбон» холкуос үлэһиттэрэ, кыра оҕотуттан кырдьаҕаһыгар тиийэ, 
ыһыы бириэмэтигэр сарсыарда 3 чаастан им сүтүөр диэри бааһынаҕа үлэлиил-
лэрэ. Аһылык барыта нуорма этэ.

Өр-өтөр буолбатаҕа, сэриигэ иккис ыҥырыы биллэриллибитэ. Эмиэ хас дьиэ 
аайы аймалҕан, ытаһыы-соҥоһуу саҕаламмыта. Аҕам барахсан дойдутугар 
кэлэн, киһилии аһаан-сиэн кэм туруга тупсубута. Быраата Өлөксөй 18 сааһын 
туолан, төһө да хачаайытын иһин, уҥуоҕа куйаабылланан уһуна киһи киһинэн 
этэ. Аны убайынаан сэриигэ барар буолбута. Икки аата икки, айанныырга, сыл-
дьарга, үлэ да, сэрии да буолтун иһин арыый көмүскэллээх, тирэхтээх курдук 
санаммыттара. Арай бырааттыылар араспаанньалара тус-туһунан этэ. Быһаар-
сыы буолар түбэлтэтигэр ол мэһэй 
буолуон сөбө.

Бу сырыыга эмиэ Мальтаҕа 
тиий биттэрэ. Бирисээгэ, байыаннай  
үөрэх саҕаламмыта. Эмиэ, буола-
рын курдук, аҕам сорох табаарыс-
тарын арҕаа фроҥҥа атаар быт-
тара. Биһиги дьоммут эмиэ урукку 
курдук үлэҕэ төбөлөрүн оройдору-
нан түспүттэрэ. Кинилэр дьоллору-
гар өстөөх сэриитэ Москва анны - 
гар кимэн киириитэ тохтотуллубу-
та. Арыый үөһэ тыыныы буолбута.

Сэрии олоҕун бастакы ыҥырыы-
га билбэхтэспит аҕам быраатын 
Өлөксөйү көрөн-истэн илдьэ сыл-
дьыбыт. Оччолорго тиэхиньикэ кө - 

Олороллор хаҥастан уҥа: 
эдьиийэ Матрена Ивановна-Килгээ, 

Николай Иванович кэргэнинээн, оҕотунаан, 
быраата Алексей (турар)
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рүүчэйин тимир буочукаларга таһаллара. Үлэ лаппа ыарахана, ырбыт, дьү дьэй-
бит саллааттар өлүүлэрэ, госпитальга киириилэрэ элбээбитэ. Сэрии кэмигэр, 
ханна да буолтун иһин, саллаат олоҕор эҥин араас быһылааннар, ыарахаттар 
элбэхтик буолаллара. Онтон биир кыра түгэни ахталларын истибитим.

Саллааттар күһүн хортуоппуй хостооһунугар сылдьан кутаа уотугар хочу-
луоктарыгар хортуоппуй уган буһарынар айдааныгар сылдьыбыттар. Аҕам көр-
бүтэ, биир кып-кыһыл сирэйдээх, оҕуһу өрө тутан кэбиспит курдук, бөдөҥ татаар 
киһитэ кини хочулуогун туоратан баран бэйэтин киэнин уурбут. Аҕам хараҕа ха-
раҥаран ылбыт да, сүүрэн тиийэн ол татаар хочулуогун тоҕо тэбэн кэбиспит. Ай-
даан буола түспүт, охсуһуу саҕаламмыт. Татаар туора садьыйан саайар идэлээх 
үһү. Аҕам хаптас гына-гына муннун тоҕо дайбыыр эбит. Өлөксөй сүүрэн кэлэн 
татаар сирэйин кытаахтыы сатыыр үһү, убайа: «Бэйэм да кыайар инибин», — 
диэн уолун үүрбүт, аны куолаатылар диэн киэҥ айдаан буолуоҕун тохтоппут. 
Муннун хаана кэлэн, татаар хотторууну биллэрбит. Ити курдук тотор туһугар 
тыын харбаһыыта, дууһа көмүскэниитэ буолаахтыыра. Хоту дойду уолаттара 
ыарахан олоххо олорбут, тымныы дойдуга төрөөбүт-үөскээбит буоланнар син 
тулуһаллара, лаппа быстардахтарына биирдэ хоттороохтууллара.

Биирдэ баарсаттан буочукалаах кыраһыыны сүөкээһиҥҥэ үөһэ таһааран 
иһэн буочуканы төлө тутан аллара төкүнүйүүтүгэр бэрт нэһиилэ хаама сылдьар 
эдэркээн баҕайы саха уолчаанын түҥнэри көтөн, ол эрэйдээх миэстэтигэр тыына 
быстаахтаабыт. Көрүөххэ ынырыга, хараастыылааҕа.

Биир үтүө күн биһиги дьоммут үлэ-хамнас ортотугар сүүрэ-көтө сырыттахта-
рына, куоракка барбыт хамандыырдара: «Победа! Победа! Ньиэмэс капут!» — 
дии-дии илиитинэн далбаатаан сүүрэн ахан иһэрин көрө түспүттэр. «Ураа!» 
хаһыы ньиргийбит. Ити 1945 сыл ыам ыйыгар Кыайыы өрөгөйө буолбута.

Иван Николаевич Иванов, 
Үөһээ Бүлүү улууһун, Нам нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, 

РСФСР үөрэҕириитин туйгуна, 
тыа хаһаайыстыбатын уонна педагогическай үлэ бэтэрээнэ, 

сэрии сылын оҕото 

Хабахов Петр Иванович

1922 с. Харбалаах нэһилиэгэр төрөөбүт.
1943 с. Забайкальскай фроҥҥа 29-с мотострелковай 

полкаҕа Японияны утары сэриигэ кыттыбыт.
1946 с. дойдутугар эргиллибит.
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Ханхасов Гаврил Семенович

1904 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа 704-с байыаннай чааска Белая станцияҕа 
сулуус палаабыт.

1944 с. дойдутугар төннүбүт.
1976 с. өлбүт.

Чычахов Егор Степанович

1898 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1944 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Мальтаҕа 

Забайкальскай фроҥҥа 184-с байыаннай тутуу этэрээти-
гэр ФУОС-12 сулууспалаабыт.

1945 с. дойдутугар кэлбит.
1987 с. өлбүт.

Аҕам барахсан

Аҕам Егор Степанович 1898 с. алтынньы 15 күнүгэр Ороһу нэһилиэгин Та-
малакааныгар Ыйыласка Николай Васильев-Лоҥхо диэн элбэх оҕолоох нуучча 
киһитин дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт. Үс ыйдааҕар Нам нэһилиэгин Аакайыгар са-
йылыктаах, Харыйа арыы Сиидэр диэн өрүс элгээнин үрдүгэр кыстыктаах Лаза-
рева Анна Лазаревна — Чыычаах диэн таптал ааттаах, сааһыра барбыт дьах-
тар ииттэ ылбыт. Эбэтэ Никитин Степан Никитич диэн кэргэннээҕэ эрдэ өлбүт, 
онон улахан хаһаайыстыбатын, сүөһүтүн-сылгытын бэйэтэ тутан олорбут. Кини 
нэһилиэк маанылаах сирин Үҥкүүлүүр хонууну бас билэр буолан, элбэх сүөһүнү, 
сылгыны иитэр, бурдук ыһар киэҥ бааһыналаах, Куорамыкыга, Бүлүү куораты- 
гар эт-арыы атыылаан, кыралаан эргинэр орто баай эмээхсин эбит. Эбэм түс-
бас, өйдөөх, муударай буолан, дуоһунаһа суох эрээри, нэһилиэгин дьонун кыра 
мөккүөрдэрин, кыһалҕаларын быһаарар ытыктанар-убаастанар эмээхсин үһү. 
Аҕам ииппит ийэтигэр кыратыгар олус атаахтаан аҕай улааппыт, ийэтин күнэ- 
ыйа киниттэн тахсар эбит. «Тапталлаах ийэм барахсаҥҥа иитийэх оҕо буо лар-
бын олох улаатан баран доҕорбуттан Егоров Андрей Николаевичтан-Бур ҕааттан 
истэн олус хомойбутум», — диэн кэпсиирэ. Аҕам уҥуоҕа кытаатан, эт-сиин тутар 
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кэмигэр күүстээх-уохтаах, кыайыгас-хотугас, ханнык да үлэни сатыыр киһи буол-
бут. Саамай сөбүлүүр дьарыга маһынан уһаныы эбит. Кэлин «Чолбон» холкуос 
чилиэнэ буолан, биэс уонча сыл бу холкуоска, сопхуоска кыһалаах тимир ууһу-
нан уһаммыта, стахановец этэ. Аҕам ийэтэ өлбүтүн кэннэ 1927 с. ыытыллыбыт 
нэһилиэнньэ биэрэпиһигэр тапталлаах ийэтин кэриэстээн, кини таптал аатын 
араспаанньа оҥостон, Чыычаахап буолбут.

Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ аҕабын 46 сааһыгар ыҥырбыттар. Онно 
саастаах киһи диэн буоллаҕа буолуо — сэриилэһэр чааска ыыппатахтар, онон 
Илиҥҥи фронт оборуоналанар тутуутун 12-с управлениетыгар (фронтовое уп-
равление оборонительного строительства-12) сулууспалаабыт, траншея лары, 
окуопалары хаһыыга, доттары, дзоттары, блиндажтары тутууга сылдьыбыт. 
Аҕам Япония Квантунскай аармыйатын үлтүрүтүү кэнниттэн Кыһыл Аармыйа ря-
довой байыаһа буолан, «Японияны кыайыы иһин», сэрии кэмигэр 1941–1945 сс. 
«Чолбон» холкуоска стахановскай үлэтин иһин «1941–1945 сс. Аҕа дойдуну 
көмүскүүр Улуу сэриигэ килбиэннээх үлэтин иһин», кэлин 1975 с. Улуу Кыайыы  
30 сылынан, «1941–1945 сс. Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии гэ Кыайыы 30 сы-
лынан. Сэрии кыттыылааҕар» диэн мэтээллэринэн наҕараадаламмыта. Бу үбү - 
лүөйгэ сэриилэспэккэ эрэ сэрии кэмигэр Кыһыл Аармыйаҕа сулууспалаан кэл-
бит уонна «Германияны кыайыы иһин», «Японияны кыайыы иһин» мэтээллэ-
ринэн наҕараадаламмыттар «Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии бэтэрээнэ 
буо лаллар» диэн Сэбиэскэй Сойуус үрдүнэн дьаһал тахсыбыта. Мин оччолор-
го Нам нэһилиэгин народнай дьокутааттарын Сэбиэтин бэрэссэдээтэлинэн үлэ-
лиирим. Бу тахсыбыт дьаһалы аҕабар кэпсээн баран: «Эн аны сэрии бэтэрээнэ 
буолаҕын», — диэбиппэр, аҕам барахсан миигин саба саҥаран кэбиспитэ. «Мин 
сэриигэ саа-саадах тутуохтааҕар буолуох биир да ньиэмэһи, дьоппуону харах-
таан көрбөтөҕүм уонна хайдах сэрии бэтэрээнэ буолуохтаахпыный, олох күүгү-
нээмэ», — диэн кытаанахтык эппитэ. Аҕам ити кэмҥэ 72 саастааҕа. Аҕам барах-
сан олох үөрэҕэ суоҕа, нэһииччэ «Ч. Е.» диэн икки буукубанан илии баттыыра, 
төрүкү аҕыйах саҥалаах, соччо туохха да уолуһуйбатах, ыксаабатах, киэҥ-холку 
көҕүстээх киһи хара өлүөр диэри бэйэтин кыанан сылдьыбыта. 

Биһиги ийэлээх аҕабытыттан төрөөбүттэр 14 этибит, билигин мин 14-с оҕо 
эрэ баарбын. Аҕам барахсан 80 сааһыгар, 1978 сыл атырдьах ыйын 29 күнүгэр, 
бу орто дойдутааҕы олоҕун түмүктээбитэ. Кини аатын ааттатар сиэннэрэ, хос 
сиэннэрэ кинини санатан үөрдэ-көтүтэ этэҥҥэ сылдьаллар.

Кыра уола Уйбаан Чыычаахап, 
СӨ норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, 

СӨ тыатын хаһаайыстыбатын туйгуна, 
СӨ бочуоттаах бэтэрээнэ, 

Үөһээ Бүлүү улууһун, Нам, Харбалаах, 
Хомустаах нэһилиэктэрин, 

Үөһээ Бүлүү сэлиэнньэтин бочуоттаах гражданиннара, 
РФ суруналыыстарын сойууһун чилиэнэ 
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Яковлев Дмитрий Николаевич-Миитэрээс

1912 с. Бүлүү улууһугар Мастаахха төрөөбүт.
1943 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа 582-с стрелковай полкаҕа Японияны утары 
сэрии гэ кыттыбыт.

1945 с. дойдутугар эргиллибит.
1983 с. өлбүт.

Стрелок этэ

Аҕам Дмитрий Николаевич (дьоҥҥо биллэр аата Миитэрээс) 1912 с. Бүлүү 
улууһун Мастаах Балаҕаччытыгар Хочот диэн сиргэ төрөөбүтэ.

Бииргэ төрөөбүттэр сэттэлэр этэ. Икки бырааттара эдэр саастарыгар өлбүт-
тэрэ. Аҕам 14 сааһыгар Борисов Федор диэн эмиэ Мастаах киһитин батыһан, 
Үөһээ Бүлүү улууһун Ороһу нэһилиэгэр кэлсибит. Кэлиэҕиттэн биирдэ да дой-
дутугар бара сылдьыбатаҕа. Кэргэннэммитэ да оҕоломмотохтор. Кэргэнэ эрдэ 
өлбүт.

Аҕа дойду сэриитэ саҕаламмытыгар сүрэҕэ ыалдьарынан сыыйаннар ыып-
патахтар. Сэрии уһаан, 1943 с. бэс ыйыгар Бүлүү военкоматынан су луус паҕа 
ыҥырыллыбыт. Стрелковай полкаҕа стрелогунан сылдьыбыта. Балаҕан ыйыгар 
бирисээгэ ылбыт.

Япония империалистара Сэбиэскэй Сойууска сэриинэн түһээри гыммыттары-
гар атырдьах ыйын 9 күнүттэн 1945 с. балаҕан ыйын 3 күнүгэр диэри Забаль-
кайскай фроҥҥа аптамаатчыгынан, ручной пулеметчигынан сылдьыбыт. Ручной 
пулеметтара ыарахан баҕайы буолар үһү. Чан-Чунь, Хай-Лар куораттарынан 
сылдьыбыта, хайаҕа дьоппуоннар бөрөҕө хапкаан иитэллэрин курдук, дьоҥҥо 
хапкаан иитэллэр үһү. Онно сэбиэскэй саллааттар иҥиннэхтэринэ, ытыалаан 
кэбиһэллэр эбит. Кэлин поеһынан Узбекистаҥҥа Ташкент куоракка дьоппуон 
билиэннэйдэрин харабынайдаһан аҕалсыбыт. Кытай кыраныыссатыгар аҕабын 
кытай курдук көрөннөр, кытайдар кэпсэтэ сатыыллар эбит.

Аҕам отой үөрэммэтэх, нууччалыы билбэт киһи сэриигэ сылдьан син быһы-
та-орута кэпсэтэр, өйдүүр буолбут. Биирдэ куукунаҕа үлэлии сылдьан табаарыс-
тарыгар биэрээри (наһаа аччыктыыллар үһү), сыаны сиэбигэр уктубут. Киэһэ 
аайы бэрэбиэркэ буолар эбит. «Бу тугуй?» диэн сиэбин ыйбыттарыгар, «Мыыла, 
мыыла» диэбит. Ону салгыы ыйыта барбатахтар. Табаарыстара: «Дьэ булан эт-
тиҥ», — диэн күлсүбүттэр.

Сэриилэһэ сылдьан биирдэ ханнык эрэ тохтобулга сүүрэн истэҕинэ тохтоп-
путтар. Биир массыына кыайан эстибэккэ турарыгар ыҥырбыттарыгар ручкатын 
эрийэн эһэн биэрбит. Ол массыынаҕа маршал Малиновскай олороро үһү. Аҕам 
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онон Малиновскайы илэ харахпынан көрбүтүм диэн ахтан аһарааччы. Аҕам сэ- 
риигэ сылдьыбытын мээнэ кэпсээбэт этэ. Сэриилэспитин иһин «Японияны Кыа - 
йыы иһин» диэн мэтээл ылбыта. Кэнники үбүлүөйүнэй «1941–1945 сс. Аҕа дойду  
Улуу сэриитигэр Кыайыы 30 сылынан», «ССРС сэбилэниилээх күүстэрэ 50 сы-
лынан», «ССРС сэбилэниилээх күүстэрэ 60 сылынан» мэтээллэринэн наҕараа-
даламмыта. Сэрииттэн кэлэн баран Намҥа Маленков аатынан холкуоска үлэ-
лээбитэ.

Ийэбиниин Габышева Дарья Ивановнаны кытта 1946 с. көрсөн холбоспуттар. 
Түөрт оҕоломмуттарыттан улахан кыыстара үстээҕэр ыалдьан өлбүт.

Аҕам үйэтигэр арыгы диэни амсайбатах, табаҕы тарпатах, бэйэтэ 1,85 м үр-
дүктээх, доруобай көрүҥнээх, үлэ диэн баран муннукка ытаабыт киһи этэ. Мас 
кэрдэ тыаҕа баран, устар күнү быһа үлэлиирэ, дэлэҕэ да, уот барбытын кэннэ 
кэлиэ дуо. Урут электростанция уота түүн 12 чааска барааччы.

Аҕам «Чолбон» холкуос чулуу үлэһитэ этэ. Кини биир кэмҥэ 50-нуу бэрэбинэ - 
ни кэрдэн, дьаарыстаан кэбиһэрэ диэн сэһэн уостан уоска бэриллэн махтал-
лаахтык ахтыллар. Күҥҥэ хас да саһаан маһы кэрдэрэ. Соҕотоҕун сүгэнэн кэр- 
дэн, илии эрбиитинэн эрбээн, хайытан тэрилтэлэри хааччыйар этэ. Биир ты- 
раахтар сыарҕатын толору долгучуок маһы соҕотоҕун тиэйэн ыытара. Булуус 
хаһыыта буоллун, эмиэ соҕотоҕун начаас хаһан бүтэрэн кэбиһэрэ. Холкуоска 
хаспыт булууһун билигин да тутталлар. Улуус, нэһилиэк да ыалларын дьиэтин 
маһын кэрдибитэ. Аҕам оту кыдамалааһыҥҥа тэҥнээҕэ суох буолара. Ол да  
иһин Ильин Анньыыһын кырдьаҕас оттуур звенотугар аҕам мэлдьи кыдамаһы-
тынан ыҥырыллан сылдьара. Ол курдук буор хаһыытыгар, оттук маһы эрбээ-
һиҥҥэ уо.д.а. үлэлэргэ таһаарыылаахтык үлэлээбитэ сэһэҥҥэ сылдьар.

Олохтоох бэйиэт Егоров Петр Терентьевич «Чолбон» холкуос үлэһиттэрин 
хоһуйуутугар мин аҕабын хоһуйбута баар.

Ыарахан үлэлэри үлэлээн, онон да буолуо — доруобуйата мөлтөөн, 49 саа-
һыгар инбэлииккэ таһаарбыттара. 1983 с. 71 сааһыгар сирдээҕи олохтон бар-
быта.

Кыыһа Марфа Дмитриевна Дорофеева. 
Олунньу 20 күнэ, 2020 с.
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1945 с.
1. Александров Иван Константинович, 1927 
2. Васильев Илья Николаевич, 1927 
3. Долгунов Николай Дмитриевич, 1927 
4. Павлов Спиридон Степанович, 1923 
5. Родионов Николай Николаевич, 1927 
6. Федоров Иван Иванович, 1927 

Александров Иван Константинович 

1927 с. төрөөбүт.
1945 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт.
1951 с. демобилизацияланан кэлбит. (Бүлүүтээҕи РВК докумуонуттан.) 

Васильев Илья Николаевич-Тукка 

1927 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Чоорооно дьиэ 
кэргэнигэр төрөөбүт. «Кыһыл үлэһит» холкуос чилиэнэ.

1945 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. 1945 с. ба-
лаҕан ыйын 11 күнүгэр Забайкальскай фронт Читинскэй 
уобалас УНКВД-гар ыыппыттар. (ЦАМО ф.8351, о. 471604, 
д. 7) 

1947 с. от ыйын 15 күнүгэр сулууспалыы сылдьан ыал-
дьан өлбүт. Амурскай уобаласка Возжаево станцияҕа кө-
мүллүбүт.

Долгунов Николай Дмитриевич 

1927 с. Күүлэккэ төрөөбүт.
1945 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа сулууспалаабыт.
1951 с. дойдутугар кэлбит.
Николай Дмитриевич 1927 с. 

Үөһээ Бүлүү оройуонугар I Күүлэккэ 
төрөөбүтэ. 1935 с. Мэйик оскуолаты-
гар үөрэнэ киирбитэ. 1941 с. Далыр 
оскуолатыгар 5-с кылааһы бүтэрби-
тэ. 1944 сылга диэри «Осипенко» 
холкуос чилиэнэ. 1944–1945 сс. Сан- 
 гаарга үлэ фронугар сылдьыбыта. 1945 сылтан 1951 сыл - 
га диэри Сэбиэскэй Аармыйаҕа сулууспалаабыта.
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1951–1959 сс. оройуон тэрилтэлэригэр араас үлэлэргэ сылдьыбыта. 1959–
1969 сс. тутуу учаастагар тохтоло суох болуотунньуктаабыта. 1969–1982 сс. лес-
хозка лесниктээбитэ. 

1982 с. биэнсийэҕэ барбыта. 6 кыыс оҕолоох этэ, сиэннэрдээх.

Нам музейын архыыбыттан 

Павлов Спиридон Степанович

1923 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1945 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Забайкаль-

скай фроҥҥа Порт-Артурга 92-с отдельнай стрелковай 
полк састаабыгар Японияны утары сэриигэ кыттыбыт.

1947 с. дойдутугар эргиллибит.

Төрөппүттэрбитинэн киэн туттабыт, махтанабыт 

Аҕабыт Спиридон Степанович 1923 с. «Ураһалаах» алаас илин баһыгар 
төрөөбүт. Кини төрөппүттэрэ тумул тыа куулатыгар олорор дьиэлээхтэр эбит, ол 
дьиэни кэлин Намҥа көһөрөн аҕалбыттар. Ол дьиэ аҕыс оҕо, элбэх сиэн биһик-
тэрин ыйаабыт, киһи хара буолан үүнэн-сайдан тахсыбыт алаһа дьиэбитинэн 
буолар.

Ураһалаах илин эҥээригэр Ботуоҥкалар, арҕаа баска Токорууса Уйбааннаах,  
Болҕотордор, Кирилэ уола Баһылайдаах, Лэспэс Хабырыыллаах уонна Молоо-
лор олорбуттар. Аҕабыт 1933 с. бастаан оскуолаҕа киирэн баран, Токорууса-
ларга олорон үөрэммит. Кини оҕо сааһын табаарыстарынан Токорууса уола 
Баһылай, балта Өлөксөөндүрэ, Лэспэс уола Кунаах Баһылай, Баһылай убайа 
Гавриил этилэр. Кинилэри кытта күнү быһа моҕотой, күтэр сырсыытыгар, бэл, 
дөлүһүөн хатыылаах угар сыгынньах атахтара хаан оҕуолуор диэри сырсан 
ыалдьарын да билбэт буолуохтарыгар диэри оонньууллара, илиилэрэ хатыран 
дэл би хайа барара да, онно кыһаллыбакка оҕо саас умсулҕаннаах оонньууту-
гар күнү бүтэрэллэрэ. Холкуоска киирэн холбоһуктааһын саҕана арҕаа бастар 
бары Балаҕаннаахха «Кыһыл үлэһит» холкуоска киирбиттэр, арай аҕабыт дьоно 
Намҥа «Чолбон» холкуоска киирбиттэр.

Аҕабыт Япония сэриитигэр Порт-Артурга 67-с стрелковай полкаҕа сулууспа-
лаабыта. Саллааттар хааччыллыылара олус мөлтөҕө, бэл аһыыр иһиттэрэ суох 
эбит. Аҕабыт биир дойдулаахтарыгар Ньукулай Адамовка уонна Ньукулай Ро - 
дио новка алюминийтан миискэ, курууска, ньуоска оҥортоон биэрбитин көрөн, 
рота хамандыыра 600 устуука миискэ, курууска, ньуоска уонна алюминий ор-
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дугуттан хомуос оҥорторбут. Ол кэннэ аҕабытын кистэлэҥ байыаннай собуокка 
үлэҕэ ыыппыттар. Аҕабыт онно үлэлии сылдьан, 1947 с. ыалдьан төннөн кэлэн 
ос куолаҕа завхоһунан үлэлээбитэ, онтон «Чолбон» холкуос солбуйааччы бэ рэс-
сэдээтэлинэн, тутуу биригэдьииринэн үлэлээбитэ, оройуоҥҥа райком дьиэтин 
туттарбыт биригэдьиир буолар. Ийэбитин Григорьева Мария Евсеевнаны көр-
сөн, 1950 с. ыал буолан, 8 оҕону төрөтөн-иитэн, атахпытыгар туруортаан, дьиэ-
лээн-уоттаан, төрөппүт быһыытынан иэстэрин толору төлөөн орто дойдуттан 
барбыттара, кинилэр сылаас сыһыаннарыгар бигэнэн, итии тапталларыгар угут-
танан бары олохпутун булбуппутугар, тапталлаах төрөппүттэрбитигэр махтал-
быт муҥура суох. Ийэбит Ийэҕэ Албан аат II, III истиэпэннээх уордьан кавалера, 
үлэ бэтэрээнэ.

Аҕа. Бу олус аҕыйах буукубаттан суруллар тыл эрээри, хас биирдии төрөппүт 
оҕоҕо олус күндү уонна улахан суолталаах тыл. Биһиги аҕабыт хас биирдиибит 
олоҕор улахан миэстэни ылар киһи. Ийэбитин кытта оҕо эрдэхпититтэн үлэни 
таптыырга, тулуурдаах буоларга үөрэппиттэрэ. Кыра сылдьан дьиэҕэ алта уол 
баар буоллахпытына, баҕар, наһаа айдааннаах буолуо эбитэ буолуо, ону дьом-
мут хас биирдиибитигэр тус-туспа дьарык булан биэрэн, бары онно аралдьы- 
йан, кыргыттар ийэлэригэр дьиэ үлэтигэр көмөлөһөн, дьиэ иһэ олус чуумпу буо-
лааччы.

Өйдүүбүт, 6–7 кылаастарга үөрэнэ сылдьан, бастаан матасыыкыл ыыппып-
пытын, онтон аҕабыт «ГАЗ-69» массыынатын ыытан, бэйэбитин аан бастаан 
улахан дьон курдук санаммыппытын. Сайынын аҕабыт массыынатынан бары 
бииргэ оттуу, балыктыы, бултуу, сир астыы барарбыт, кыһын андаатар булду-
гар сылдьыһарбыт. Оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан, бары техническэй куруһуок-
тарга дьарыктаммыппыт, хаартыскаҕа түһэрэргэ үөрэнэн, түүннэри хаартыска 
бэчээттиирбит. Бу дьарыктарбытын төрөппүттэрбит өйөөн, матырыйаалынан 
толору хааччыйаллара. Улаатан, оскуоланы бүтэрбиппит кэннэ аҕабыт уолат-
тары батыһыннара сылдьан аны уһанарга үөрэппитэ. Билигин бары даҕаны кы-
ралаан уһанабыт, дьиэбитин-уоппутун бэйэбит оҥостобут. Аҕабытыгар олохпут 
тухары үөрэппит үөрүйэхтэригэр махтанабыт, уолаттарын эр киһилии маннык 
болҕомтолоохтук ииппитин аны бэйэбит оҕолорбутугар иҥэрэ сатыыбыт. Ол да 
иһин төрөппүт 6 уолуттан икки мэхээнньик үөрэхтээх Макар, Спиридон Спиридо-
новичтар, түөрт бастакы кылаастаах суоппардар Степан, Герман, Сергей, Иван 
Спиридоновичтар иитиллэн тахсыбыппыт, кыргыттартан Варвара Спиридоновна 
учуутал, Ньургустаана Спиридоновна медсестра идэлээхтэр. Бырааппыт, убай-
быт Степан Спиридонович Нам нэһилиэгин баһылыгынан талыллан нэһилиэк 
сайдыытыгар сүҥкэн кылаатын киллэрбитэ.

Аҕабыт үлэтин таһынан аны саҥаны-бастыҥы айара, тыа сирин үлэһиттэрин 
ыарахан үлэлэрин чэпчэтэр туһуттан ис санаатыттан араас кыра тиэхиньикэни 
оҥорон улахан сэҥээриини ылбыта, ол үлэлэрэ улууска, өрөспүүбүлүкэҕэ, бүтүн 
Сойууска кытта тарҕаммыттара. Ордук от кэбиһэр агрегатын макыата 1975 с. 
Москваҕа Бүтүн Сойуустааҕы тыа хаһаайыстыбатын ситиһиилэрин быыстапка-
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тыгар массыына оҥоһугун сүрүн павильонугар үрдүк биһирэбили ылан боруонса 
мэтээлинэн наҕараадаламмыта.

1969 сылтан барыта аҕыс араас рационализаторскай үлэтэ 1 мөл. 33 тыһ. эко-
номическай барыһы аҕалбыттара, ити үлэлэрэ бары сибидиэтэлистибэ лээхтэр. 
Кэлин өссө «МТЗ» тыраахтарга состоруллар хамбаайыны 1950–60 сс. үлэлии 
сылдьыбыт С-4 бэйэтэ хаамар хамбаайын дьардьаматыгар олордон үлэлэппитэ 
улахан сэҥээриини ылбыта.

Аҕабыт 1978 сылтан кадровай булчутунан үлэлээбитэ. Бултаабыт андаата-
рын тиириитэ, сууйуута-сотуута барыта ийэбит көмөтүнэн ситиһиллэрэ. Тыа си-
рин ыарахан үлэтин ханнык баҕарар салаатыгар: тиэхиньикэ, тутуу, булт буол-
лун — үлэһит аһын-таҥаһын үчүгэйдик көрдөххө-иһиттэххэ тахсыылаах буолара 
хас биирдии киһиэхэ өйдөнөр. Маны барытын ийэбит бэрийэн-тэрийэн аҕабыт 
үлэтэ тахсыылаах буоларыгар төһүү күүс буолбута мэлдьэҕэ суох. Аҕабыт он-
нук да сыа налыыра. Ийэбит, эбэбит барахсан ыарахан ыарыыттан орто дойду 
олоҕуттан эрдэ барбыта.

Олох уларыйан ыһыллыы-тоҕуллуу буолбутугар, аҕабыт барыбытын түмэн, 
«Хампа» бааһынай хаһаайыстыбатын тэрийэн, сиртэн үрдүк үүнүүнү ылыыга 
үлэлээбиппит. Сайын ахсын оҕолуун-уруулуун бары түмсэн, хортуоппуй, хап-
пыыста үлэтигэр үлэлээбиппитин билигин сылаастык, иһирэхтик ахтабыт. Бу да 
көрдөрөр биһиги аҕабыт оҕолорун тустарыгар уҕараабат кыһамньытын.

Аҕабыт, эһэбит сиэннэригэр ураты болҕомтолоох этэ. Хас биирдии сиэнин 
аатын толору билэрэ, кинилэр ситиһиилэриттэн истиҥник үөрэрэ, сүбэлиирэ- 
амалыыра, сыал-сорук туруорара. Олоҕун бүтэһик сылларыгар Саҥа дьыл бы-
рааһынньыгар сиэннэригэр стипендия туттарар буолбута. Эһэбит 4 кылаас 
үөрэхтээҕиттэн наһаа хомойоро уонна сиэннэрэ бары үөрэхтээх дьон буолан 
тахсалларыгар олус баҕарара. Ылар стипендиялара үөрэххэ хайдах сыһыан-
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нарыттан буолара, ол эрэн устудьуон буоллун, үөрэнээччи буоллун — суумата 
биирэ. Бу сиэннэрин үөрэххэ көҕүлүүр биир бастыҥ ньымата этэ. Куораттан кэл-
лэҕинэ хас биирдии оҕотугар эбэтэр ыалынан да буолуон сөп, оттон сиэннэри-
гэр барыларыгар кэһиилээх буолара. Аны сиэннэрин батыһыннартыы сылдьан 
тиэхиньикэҕэ буоллун, от, оҕуруот үлэтигэр буоллун, бултуурга, балыктыырга 
бастакы сатабылларын эмиэ эһэлэрэ үөрэппитэ. Хас биирдии күтүөтү, кийиити 
бэйэтин оҕолорун курдук тутара, куруук көмөлөһөрө, сүбэлиирэ-амалыыра.

Аҕабыт, эһэбит Спиридон Степанович үлэтэ үрдүктүк сыаналаммыта. Ленин, 
Октябрьскай революция уордьаннар кавалердара, Саха сирин үтүөлээх механи-
затора, Саха сирин «Ытык Аҕа» бэлиэ хаһаайыннара, Аҕа дойду Улуу сэрии тин 
бэтэрээнэ, Үөһээ Бүлүү улууһун, Нам нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, персо-
нальнай суолталаах пенсионер. Кини аатын үйэтитээри, сылын ахсын Нам орто 
оскуолатын үөрэнээччитигэр «Сир хаһаайына» диэн бириэмийэни Оскуола күнү-
гэр туттарабыт.

Оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ. 
2020 с.

Родионов Николай Николаевич

1927 с. төрөөбүт.
1945 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт.
1946 с. демобилизацияламмыт (Бүлүүтээҕи РВК докумуонуттан).

Федоров Иван Иванович 

1927 с. төрөөбүт.
1945 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт (Бүлүүтээҕи РВК докумуонуттан).
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П. Н. Тобуруокап

Доҕорум кэриигэ хаалбыта

Хаана суох иэдэскэ хааннаах буор сыстыбыт, 
Хараҕар хара түүн халыйбыт, 
Илиитин быластыы быраҕан, 
Итииргиир киһилии уолугун аһынан, 
Аата суох кэриигэ 
Ааспыт ыар сэриигэ 
Ол ыраах даҕаны дойдуга 
Улахан уутугар утуйан, 
Доҕорум хаалбыта, 
Доҕорум тымныйдар тымныйан барбыта.
Ыарахан, доҕоттоор, эдэр саас күлүмүн, 
Олоҕу саҥардыы көрөөтүн, 
Хараҥа иин иһин өҥөйөр, 
Түргэнник өлүүм диэн дьылҕаттан көрдөһөр.
Аата суох кэриигэ, 
Амырыын сэриигэ 
Букатын билбэтэх дойдугар 
Бүтэһик уугунан утуйар…
Доҕорум, бырастыы!
Доҕорум барахсан, быралҕан бырастыы!
Бүтүн аан дойдуну кууһуохха дылыта 
Быластыы бырахпыт харыта, 
Ыраах да хардыылыах курдуга 
Ыһыктан, араартыы тэбиммит атаҕа.
Сир ийэ, оо, киэҥҥиэн!
Суол ийэ, бүппэккиэн!
Ол apҕaa биллибэт сирдэргэ, 
Ол аата суох чуумпу кэриигэ 
Хас хорсун суулбутай?!
Хас өрүөл турбаттык утуйа хаалбытай?!
…Уйгулаах алаастар күөҕүнэн күлэллэр, 
Кэриигэ кэҕэлэр этэллэр, 
Оҕолор оонньууллар, ыллыыллар, 
Уолаттар, кыргыттар БАМ тута бараллар…
Аата суох кэриигэ, 
Ол иһин сэриигэ 
Тус apҕaa аргыардаах дойдуга 
Доҕорум өлүгэ хаалбыта…
Дoҕopyм, бырастыы!
Доҕорум барахсан, быралҕан бырастыы!
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Васильев Василий Федорович

1910 с. төрөөбүт.
1941 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт.
Хаһан, ханна өлбүтэ биллибэт.

Васильев Данил Петрович

1911 с. төрөөбүт.
1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. Курскай уобаласка 226-с стрелковай диви-

зияҕа 989-с стрелковай полк састаабыгар сэриилэспит.
Хаһан, ханна өлбүтэ биллибэт.

Герасимов Василий Прокопьевич

1917 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт. Ийэтэ Герасимова Анна Прокопьевна.
1943 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт.
1944 с. олунньу 22 күнүгэр өлбүт. Көмүллүбүт сирэ биллибэт.

Данилов Алекс. (Аммос) Андреевич 

1913 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт. (Бүлүүтээҕи РВК испииһэгэр аата «Алекс.» 

диэн суруллубут, «Өйдөбүнньүк» кинигэҕэ Аммос диэн).
1943 с. ыам ыйыгар сураҕа суох сүппүт. Көмүллүбүт сирэ биллибэт.

Данилов Илья Михайлович

1921 с. төрөөбүт.
1944 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт.
Эргиллибэтэх.

Дмитриев Гаврил Васильевич 

1921 с. Нам нэһилиэгэр Такырыйа Баһылай дьиэ кэр-
гэнигэр сэттис оҕонон төрөөбүт. Ийэтэ Дмитриева Мария 
Гаврильевна. Ороһу оскуолатыгар 7 кылааһы бүтэрэн ба-
ран, Бүлүү педтехникумугар үөрэнэ сырыттаҕына, 3-с куу-
рустан, 1941 с. бэс ыйыгар, Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыл-
лыбыт.

Хаһан, ханна өлбүтэ биллибэт.
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Докторов Давыд Михайлович 

1905 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Маайаҥныыр-
дар дьиэ кэргэттэригэр төрөөбүт. Кинини кыра эрдэҕинэ, 
Мэхээчэ диэн ыаллар ылан ииттибиттэр. «Кыһыл үлэһит» 
холкуоска үлэлээбит.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт.
Кыргыһыы хонуутуттан эргиллибэтэх.

Иванов Николай Петрович 

1922 с. Нам нэһилиэгэр Татаар Бүөтүрэ дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт. «Чолбон» 
холкуос, хомсомуол чилиэнэ.

1942 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт.
Сэрии хонуутуттан эргиллибэтэх.

Кардашевскай Василий Гаврильевич-Дьуккаах

1917 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Гаврил Лэспэс дьиэ кэргэнигэр тө-
рөөбүт.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт.
Кыргыһыы хонуутуттан эргиллибэтэх.

Кардашевскай Гаврил Гаврильевич-Отуу

1921 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Гаврил Лэспэс 
дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт.

1941 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт.
Кыргыһыы хонуутуттан эргиллибэтэх.

Кардашевскай Леонтий Васильевич

1913 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт.
1943 с. өлбүт, көмүллүбүт сирэ биллибэт.
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Константинов Игнатий Константинович-Сарахай 

1922 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт. «Чолбон» холкуос чилиэнэ.
1941 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт.
Сэрии хонуутуттан эргиллибэтэх.

Лазарев Иван Лазаревич 

1907 с. Нам нэһилиэгэр Кэккэ Лааһар диэн ыал дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт.
«Чолбон» холкуоска чилиэнинэн киирбит. Холкуоһугар сэмэй, улахан кыах-

таах үлэһит быһыытынан биллэрэ.
1942 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт.
Сэрии хонуутуттан эргиллибэтэх.

Маччасынов Тимофей Алексеевич 

1914 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха төрөөбүт. 
«Кыһыл үлэһит» холкуоска биригэдьииринэн үлэлээбит.

1941 с. сэриигэ барбыт.
1942 с. ахсынньы ыйга өлбүт. Көмүллүбүт сирэ бил-

либэт.

Убайым туһунан аҕыйах тыл 

(кылгатыллан)

Тимофей Алексеевич сэрии иннинэ урукку «Кыһыл үлэһит» холкуос бэрэс-
сэдээтэлинэн, онтон биригэдьииринэн үлэлээбитэ, сэрии маҥнайгы ыҥырыы-
тыгар барбыта уонна 1942 сыл саҥатыгар бүтэһик суруга кэлбитэ. Онно Арҕаа 
фроҥҥа аттаах аармыйаҕа барабын диэбит этэ, ол кэннэ сураҕа суох сүппүтэ, 
ханна өлбүтэ биллибэт. Кинини «сүппүтэ» диэхпитин бырааттара тылбыт тах-
сыбат, убайым күүстээх санаалаах, хорсун-хоодуот патриот киһи этэ. Сэриигэ 
барарыгар оҕото, кэргэнэ, бырааттара бары биир дьиэҕэ олорон хаалбыппыт. 
Кэлин кини ханнык фроҥҥа, хайа сиргэ өлбүтүн билбэт буоламмыт, хойукка диэ-
ри ньимийэн сылдьыбыппыт.

Сэриигэ барааччылар Балаҕаннаахтан аттанан-ыҥыырданан, оройуон киини-
гэр киирбиттэрин өйдүүбүн. Кинини кытта бииргэ барбыт табаарыһа Докторов 
Иван Игнатьевич этэринэн, Мальтаҕа илдьэн сэриигэ киирэргэ бэлэмнээбит - 
тэр уонна араарталаан кэбиспиттэр, ол кэннэ көрсүспэтэхтэр. Убайым Тимофей  
Алексеевич аҕам саамай улахан оҕото эбит. Ийэтэ Үөдүгэйтэн төрүттээх Сээчи - 
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кэптэр уруулара дьахтар үһү. Кини турбут-олорбут, кэлбит-барбыт, күүстээх-кү- 
дэхтээх, быһый, сүүрүк киһи эбит. Ороһунан, Балаҕаннааҕынан, Чолбонунан  
(билиҥҥи Нам нэһилиэгэ) ыһыахтарга атах оонньууларыгар кыттара, сүүрэрэ 
үһү, ону урукку кырдьаҕастар билэллэр этэ. Ыһыахтарга үҥкүү тыла этэрин оҕо-
лор тү һүлгэ иһигэр киирэн батыһа сылдьан көрөр, истэр буоларбыт. Тимофей 
Дьокуус кайдааҕы колхознай оскуоланы бүтэрбит уонна 1937–1940 сс. «Кыһыл 
үлэһит» холкуоска бэрэссэдээтэллээбитэ. Ол саҕана мин кыра уол кинини ба-
тыһан холкуос хонтуоратыгар сылдьар этим. Убайым Тимофей киһи быһыы-
тынан бэрт амарах, аһыныгас этэ. Биһиги, кыра уолаттар уонна кыргыттар, ийэ-
бит өлөн, аҕабытын кытта тулаайах хаалбыппытыгар бэйэтигэр ылбыта уонна 
кини сэриигэ барыар диэри бииргэ олорбуппут.

Элэккэй, дьэллэм майгылааҕа, кини тула куруук элбэх киһи мустара, бары 
Тимофей көрдөөх-нардаах кэпсээннэрин сэҥээрэллэрэ. Ол курдук Докторов Уй-
баан, Табыйыысап Дэпсэй, Былга уолаттара, Адамовтар, Атамановтар, Мохтуя-
ховтар, Кардашевскайдар, Жендринскэйдэр, о.д.а. Үөһээ Бүлүү бөһүөлэгиттэн 
сэриигэ атааралларыгар оччотооҕу райсовет олбуорун иһигэр муспуттар. Ти-
мофей сорох табаарыстара (Былга Тарааһа эҥин) олус хараастыбыттар, ытас-
пыттар, онуоха убайым холку баҕайытык: «Дьэ, бу да дьон, кыайан-хотон эргил-
лэн кэлиэхпит буоллаҕа дии», — диэн уоскуталыыра үһү. Оннук киэҥ көҕүстээх, 
күүстээх санаалаах киһи эбит. Кырдьык нөҥүө сылыгар тарбаҕын быһа ыттаран, 
Былга Тарааһа аан бастакынан, онтон Докторов Уйбаан атаҕар бааһыран төн-
нөн кэлбиттэрэ, кэлин кыра-кыралаан аҕыйах киһи төннүбүтэ, уоннааҕылар сэ-
рии толоонугар хаалбыттара.

Афанасий Маччасынов, 
педагогическай үлэ бэтэрээнэ, 

«Үөһээ Бүлүү» хаһыата, 2005 с. олунньу 28 күнэ 

СССР худуоһунньуктарын сойууһун чилиэнэ 
Иван Алексеевич Маччасынов убайыгар анаабыт хартыыната
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Михайлов Семен Павлович

1912 с. төрөөбүт.
1942 с. сэриигэ ыҥырыллан барбыт.
Ханна, хаһан өлбүтэ биллибэт 

Мухоплев Алексей Николаевич-Маппайа 

1915 с. Нам нэһилиэгэр Мондо Сүөдэрэ дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт. Кинини 
кыра эрдэҕинэ Мухоплев Николай-Лөкөй уола ылан ииттибит. Петрова Катерина 
диэн Далыртан кэргэн ыла сылдьыбыта, оҕото Кулунова Маарыйа.

1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт.
Кыргыһыы хонуутуттан эргиллибэтэх.

Мухоплев Филипп Григорьевич 

1907 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Былга Киргиэ-
лэйэ дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт. «Кыһыл үлэһит» холкуоска 
үлэлээбит.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт.
1943 с. өлбүт. Көмүллүбүт сирэ биллибэт.

Никифоров Гаврил Гаврильевич-Бассабыык 

1919 с. Нам нэһилиэгэр Балаҕаннаахха Ханчааһын Ха-
бырыыл дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт. «Кыһыл үлэһит» хол-
куоска үлэлээбит.

1942 с. сэриигэ барбыт.
1942 с. ахсынньы 19 күнүгэр өлбүт. Көмүллүбүт сирэ 

биллибэт.
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Николаев Иннокентий Макарович

1915 с. Үөдүгэй нэһилиэгэр төрөөбүт.
1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт.
Арҕааҥҥы фроҥҥа өлбүт.

Петров Сидор Иннокентьевич

1919 с. II Үөдүгэй нэһилиэгэр төрөөбүт. Ийэтэ Петрова Федора Спиридонов-
на.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт.
1942 с. өлбүт. Көмүллүбүт сирэ биллибэт.

Санников Николай Гаврильевич

1923 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт.
1941 с. өлбүт. Көмүллүбүт сирэ биллибэт.

Семенов Иван Иванович

1909 с. төрөөбүт.
1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт.
1943 с. кулун тутар 10 күнүгэр өлбүт. Көмүллүбүт сирэ биллибэт.

Такасаев Тимофей Иванович 

1911 с. Нам нэһилиэгэр Такааһай Уйбаана дьиэ кэргэ-
нигэр төрөөбүт. «Чолбон» холкуос чилиэнэ, комсомолец.

1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт.
1942 с. балаҕан ыйыгар сураҕа суох сүппүт.
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Такасаев Тимофей Иванович (Түмэппий) 

Дедушка (отец моего отца) родился пятым ребенком в многодетной семье 
Такасаева Ивана Ивановича, 1873 г. р. (Чокуросский род, Чугуруҥнуур Уйбаан, 
Такааһай уола) и Евдокии Егоровны, 1873 г. р. Кроме моего дедушки у них были 
дети: 1. Ульяна (1893 г. р., в данных отца она отсутствует, но в переписи 1903 г. 
она значится, что ей было 10 лет); 2. Василий, 1902 г. р., (Алта Баһылай), по пе-
реписи 1903 г. ему был 1 год); 3. Егор (Һаппай Дөгүөр, г. р. не известен, воз-
можно 1903 г. р., в данных отца он указан, в переписи отсутствует); 4. Николай 
(1904 г. р., Ньукулааһа); 6. Екатерина (Кэтириинэ, 1917 г. р.); 7. Евдокия (Дуун-
ньа, 1919 г. р.); 8. Спиридон, 1921 г. р. (Испирдиэн). У всех детей почему-то была 
фамилия Ивановы, кроме моего дедушки.

Дедушка женился на Кардашевской (Басылайкановой) Степаниде Васи-
льевне (1913 г. р.) (приемной дочери Кардашевского Ивана Леонтьевича-Кутас-
кыын Уйбаан, кулуба, ее родной отец Басылайканов Василий родом из Кэнтик, 
его жена Даайа — родная сестра жены Кутаскыын (Балаҕаннаах, Кэдэрэччийэ 
кыргыттара), у них кроме Степаниды было еще 5 детей). Деда забрали на войну 
вместе с младшим братом Спиридоном, но он из фронта так и не вернулся, в за-
писях на его фото сохранилось, что он умер в авиакатастрофе (возможно была 
такая похоронка), а вот старший брат Николай (Ньукулааһа) был призван чуть 
позже, добрался до Сталинграда и вернулся живым, невредимым, взял на вос-
питание моего отца и вырастил как родного сына.

Когда дед уходил на войну, ему было 29 лет (08.1941 г. был призван Вилюй-
ским ОРВК, принял присягу 01.1942 г.), а бабуш-
ка (28 лет) осталась беременна моим отцом. Мой 
папа Такасаев Револий Тимофеевич родился 
27 ноября 1941 г. Доподлинно известно, что у них 
кроме моего отца были еще дети: сыновья Гаврил 
и Дмитрий (Миитэрэй) (так записано в схеме папы, 
но про них никаких сведений нигде не нашла), доч-
ка Октябрина и сын Ким, который родился 1 марта 
1937 г. (а. з. № 16 от 24.03.1937), когда им было 
25 лет и 24 года соответственно. В это время они 
работали в колхозе «Чолбон» и жили в местности 
Ходоо Намского наслега Верхневилюйского райо-
на. Говорили, что у дедушки был очень спокойный 
характер.

Видимо, сыновья рано умерли, так как в воен-
ных документах дедушки они уже не значились, 
а дочка Октябрина была записана как единствен-
ный ребенок. На фотографии 1946 г. она стоит ря-
дом с папой, бабушкой и Марией Емельяновной 
Кардашевской, которая в это время училась в 7-м 
классе и жила у нее в Намцах. Известно, что Ок-

Слева направо: дочь Октя, 
Кардашевская М. Е., сын Рево, 

супруга Кардашевская С. В.
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тябрина умерла до поступления в школу. Мой папа в это время приехал к своей 
матери летом погостить из Оргетцев, где жили и работали его дядя Николай 
Иванович (Ньукулааһа) вместе с женой Ириной Прокопьевной (эбээ Өрүүнэ).

Дедушка по данным военкомата считается пропавшим без вести 
(21.09.1942 г.), ему было всего 30 лет, был рядовым (стрелком) и комсомольцем. 
В семье сохранилась эта единственная фотография в военной форме очень хо-
рошего качества и на обороте написано каллиграфическим почерком моего отца 
«г. Архангельск, 22 июня 1942 года». В источниках информации значится, что 
28.09.1942 года ему выдана красная книжка.

Мой папа всю свою сознательную жизнь искал место его смерти или захоро-
нения, но так и не нашел. В глубоком детстве помню было письмо деда с фрон-
та, написанное красным карандашом (папа всегда говорил, что оно написано 
его кровью) про кровопролитные бои, которое к большому нашему сожалению 
было утеряно. В разных источниках информации фамилию дедушки записыва-
ли неправильно, так есть записи под фамилией ТаНасаев и ТаПасаев, а также 
имя и отчество жены указали как Такасаева Матрена Ивановна вместо Карда-
шевской Степаниды Васильевны, по месту призыва обнаружили ошибку (вместо 
Верхне-Вилюйска написали Верхоянский), что также затрудняет наши поиски.

По рассказам старожилов и моего отца, у дедушки был еще внебрачный сын 
Котоконов Василий Капитонович, в народе его все звали Хотохоон. Мой папа 
с ним тесно общался, несколько раз он у нас гостил в Якутске. В нашем районе 
он был очень известным человеком, был женат, имел дочерей и сыновей Алек-
сандра и Евгения. Младший Женя работал в аэропорту Верхневилюйска. Мне 
также известно, что дочь Татьяна живет и работает в Вилюйске (МСЭК), заму-
жем за гражданином Александровым В. Р. (врач), имеет двоих детей. После 
смерти отца связь с ними прервана. В семейном альбоме сохранились фотогра-
фии дяди Василия.

Внучка Туйаара Револьевна Такасаева. 
6 апреля 2020 г.

Тельбиров Андрей Харлампьевич 

1918 с. Нам нэһилиэгэр Тэлбир Хаампыйа диэн ыалга төрөөбүт. «Чолбон» 
холкуос чилиэнэ.

1941 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт.
Кыргыһыы хонуутуттан эргиллибэтэх.
Өндөрөй 1918 сыллааҕы төрүөх, улахан уҥуохтаах, хара бараан дьүһүннээх, 

мөдөөн, аа-дьуо иҥнэҥнээн хаамар, күүстээх-уохтаах, үлэни кыайар-хотор киһи 
эбит. Ийэтэ, Тельбирова Матрена Харлампьевна-Тамайар Мотуруона, кинини 
төрөөрү өлбүт, онон Өндөрөй эһэтин аахха иитиллибит, аҕата Ороһуга олорор 
Кэтэҕэ суохтар уоллара дииллэрэ. Кэргэннэммэтэх, ол эрээри оччотооҕу кыр-
дьаҕастар кэпсииллэринэн, Михайлов Василий Терентьевич-Чохойо Баһылайа 
кини оҕото, аҕатын уу күлүгэ, үүт-үкчү Өндөрөй курдук дииллэрэ. Баһылай да 
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аҕам диэн билинэр этэ. 1941 с. бастакы хомуурга ыҥырыллыбыт, хаһан, ханна 
өлбүтэ биллибэт, сураҕа суох сүппүт.

Максим Иванович Шестаков 

Тельбиров Максим Яковлевич 

1923 с. Нам нэһилиэгэр Тэлбир Дьаакыба диэн орто сэниэ ыал дьиэ кэргэни-
гэр төрөөбүт. «Чолбон» холкуос чилиэнэ.

1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт.
1942 с. ахсынньы ыйга сураҕа суох сүттэ диэн биллэрии сурук кэлбит.
Махсыым дьиҥнээх төрөөбүт сыла 1925 сыллааҕы эбит. Ону сэриигэ бараа-

ры наһаа баҕаран, сааһын эбинэн, 1923 сыллааҕынан суруйтаран, 17-лээҕэр 
бэйэтэ баҕа өттүнэн туруорсан, 1942 с. бэс ыйын 28 чыыһылатыгар барбыта 
диэн ийэтэ Павла кэпсиирэ.

Кини кыра соҕус уҥуохтаах эрээри модьу-таҕа көрүҥнээх эбит. Оҕо сааһа Сэ-
бэки эҥээригэр ааспыт буолан, олох оҕо эрдэҕиттэн сүрдээх булчут, солоҥдоҕо, 
кырынааска чааркаан уурда да, нөҥүө күнүгэр баран хайаан да ылан кэлэрэ 
дииллэрэ. Хаптаһынынан хайыһар оҥостон, Тарыҥҥа харалдьыкка туһахтаан, 
үстүү-түөртүү улары ылара үһү. Үөһэнэн куһу аһардыбат, ыттаҕын аайы табан 
охторон иһэр эбит.

Хойут, Намҥа көһөн киирбиттэрин кэннэ, тиэхиньикэҕэ умсугуйан туран сыс-
тан бырысыапсыгынан, тырахтарыыска көмөлөһөөччүнэн үлэлээбит. Оччотоо-
ҕу тырахтарыыс Павлов Петр Петрович (Чөкчөрөөк): «Махсыым оҕо диэтэххэ, 
сүрдээх күүстээх оҕо этэ, түөрт лемехтээх «ХТЗ» тыраахтар соһор булуугун 
бааһына баһыгар тиийэн тыраахтар эргийэригэр кутурук тимир көлүөһэтиттэн 
чэпчэки баҕайытык көтөҕөн ылан таҥнары эргитэрэ», — диэн кэпсиирэ.

Ыҥырыллан баран үөрэнэ сылдьар сириттэн хаста да дьонугар суруйбут. 
Кини онно барыта тимир тааҥкаҕа ыытааччыга үөрэнэ сылдьабын диэбит. 
Бүтэһик суругар: «Тааҥка ыытааччы буоллум, бу сотору улахан сэриигэ киирээ-
ри сылдьабыт», — диэн суруйбут этэ. Ити кэнниттэн 1942 сыл ахсынньы ыйыгар 
сураҕа суох сүттэ диэн биллэрии кэлбит.

Максим Иванович Шестаков 

Тобуроков Андрей Егорович
1913 с. төрөөбүт.
1941 с. сэриигэ ыҥырыллан барбыт.
Сураҕа суох сүппүт.

Федоров Афанасий Данилович

1921 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1942 с. сэриигэ ыҥырыллыбыт.
Өлбүт, көмүллүбүт сирэ биллибэт.
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САХА СИРИГЭР ҮЛЭ ФРОНУГАР СЫЛДЬЫБЫТТАРА 

1. Адамова Мария Игнатьевна-Найаат Маарыйа, Амма 
2. Алексеев Лазарь Петрович-Баттыйа Лааһара, Бухта Тиксии 
3. Аммосова Агафья Ивановна-Лааһар кэргэнэ, Улахан Невер 
4. Афанасьева-Долгаева Александра Даниловна-Доойоҥ кыыһа, Улахан Невер 
5. Болтоков Леонтий Егорович, Сангаар 
6. Болтокова Анастасия Кирилловна-Дааса, Мухтуйа-Төхтүр 
7. Васильев Давыд Васильевич, Бухта Тиксии 
8. Васильев Николай Васильевич, Бухта Тиксии 
9. Васильев Яков Васильевич-Көйгө, Бухта Тиксии 
10. Васильева Марина, Сангаар 
11. Гаврильев Давыд Никитич, Бухта Тикси 
12. Гаврильев Петр Федорович, Тиксии 
13. Докторов Гаврил Иннокентьевич-Эҥиэччик уола, Эдьигээн 
14. Докторова Анна Даниловна-Доойоҥ кыыһа, Сангаар 
15. Долгаев Капитон Кириллович-Кииччэ уола, Бухта Тиксии 
16. Егоров Иона Афанасьевич-Таттаһый, Бухта Тиксии 
17. Егоров Лазарь Харлампьевич-Чускуудай, Бухта Тиксии 
18. Егорова Дарья Афанасьевна, Дьокуускай 
19. Егорова Марфа Егоровна, Дьокуускай 
20. Егорова Мария Ксенофонтовна, Амма 
21. Ефимова Ксения Гаврильевна-Өксүүн, Сангаар 
22. Жендринский Михаил Васильевич-Чалаар, Бухта Тиксии 
23. Иванов Василий Иванович 
24. Иванов Егор Герасимович-Былахтаах уола, Бухта Тиксии 
25. Ильин Анисим Афанасьевич-Анньыыһын, Бухта Тиксии 
26. Ильин Егор Афанасьевич-Хара Дьөгүөр, Бухта Тиксии 
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27. Кардашевскай Иван Ильич, Бухта Тиксии 
28. Кардашевскай Семен Иванович-Сиэдэрэй Сэмэн, Бухта Тиксии 
29. Кудусов Захар Николаевич, Бухта Тиксии 
30. Куприянова Мария Ивановна, Мухтуйа, Сангаар 
31. Мендяров Василий Данилович-Багыада, Бухта Тиксии 
32. Мендяров Пуд Данилович-Бугуй, Бухта Тиксии 
33. Миронов Никифор Васильевич-Сөттөтөр Баһылайын уола, Бухта Тиксии 
34. Миронова Мария Васильевна, Дьокуускай 
35. Ноговицын Давыд Николаевич 
36. Ноговицын Спиридон Васильевич, Сангаар 
37. Павлов Давыд Николаевич-Хара Дабыыт, Бухта Тиксии 
38. Петров Алексей Гаврильевич, Эдьигээн 
39. Прокопьев Давыд Васильевич, Бухта Тиксии 
40. Семенов Павел Егорович-Тиистээхэп, Бухта Тиксии 
41. Сораттахов Аввакум Спиридонович, Бухта Тиксии 
42. Степанов Федот Степанович-Тырха уола, Бухта Тиксии 
43. Тельбирова Мария Яковлевна, Сангаар 
44. Тойтонов Николай Николаевич I-Улахан Ньукулааһа, Бухта Тиксии 
45. Тойтонов Николай Николаевич II-Кыра Ньукулааһа, Бухта Тиксии 
46. Ыржахыров Гаврил Петрович-Ырдьаха уола, Бухта Тиксии 
47. Яковлев Николай Иванович, Бухта Тиксии 

Миронов Никифор Васильевич

1926 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүт.
1944 с. Кыһыл Аармыйаҕа ыҥырыллыбыт. Бухта Тик-

сиигэ су луус палаабыт.
1945 с. дойдутугар эргиллибит.

Мин Бухта Тиксиигэ сылдьыбытым 

1944 с. ыам ыйын бүтэһигэр 18 сааспытын туоламмыт, Нам нэһилиэгитгэн 
Ильин Павел Поликарпович, Константинов Софрон Игнатьевич, Кардашевскай 
Иван Ильич уонна мин, Миронов Никифор Васильевич, буолан аармыйаҕа ыҥы-
рыллыбыппыт. Медицинскэй хамыыһыйаны ааһан, стройдаан турдахпытына, 
Ильин Павел Поликарповиһы борохуокка киллэрэн, сэриигэ илдьэ барбыттара. 
Биһигини:

 
«Эһиги хоту Бухта Тиксиигэ үлэ лааҕырыгар бараҕыт», — диэбиттэрэ. 

Борохуотунан Сангаарга тиийэн Муустаах муора мууһа бара илик диэн бэтэрээ 
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өттүгэр тутуу маһа кэртэрбиттэрэ. Онтон хоту кураанах таһаҕас баарсатыгар 
тиэл лэн барбыппыт.

Биһиги үһүөн биир биригээдэҕэ түбэспиппит. «Эһиги Америкаттан кэлэр 
таһаҕаһы сүөкээһиҥҥэ үлэлиигит», — диэтилэр. Уу чаана тымныыта сүрдээх, 
иэдэйэр дьон эбиппит дии санаатыбыт. Үс хонон баран, «Суудуна кэлбит. Биэ-
рэктэн 10 км сиргэ тохтуур, 30 м тимириилээх, онон тыаҕа тахсыбат» дэстилэр. 
Борохуот палубатыгар симтилэр. Бухтаҕа долгун суох этэ. Муораҕа киирбип-
пит долгун бөҕө. Борохуоппут долгун үөһэ тахсан баран, долгун быыһыгар ти-
мирэн, нөҥүө долгуну бүрүммүтүнэн тахсар. Бүтүннүү тымныы ууну бүрүнэн 
тахсабыт, таҥаспыт сытыйан, тоҥуу-хатыы, дьулаан быһыы этэ. Америкаттан 
кэлэр таһаҕаска байыаннай таҥас (баата ыстаан, сон, бэргэһэ), кыра паровоз 
рельсэтэ, буочукалаах бэнсиин (бу бэнсиини муора арыытыгар хатайдыыбыт), 
тиэхиньикэ арааһа, сэрии сэбэ, дьааһыктаах бородуукта арааһа (кэнсиэрбэ, 
тууһаммыт сибиинньэ сыата, бурдук, саахар) уо.д.а. бааллара. Үлэбит сүрдээх 
ыарахан, үлэ эрэсиимэ да уһун.

Ол суудунаҕа киирэри-тахсары саллааттар кытаанахтык маныыллара, биһи-
ги чиэһинэйдик үлэлиир буоламмыт сэмэлэммэт этибит. Үлэлиир кэммити-
гэр үчүгэйдик аһаталлара, араас элбэх омук уолаттара бииргэ иллээх-эйэлээх 
биир дьиэ кэргэн курдук үлэлиирбит, хаһаарымаҕа олорорбут. Сороҕор күүстээх 
буурҕа түһэн, тоҥон-хатан да биэрэрбит, онтукайбыт сороҕор хас да хонукка 
түһэрэ. Буурҕабыт олус күүстээҕэ. Киһи харытын саҕа буксуурунан бааллан ту-
рар кыра сөмөлүөтү быһа охсон хомоҕо киллэрбит этэ.

Муустаах муора тымныы, кыра былыт таҕыста да ыаҕастаах уунан сүөкүүр. 
Ыксатыы бөҕө. Суудуна таһаҕаһа аҕыйаатаҕын аайы 30 миэтэрэҕэ диэри аллара 
түһэн иһэҕин. Таһаҕаһы сыһыары тардыллан турар баарсаҕа дьаарыстыыгын, 
туолбут баарсаны Владивосток, Дьокуускай диэки ыытан иһэллэр. Бу барыта 
кыайыы туһа диэн үлэлиигин, ыарахаттары тулуйа сатыыгын. «Балтийскай», 
«Черноморскай», «Тихоокеанскай» диэн суруктаах суудуналар кэлэллэрэ.

Биирдэ таһаҕас таһан дьаарыстыы сырыттахпытына, эмискэ сэрии тыаһын 
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курдук тыас бөҕө буола түстэ. Биһиги соһуйан олоро кэлэн түстүбүт, онтон дьон 
саҥата: «Салют, салют!» дэһэллэр. Дьиктиргээн үөһэ тахсыбыппыт, сорохтор: 
«Кыайыы! Кыайыы!», сорохтор: «Победа! Победа!» дии-дии куустуһаллар, үөрүү-
көтүү бөҕө буолбута. Оо, онно үөрбүппүтүөн! Кыайыы буолбутун да кэннэ са йын 
эмиэ үлэлээбиппит. Ол күһүнүгэр дьоппуон сэриитэ буолла диэбиттэрэ уонна 
онно суудунаттан суудунаҕа рельсэлэри, сэрии сэбин таспыппыт. Ол наһаа  
ыарахан үлэ этэ. Сороҕор аһыыр да түгэн суоҕа. Сууккалаан солбуһа-солбуһа 
үлэлиирбит. Ити тухары Уйбаанныын, Соппуруоннуун бииргэ сылдьыбыппыт. 
Дойдубутуттан сурук-бичик кэлбэт этэ. Биирдэ эмэ олоро түһэр түгэн көһүн-
нэҕинэ, дойдубут, дьоммут туһунан кэпсэтэрбит, оччоҕо дууһабыт чэпчээн, хай-
дах эрэ дойдубутугар Намҥа баран кэлбит курдук сананарбыт. Японияны кыа-
йыы буолла диэн иккис салюту ыппыттара. Оо, онно үөрбүппүтүөн!

Күһүн кэлиитэ Дьокуускайга барар борохуотунан түөрт оройуон киһитин 
Бүлүү өрүс төрдүгэр аҕалан сүөкээн кэбиспиттэрэ. Хаар киһини тобугунан түспүт 
этэ. Талаҕынан салааска оҥостон, ыһыкпытын соһон, күҥҥэ 0,4 кг бурдугунан 
хааһыланан сиэн, бары аргыстаһан, сүүрбэттэн тахса хонук сатыы хааман, 
ыран-дьүдьэйэн, тоҥон-хатан дойдубутун нэһиилэ булбуппут. Ити сырыылар 
охсон Константинов Софрон Игнатьевич «Чолбон» холкуоска үлэлии сылдьан, 
1952 с. сүүрбэ алта сааһыгар ыалдьан өлбүтэ. Кини кэнниттэн Кардашевскай 
Илья Ильич да уһаабатаҕа. Мин тырахтарыыстар куурустарын бүтэрэн тырахта-
рыыстаабытым. 1941–1945 сс. килбиэннээх үлэм иһин Сталин төбөлөөх мэтээ-
линэн наҕараадаламмытым, колхознай-совхознай тутуу, үлэ, тыыл бэтэрээнэ-
бин. Аныгы ыччат сэрии ыардарын билбэтигэр баҕарабын.

Никифор Васильевич Миронов, 
Нам олохтооҕо. 

Олунньу 17 күнэ, 2000 с.

Кыргыттар мас уһааттары оҥорбуттара

…Сэбиэскэй норуот гитлеровскай фашизмы утары кыргыспыта иккис сыла 
күүдэпчилэнэ турара. От ыйын кураана, куйааһа үгэннээн, халлаантан таммах 
да уу түспэт этэ. Сэриилэһии фронугар ыҥырыллар саастара ситэ илик уолат-
тары уонна 17–18 саастаах кыргыттары Дьокуускайга ФЗО-ҕа (фабрично-завод-
ское обучение) ыҥыртаабыттара.

От ыйыгар ходуһаҕа оттуу сылдьар оҕолорго байыаннай бэбиэскэ туттартаа-
быттара. Оҕолор хам аччык сылдьан, өҥүрүк куйааска кырдьаҕастары кытта 
бэрт ыраах алаастарга атынан, оҕуһунан көлөлөнөн оттууллара.

ФЗО-ҕа ыҥырыллыбыт ыччат байыаннай бэбиэскэни тутаат, оройуон кии-
нигэр Куорамыкыга байыаннай хамыыһыйаны барбыттара. От ыйын 22 күнүгэр  
49 уолаттары уонна кыргыттары «Пропагандист» диэн борохуотунан Дьокуус-
кайга атаарбыттара. Борохуот өрүс кытыытыгар тохтоон, урут охсуллан бэ-
лэмнэммит саһааны кыстанан, онон оттуктанан айанныыра. Уонча хонук айан- 
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 наан Дьокуускайы булбуттара. Борохуот остолобуойугар тото-хана аһаталла - 
рыттан олус үөрбүттэрэ уонна астыммыттара.

ФЗО-ҕа өрөспүүбүлүкэ араас оройуоннарыттан 500-чэ ыччат мустубут этэ. 
Манна норуот хаһаайыстыбатыгар туттар наадалаах маллары дөбөҥнүк оҥо-
рорго араас идэҕэ үөрэтэллэрэ. Шахтер, токарь, силиэсэр, штукатур, болуотун-
ньук, оһох оҥорооччу, мас ууһа, маляр уонна бондарь (мас буочука оҥорооччу). 
Мастан буочукалары — мас уһааттары хоту Тиксии, Эдьигээн, Хотугу муоралар 
балыксыттара балыктарын тууһуурга ыыталлара. Бу уустук, ыарахан үлэни 17–
18 саастаах кыргыттар толороллоро. Тиэхиньикэ суоҕа.

Мас уһааттары оҥорбут биһиги оройуоммут кыргыттарын
 
ааттара: Михайло-

ва Христина Михайловна (Хоро), Саввинова Мария Ивановна (Мэйик), Кыньяхы-
рова Татьяна Ивановна (Үөһээ Бүлүү), Миронова Мария Васильевна (Нам,

 
Сап-

пыыкын кыра балта), Егорова Дарья Афанасьевна (Нам, Таакаа кыыһа), Егорова 
Марфа Егоровна (Нам, Мутуукап Дьөгүөр кыыһа).

М. Е. Егорова ахтар: «Үчүгэйдик тото-хана аһатар, кыһын тэлигириэйкэ кэм-
пилиэгэ уонна хаатыҥка биэрэр этилэр, үөрэтэр маастардарбыт үчүгэйдик сы-
һыаннаһар, аһынар, кыһаллан үөрэтэр этилэр».

Оросутцева Клава Ксенофонтовна Ороһуттан ыҥырыллан барбыта. Эмиэ 
маһынан буочука оҥороро. Кини убайа Александр биһигини кытта 7-с кылааһы 
бүтэрбитэ. Бастыҥ үөрэнээччи этэ, классиктар арамааннарын ааҕар буолара. 
Александр Ксенофонтович Тойоку оскуолатыгар учууталлаабыта. Онтон сэриигэ 
ыҥырыллыбыта. Кыргыс хонуутуттан ыараханнык бааһыран, төннөн иһэн, Дьо-
куускайга өлөөхтөөбүтэ.

16–17 саастаах уолаттары үксүлэрин дьиэ тутуутугар үлэлэппиттэрэ. Бу ыҥы-
рыкка Намтан Васильев Николай (Батакай Маппыайын уола), Николаев Гаврил 
(Бааннаах Хаппытыанын уола) барбыттара. ФЗО-ҕа болуотунньуктаабыттарын 
туһунан Гаврил Капитонович маннык ахтар: «Группабытыгар 30 оҕо этибит. 
Биэс тии киһилээх звеноларга араардылар. Миигин ыстаарыста гыннылар. Биһи-
ги звено Өктөөп бырааһынньыгар 8 кыбартыыралаах икки этээстээх дьиэни ту-
тан бүтэрдибит, ону таһынан авиапорка 15 хонук иһигэр байыаннай лүөччүктэр 
олорор бараактарын тутан туттардыбыт. Стахановецтар диэн үрдүк ааты сүк-
түбүт. Хаһыатынан, араадьыйанан хайҕанныбыт. Онтон үөрэхпитин, үлэбитин 
түмүктээн, Ньукулай биһикки үрдүк разрядтаах болуотунньук аатын ыллыбыт, 
ону таһынан үөрэхпитин ситиһиилээхтик түмүктээбиппит иһин Бочуотунай гра-
мотаны туттартаатылар. 1942 с. ахсынньыттан «Якутстрой» трест болуотунньук-
тара буоллубут. Манна сылтан ордук үлэлээн, 18 сааспытын туоламмыт, Кыһыл 
Аармыйа кэккэтигэр ыҥырыллыбыппыт.

Онтон 1945 с. Илин Японияны утары сэриигэ кыттыыны ылбыппыт. Нико-
лай Матвеевич сөтөл ыарыыта буолан дойдутугар эрдэ кэлбитэ, эдэр сааһыгар 
өлбүтэ. Киниттэн 4 оҕо хаалбыта. Ыал буоланнар, билигин 12 оҕолоннулар. Кэр-
гэнэ Мария Евсеевна Намҥа олорор.

Мин 1950 с. дойдубар эргиллэн кэлбитим. Өр сылларга учууталынан үлэлээ-
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тим. Оччотооҕу кыргыттар, уолаттар ыар олоҕу олорон ааспыппыт. Аныгы ыч-
чаттарга биһиги кыһалҕалаах олохпут хатыламматын», — диэн суруйар.

Сэрии сылларыгар ыраах тыылга күүстээх үлэлэринэн Улуу Кыайыыны уһан-
сыбыт оччотооҕу ФЗО курсаннара ити кэмнээҕи олохторун, үлэлэрин бэйэлэрэ 
ахтыы оҥоруохтара диэн эрэнэбин.

Евгения Васильевна Ноговицына,
РСФСР норуотун үөрэҕириитин туйгуна.

Коммунизм сардаҥата. — 1990. — Ыам ыйын 17 к.

Шахтер кыргыттар 

1943 сыл этэ. Уоттаах сэрии кыһарҕана бар дьон өйүн-санаатын аймаан, киһи 
аймах ыар баттыкка ылларан сылдьара.

1941 сылга, сэрии бастакы сылыгар, сэриилэһии фронугар соһуччу ыҥырыл-
лыбыттартан бэрт аҕыйах дьон сэмнэхтэрэ — ыарахан бааһырыылаах эргил-
либиттэрэ. Онуоха эбии кураан туран, үүнээйи үүммэккэ, бар дьону аччыктаа-
һын таҥнары мииммитэ. Таҥас-сап эстэн, тоҥон-хатан да күүстэрин-күдэхтэрин 
сүтэрбиттэрэ.

Ол эрээри сэбиэскэй норуот инники сырдык олоххо эрэлэ улахан этэ. Оскуо-
ла оҕолоро, кырдьаҕастар сарсыарда 8 чаастан киэһэ 9 чааска диэри тохтоло 
суох үлэлииллэрэ.

1943 сыл кулун тутарга Өргүөт Арбаҕастааҕар (билиҥҥи Быракааҥҥа) 17–
18 саастаах биэс кыыска байыаннай бэбиэскэ туттарбыттара, Сэбиэт дьиэҕэ 
ыҥырбыттара.

Мастан ыстыыктаах саалаах, кыранааталаах, 3 күн аһыыр ыһыктаах, куруус-
калаах, үс хонон баран хайыһарынан оройуон киинигэр Куорамыкыга киллэртээ-
биттэр.

Кыргыттар куттанан, соһуйан да хайыахтарай — ити ааттаммыт тэриллэрин 
куулга хаалаан, сүгэн, Аммосова Агафия, Чуручанова, Семенова, Аммосова Да-
рия, Николаева Пелагея буоланнар барбыттар.

Ол үөрэхтэрин туһунан Николаева Пелагея маннык ахтар:
— Биһигини 2 ый үөрэппиттэрэ, бойобуой бинтиэпкэ чааһын барытын бил-

биппит, противогаз кэтэрдэллэрэ, хайыһарынан куоталаһарбыт, хаарынан окуо-
па хастарбыт, кыранаатанан быраҕарга, саанан хайдах ытарга — барытыгар 
үөрэтэллэрэ. Бүтэрбит саҕана сыал ыттарбыттара, мин очукуоҕа түһэрэр этим.

Дьэ, онтон бэс ыйыгар Сангаарга таас чох хостооһунугар бараҕыт диэн ба-
йыаннай бэбиэскэ туттардылар.

Куорамыкыттан «Петровскай» диэн борохуотунан Сангаарга 4 хонук айан-
наан тиийдибит. Киэһэ биһигини бараактар сарайдарыгар олохтоотулар, ол түүн 
түүҥҥү симиэнэҕэ шахтаҕа таһаардылар. «Шахтаттан таас чоҕу таһаарар по-
грузчиктар диэн буолаҕыт», — диэтилэр.

Эр дьон хойгуонан көҥүрүппүт чохторун таһар эбиппит. Шахта иһэ быыл, кир-
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дьай, тымныы, барык-сарык хараҥа, харахпыт үүтэ эрэ көстөр, тииспит эрэ тур-
тайар буолаахтаатыбыт.

Биһиги кэлиэхпит биир сыл иннинэ шахта сууллан, 30 киһи, 8 ат өлбүттэрин 
көрөммүт, олус саллар-дьулайар этибит. Ыйга 0,7 кг килиэп, 0,2 кг арыы, 3 кг 
сибиинньэ этэ биэрэллэр этэ. Килиэппитин сарсыарда 6 чаастан уочараттаан 
ыларбыт, 7 чааска үлэҕэ баар буолуохтаах этибит. Үлэ ыарахан этэ. Кыргыттар 
эрэйдээхтэр доруобуйаларын сүтэрэллэрэ, өлүү-сүтүү да үгүс этэ.

Ороһуттан Ефимова Татьяна Сангаарга тиийэн биир дойдулаахтарын Лоҥ-
хо уола Васильевы-Чернайы, Көйөргө кыыһа күүстээх Марыынаны, Тохооччу 
кыыһа Огдооччуйаны көрсүбүт. Бэйэ-бэйэбитигэр көмөлөһүөхпүт-көрсүһүөхпүт 
диэн үөрбүттэр аҕай. Уҥуортан сылдьар Поскачина Марфаны кытта бииргэ кыт-
тыһан аһаан-сиэн дьүөгэлэһэн үлэлээбитгэр. Кэлин М. Поскачина Куорамыкыга 
мэхээнньигинэн үлэлээбит.

Аччыктаан, тоҥон-хатан, ыарыһахтаан, дойдуларын-дьоннорун ахтан, сэниэ-
лэрэ баранан, кыргыттар эрэйдээхтэр үлэлии сылдьан охтон түстэхтэринэ, со-
руйан сүрэҕэлдьээн, атаахтаан сытаҕыт диэн биригэдьиирбит үлтү тэбиэлээн 
туруортуура. Биир да күн өрөбүлэ суох сарсыарда 7 чаастан киэһэ 9 чааска диэ-
ри үлэлиирбит.

Дойдубутуттан таҥнан кэлбит таҥаспыт дуома илдьирийэн, ыксааммыт, ах-
сынньыга-тохсунньуга бууннаан үлэбитигэр тахсыбатахпыт иһин нуорма ки лиэп-
питин быһаттаан хоргутан сордообуттара. Дьэ ол кэнниттэн кыбыс-кытаанах  
туох эрэ таҥастан ыстаан, ырбаахы, оннук таҥастан мас уллуҥнаах этэрбэс  
биэртэлээтилэр. Онтубут да өр буолбат — тэстэн илдьирийэн иһэр. Оннук 
кыһалҕалаахтык икки сыл үлэлээбиппит кэннэ — Улуу Кыайыы үөрүүтүн онно 
Сангаарга көрүстүбүт. Дьэ үөрүү-көтүү бөҕө буоллубут…, — диэн ахтар Татьяна 
Ефимова.

Намтан ити бириэмэҕэ Тиксиигэ балык бултааһыныгар бараҕыт диэн Тель-
бирова Марияны, Анньыыһын, Хара Дьөгүөр Ильиннэри уонна атын нэһилиэк-
тэртэн элбэх дьону илдьибиттэр.

Кинилэртэн Тельбирова Марияны кыра диэннэр таас чох хостооһунугар хаал-
ларбыттар. Ильиннэри Тиксиигэ илдьибиттэр. Билигин Пелагея Тихоновна, Та-
тьяна Спиридоновна, Мария Яковлевна 70-лыы саастаахтар, бочуоттаах сын-
ньалаҥҥа олороллор.

Бэтэрээннэр аан дойдуга эйэ туругурарыгар, бар дьон дьоллоохтук-соргу-
лаахтык олороругар, баай-талым олохтоох буолалларыгар, кинилэр ааспыт 
кыһалҕалаах олохторун аныгы ыччат билбэтигэр баҕараллар.

Евгения Васильевна Ноговицына, 
РСФСР норуотун үөрэҕириитин туйгуна. 

«Коммунизм сардаҥата», 1991 с. муус устар 30 к.
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НАМ НЭҺИЛИЭГИТТЭН ТӨРҮТТЭЭХ  
АҔА ДОЙДУ СЭРИИТИН ОФИЦЕРДАРА 

Докторов 
Михаил Николаевич, 

майор, техник-интендант 
1 ранга, 

начальник финансового 
довольствия

Докторов 
Никита Константинович-

Бычырдаан, 
лейтенант, 

командир взвода

Романов 
Никон Семенович, 

политрук,
командир взвода

Алексеев 
Терентий Степанович, 
ефрейтор, гаубичный 
артиллерийский полк

Васильев 
Петр Васильевич, 
старший сержант, 

командир роты, 
санинструктор

СТАРШИНАЛАРА, СЕРЖАННАРА 

Егоров 
Иев Григорьевич, 

младший сержант, 
пулеметчик
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Ильин 
Владимир Семенович, 

младший сержант, 
командир отделения

Ильин 
Николай Анисимович, 
младший сержант, 

командир отделения

Ильин 
Егор Иванович, 

ефрейтор, 
командир миномета

Кардашевский 
Филипп Спиридонович, 

младший сержант, 
наводчик орудия

Куприянов 
Игнатий Иванович, 
гвардии ефрейтор,

орудийный зенитного 
полка

Лазарев 
Гаврил Васильевич, 

командир отделения

Егоров 
Николай Егорович, 

сержант

Иванов 
Иван Васильевич, 

старший сержант, 
стрелок-разведчик

Жендринский 
Николай Михайлович, 

сержант, 
командир отделения
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Мохтуяхов 
Никифор Иванович, 

старшина, 
командир взвода

Мухоплев 
Герасим Павлович, 
сержант, радист 
танковой бригады

Филиппов 
Афанасий Данилович, 

младший сержант, 
командир отделения

Петров 
Герасим Афанасьевич, 

старший сержант, 
командир взвода

Софронов 
Семен Семенович, 

старшина танковой 
бригады

Филиппов-Бугулов 
Константин Васильевич, 

сержант, 
помощник командира взвода
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АҔА ДОЙДУ СЭРИИТИН 
УОРДЬАННАРЫН УОННА МЭТЭЭЛЛЭРИН КАВАЛЕРДАРА

Биир уордьан, икки мэтээл 
Оччоҕо бэрт сэдэҕэ, 
Оройуоҥҥа чиэс-киэргэл, 
Киэн туттуу кини этэ.

П. Н. Тобуруокап. 
«Сор уонна дьол» поэматтан

 Аҕа дойду сэриитэ II истиэпэннээх уордьан 
Орден Отечественной войны II степени

1. Спиридонов Иван Васильевич, 18.05.1945 с.

1985 с. сэрии бэтэрээннэригэр барыларыгар Аҕа дойду сэрии-
тэ I, II, III истиэпэннээх уордьаннарын туттарбыттара.

Кыһыл Сулус уордьан 
Орден Красной Звезды

1. Егоров Лука Федотович 
2. Ильин Егор Иванович, 29.03.1946 с.
3. Кыланов Степан Алексеевич, 06.08.1946 с.
4. Докторов Никита Константинович, 24.06.1966 с.

Албан Аат III истиэпэннээх уордьан 
Орден Славы III степени 

1. Васильев Петр Васильевич, 07.02.1944 с.
2. Мухоплев Петр Семенович, 30.05.1951 с.
3. Чуруков Егор Данилович, 30.05.1951 с.
4. Кыланов Степан Алексеевич, 17.02.1959 с.
5. Докторов Иван Игнатьевич, 12.06.1968 с.
6. Степанов Николай Сергеевич, 16.06.1976 с.
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«Хорсунун иһин» мэтээл  
Медаль «За отвагу» 

1. Егоров Лука Федотович, 17.12.1942 с.
2. Куприянов Игнатий Иванович, 03.06.1944 с.
3. Кыланов Степан Алексеевич, 13.10.1944 с.
4. Егоров Иев Григорьевич, 09.02.1945 с.
5. Кыланов Степан Алексеевич, 28.02.1945 с.
6. Иванов Иван Васильевич, 12.04.1945 с.
7. Ильин Семен Поликарпович,14.06.1945 с.
8. Дмитриев Алексей Дмитриевич, 17.02.1972 с.
9. Гаврильев Матвей Семенович, 17.02.1972 с.

«Бойобуой үтүөлэрин иһин» мэтээл  
Медаль «За боевые заслуги» 

1. Кардашевскай Филипп Спиридонович, 16.01.1943 с.
2. Докторов Михаил Николаевич, 07.03.1943 с.
3. Семенов Семен Николаевич, 04.08.1943 с.
4. Аянитов Игнатий Александрович, 08.04.1944 с.
5. Ильин Иван Николаевич, 06.06.1944 с.
6. Куприянов Игнатий Иванович, 14.02.1945 с.
7. Афанасьев Илья Иннокентьевич, 20.05.1945 с.
8. Докторов Петр Михайлович, 02.09.1945 с.
9. Спиридонов Петр Егорович, 03.10.1945 с.
10. Мухоплев Герасим Павлович, 03.05.1946 с.
11. Егоров Тарас Григорьевич, 12.06.1968 с.
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БИИР ДЬИЭ КЭРГЭНТЭН СЭРИИГЭ БАРБЫТ БАЙЫАСТАР 

П. Н. Тобуруокап 

Биэс сурук 

Соҕотох ийэ биэс уол оҕону 
Сосуһан-сысыһан, үрүлүһэн харайбыта, 
Соҕотох ыстааны, соҕотох сону 
Бэһис бэдик 
Кытта кэтэригэр кыһаммыта.
Соҕотох дьахтар иккиэйэх илиитэ 
Уон илии үлэтин үлэлиирэ, 
Соҕотох дьахтар иккиэйэх атаҕа 
Уон атах түбүгэр сүүрэрэ.
Соҕотох эмээхсин биэс уолаттара 
Биэс бэриһэр бэртэр буолбуттара, 
Нэһилиэк элбэх кэрэ кыргыттара 
Кийииккэ кандидатынан турбуттара.
…Кийиит киирбэтэҕэ…
Сиэн көстүбэтэҕэ…
Эстибитэ сэрии тэргэнэ!
Эппитэ сэрии ыар-нүһэр этиҥэ!
Икки уол бииргэ, 
Атыттара утуу-субуу 

Кыайыы. Худ. Маччасынов И.А.
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Идэмэрдээх дуолан охсуһуу 
Холуон холоругар сөрөппүттэрэ, 
Хорсуннар диэн кинилэр дэппиттэрэ…
Үс-муннук чыычаах суруктар 
Үгүстүк кэлэн салгыппатахтара, 
Көмүстэн да күндү кэмчи тыллар 
Хам-түм кэлэн, 
Хаарыаннаах 
Харах уутун эрэ ыгаллара…
Соҕотох дьахтар, 
Соҕотох ийэ, 
Соҕотох эмээхсин 
Биэс уолун, 
Биэс буойунун, 
Биэс хоодуот хотойдорун, 
Биэс көмүс сымыыттарын, 
Биэс көмүс чыычаахтарын 
Күн аайы күүтэрэ, 
Ый аайы күүтэрэ, 
Ити кэлиэхтэрэ, 
Бу киириэхтэрэ диэн 
Сылы-сыллаан көһүтэрэ.
Күүттэххэ, 
Күн унньулуйа уһуура, 
Ый быстыбат быалыы уунара, 
Сыл 
Сутаакы оҕустуу 
Сыналыйа сынара.
Кэлбитэ 
Бастакы «хара» сурук…
Кэлбитэ 
Иккис «хара» сурук…
Кэлбитэ 
Үсүһүн «хара» сурук!
Соҕотох ийэ, 
Соҕотох тулаайах эмээхсин 
Бып-быыкаа, 
Кып-кыра көҥдөй көхсө 
Кэлии иһинии кураанахсыйбыта, 
Хаппыт туос тымтакалыы 
Хатырыктыйан барбыта…
Аны 
Сурук да кэлэрэ 

Суостаммыта-суодалламмыта, 
Аны почтальон да киирэрэ 
Эти эймэнитэр, 
Эти дьигиргэтэр кутталламмыта…
Эмээхсин дьиэтигэр 
Дьыбар хонуксуйбута, 
Көрөр үрүҥ күнүгэр 
Күдэрик хойдубута…
…Сэрии силлиэтин 
Айана бэрт тиэтэлэ, 
Ким да сүрэҕин, 
Ким да уйан дууһатын 
Аһынар диэни билбэтэ:
Төрдүс ыар «биллэрии», 
Төрдүс «хара» сурук 
Бэһистиин 
Бииргэ кэриэтэ, 
Тилэх баттаһа, 
Тэпсиһэ сыһа кэлбиттэрэ…
Эмээхсин ытаабатаҕа…
Ынчыктаабыта эрэ, 
Ыартан ыардык, 
Ыарахантан ыараханнык 
Ынчыктаабыта эрэ…
«Ыйааҕым маннык эбит!
Аналым маннык эбит!
Дьылҕам маннык эбит!» —
Диэхтээбитэ кини, 
Кини —
Киһи дьиктилээҕэ киһи!
Киһи сөҕүмэрдээҕэ киһи!
Киһи килбиэннээҕэ киһи!
Биэс «хара» суруктары 
Бэһиэннэрин 
Эмээхсин уокка тамнаабыта!
Уордайа, кырыы уматалаабыта!
Биэс уолаттарын 
Биэс бастакы суруктарын 
Көмүс араамаҕа кэккэлэтэн, 
Утуйар хоһугар 
Күлүм күннээх сиргэ 
Көстөр гына 
Ыйаталаабыта!
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Адамовтар

Адамов 
Семен Игнатьевич, 

1920 с.

Бугулов 
Данил Терентьевич, 

1925 с.

Адамов 
Николай Игнатьевич, 

1912 с.

Бугулов 
Николай Кондратьевич, 

1923 с.

Адамов 
Куприян Иванович, 

1904 с.

Бугуловтар — Бугул уолаттара

Бугулов-Филиппов 
Константин Васильевич, 

1917 с.

Бугуловтар — Кондрат уолаттара



279

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

Гаврильевтар — Ардьабыл уолаттара 

Гаврильев 
Матвей Семенович,

1917 с.

Иванов 
Лазарь Герасимович, 

1914 с.

Дмитриев 
Максим Васильевич, 

1918 с.

Гаврильев 
Михаил Семенович, 

1910 с.

Далыгыров 
Петр Гаврильевич, 

1908 с.

Дмитриевтар — Такырыйа Баһылай уолаттара 

Далыгыровтар — Даалыгыр Хабырыыл уолаттара 

Дмитриев 
Гаврил Васильевич,

1921 с.
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Докторовтар — Ыкынаа уолаттара 

Ефимов 
Николай Гаврильевич, 

1915 с.

Егоров 
Тарас Григорьевич, 

1915 с.

Егоров 
Иев Григорьевич, 

1913 с.

Докторов 
Иван Игнатьевич, 

1906 с.

Докторов 
Никита Константинович, 

1913 с.

Егоровтар — Былга уолаттара 

Мухоплев 
Филипп Григорьевич, 

1907 с.

Ефимовтар — Хабыдьыйа уолаттара 

Ефимов 
Филипп Гаврильевич, 

1919 с.
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Ивановтар — Бааччаҥныыр Татаар уолаттара 

Жендринский 
Семен Иванович, 

1915 с.

Иванов 
Николай Петрович, 

1922 с.

Такасаев 
Тимофей Иванович, 

1912 с.

Сивцев 
Спиридон Иванович, 

1922 с.

Иванов 
Алексей Иванович, 

1926 с.

Александров 
Кирилл Иванович, 

1910 с.

Иванов 
Михаил Петрович, 

1917 с.

Иванов 
Николай Иванович, 

1904 с.

Туручоков 
Николай Иванович, 

1902 с.

Ивановтар — Такааһай уолаттара 

Ивановтар — Туручуок Уйбаан уолаттара 
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 Ильиннэр — Балакаар уолаттара 

Ильин 
Павел Поликарпович, 

1926 с.

Кардашевскай 
Гаврил Гаврильевич- 

Отуу, 1921 с.

Кардашевскай 
Василий Гаврильевич- 

Кунаах, 1926 с.

Кардашевскай 
Михаил Спиридонович, 

1907 с.

Кардашевскай 
Филипп Спиридонович, 

1911 с.

Ильин 
Семен Поликарпович, 

1921 с.

Кардашевскай 
Василий Гаврильевич- 

Дьуккаах, 1917 с.

Кардашевскай 
Гаврил Спиридонович, 

1903 с.

Кардашевскайдар — Лэспэс уолаттара 

Кардашевскайдар — Сээс уолаттара 
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Кардашевскайдар — Токурууса уолаттара 

Кардашевскай 
Афанасий Ильич, 

1915 с.

Куприянов 
Игнатий Иванович, 

1913 с.

Кардашевскай 
Сергей Иванович, 

1917 с.

Куприянов 
Никон Иванович, 

1905 с.

Кардашевскайдар — Ылдьаа уолаттара 

Иванов 
Василий Иванович, 

1922 с.

Куприяновтар 

Кардашевскай 
Илья Ильич, 

1914 с.

Кардашевскай 
Назар Ильич, 

1919 с.
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Лазаревтар — Дьаккыа Баһылай уолаттара 

Лазарев 
Прокопий Васильевич, 

1923 с.

Мохтуяхов 
Никифор Иванович, 

1909 с.

Мостахов 
Антон Иванович, 

1910 с.

Мостахов 
Василий Иванович, 

1926 с.

Лазарев 
Гаврил Васильевич, 

1915 с.

Мостаховтар 

Мохтуяховтар — Мохтуйа уолаттара 

Мохтуяхов 
Алексей Иванович, 

1914 с.
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Мухоплевтар — Топпос уолаттара 

Мухоплев 
Семен Павлович, 

1914 с.

Петров 
Афанасий Прокопьевич, 

1911 с.

Николаев 
Николай Васильевич, 

1921 с.

Николаевтар 

Мухоплев 
Герасим Павлович-

Тиэхээ, 1924 с.

Петровтар — Бойуочук Борокуоппайын уолаттара 

Николаев 
Филипп Васильевич, 

1911 с.

Мухоплев 
Григорий Прокопьевич, 

1920 с.
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Петровтар — Чуорунай уолаттара 

Романов 
Никон Семенович, 

1909 с.

Мухоплев 
Петр Семенович, 

1910 с.

Петров 
Павел Иванович, 

1918 с.

Петров 
Илья Иванович, 

1914 с.

Романовтар — Сиэллээх Сэмэн уолаттара 

Романовтар — Чөкчөҥөөдөй Арамаан уолаттара 

Романов 
Савва Григорьевич, 

1915 с.

Романов 
Алексей Романович, 

1911 с.
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Спиридоновтар — Лэкэ Баһылай уолаттара 

Спиридонов 
Иван Васильевич, 

1913 с.

Федоров 
Федор Федорович, 

1902 с.

Спиридонов 
Софрон Васильевич, 

1923 с.

Табыисов 
Евсей Гаврильевич, 

1914 с.

Федоров
Алексей Федорович,

1909 с.

Мухоплев 
Алексей Николаевич,

1915 с.

Табыисовтар — Табыйыыс уолаттара 

Федоровтар — Мондо Сүөдэр уолаттара 

Табыисов 
Прокопий Гаврильевич, 

1910 с.
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Төрдүөн эргиллибэтэхтэрэ 
(Сэрииттэн эргиллибэтэх бырааттыы Ивановтар сырдык кэриэстэригэр)

Бүлүү эбэ хотун уҥа кытылыгар Нам бөһүөлэгэр 10 оҕолоох быстар дьада-
ҥы Петр Ивановтаах (Бааччаҥныыр Татаар) диэн ыал олорбута. Кинилэр 7 уол, 
3 кыыс оҕолоохторо үһү.

Алдьархайдаах сэрии ааҥнаабыт сылыгар Намҥа «Чолбон» холкуоска, Бала-
ҕаннаахха «Кыһыл үлэһит» холкуоска хомуур үлэтэ үмүрүйэн, айылҕа кыһыл кө-
мүһүнэн бүрүллэн эрдэҕинэ, балаҕан ыйын маҥнайгы күнүгэр сэриилэһии фро-
нугар ыҥырар суостаах байыаннай бэбиэскэни үс бырааттыылар туппуттара.

Иванов Николай Петрович саамай кыра уоллара этэ. Киниэхэ сэриигэ барар 
сылыгар 1941 сыллааҕы сайын тырахтарыыстыы сырыттаҕына, бырысыапсы-
гынан үлэлээбит Адамов Николай ахтарынан, Николай Петрович олус үлэһит, 
бэйэтин кыанар, сүрэхтээх, дьоҥҥо-сэргэҕэ олус аламаҕай киһи эбитэ үһү.

Иванов Михаил Петрович эмиэ бастыҥ тырахтарыыс эбит. Михаил Петрович 
1939 с. Дьокуускайга баран биир ыйдаах тырахтарыыстар куурустарыгар Его-
рова Зинаны (Намтан), Григорьева Екатеринаны (Түөкэй кыыһа, Харбалаахтан) 
кытта үөрэнэ сылдьан түспүт хаартыскалара баар эбит, онно бэрт кэрэ сэбэрэ-
лээх эдэр уол хаартыската баар.

Бу ыаллар элбэх оҕолоох буоланнар, оҕото суох аймахтара уол оҕону иитэргэ 
көрдөөбүттэрин, быһа гыммакка үс уолаттарын иитийэххэ биэрбиттэр.

Кирилл Иванович — саамай аҕа саастаахтара. 1910 с. төрөөбүт. Кинини оҕо-
то суох аймахтара Александровтар ииттибиттэр. Бырааттарын кытта биир би-
риэмэҕэ сэриилэһии фронугар ыҥырыллыбыт. Кирилэ ииппит аҕатын Чэҥкир 
Уй баан диэн ааттыыллар эбит.

Кинилэри үһүөннэрин кытта Иван Игнатьевич Докторов Балаҕаннаахтан 
биир гэ ыҥырыллыбыт. Ити сыл 20 хорсун буойун, «Кыһыл үлэһит» саамай бас-
тыҥ үлэһит дьоно ыҥырыллыбыттара. Оройуоҥҥа киириэхтэрэ биир хонук ин-
нинэ үлэлии сылдьыбыт ходуһаларыгар Иван Игнатьевич Докторов Оконосов 
Алексейдыын биир күн биирдии дэһээтинэ сири охсубуттара үһү. «Бар дьоммут 
биһиги үлэбитин өйдүү-саныы сырыттыннар» диэннэр.

Кирилл Иванович балаҕан ыйын 1 күнүгэр 1941 с. сэриилэһии фронугар ыҥы-
рыллыбыт. 1943 сыл кулун тутар ыйга Курскай уобалас Малоархангельскай 
оройуонугар Никитовка дэриэбинэтигэр көмүлүннэ диэн өлбүтүн туһунан олох-
тоох Сэбиэккэ биллэрии кэлбитэ.

Күһүн уу түспүт бириэмэтэ буолан, «Диктатор» диэн борохуотунан Дьокуус-
кайга 8 хонон айаннаан тиийбиттэр.

Мальта диэн куоракка бары бииргэ 2 ый үөрэммиттэрин кэннэ тус-туспа 
араар таан кыргыһыы фронугар ыыталаабыттар.

1941 с. сэрии фронугар биир ыалтан ыҥырыллыбыт үс чулуу механизатор, 
Нам холкуос таахтара кыргыһыы толоонуттан эргиллибэтэхтэрэ.

Ивановтар Семен диэн уолларын Жендринскэй Иван диэн аймахтара ииппит. 
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Хорсун буойун Мөлөт Сэмэн сэрии фронугар 1943 с. ыҥырыллыбыта. Кулун ту-
тар 12 күнүгэр 1944 с. хабыр киирсиигэ дьоруойдуу охтубутун туһунан биллэрии 
сурук кэлбитэ. Кини Смоленскай уобалас Духовщинскай оройуонун Громилово 
диэн дэриэбинэтигэр көмүллэ сытар диэн суруллубут.

Дьэ ити курдук 1941–1944 сс. Иванов-Дьадаҥы Татаар диэн ыалтан: Ива-
нов Николай Петрович — 1922 сыллаах төрүөх, Иванов Михаил Петрович — 
1917 сыллаах төрүөх, Жендринскэй Семен Иванович — 1915 сыллаах төрүөх, 
Александров Кирилл Иванович — 1910 сыллаах төрүөх — бу түөрт биир ийэттэн, 
аҕаттан төрөөбүт буойуннар сэбиэскэй норуот дьоллоох олоҕун туһугар хаарыан 
олохторун толук уурбуттара. Кинилэр сырдык ааттарын Нам нэһилиэгинээҕи ал-
бан аат музейыгар кэриэстээн туруораллар, кинилэр ааттарын умнубаттар.

Ивановтарга кырыыстаах сэрии соро-содула өссө тыылга олорор Намнары-
гар суоһаабыта. Үс оҕолоох Иванов Никанор Петрович диэн бэһис уоллара — 
икки кыра оҕотунаан уонна кэргэнэ (урут да ыарытыган дьон) 1942 с. хоргуйан 
өлбүттэрэ. Кинилэртэн билигин Нам Балаҕаннааҕар Иванов Василий Никаноро-
вич диэн соҕотох пенсионер олорор. Дьоно-сэргэтэ, доҕотторо Дьокумуор диэн 
ааттыыллар. Тоҕус киһи бырааттара суруйдум диэн аҕатын бииргэ төрөөбүттэ-
рин туһунан ахтыы суруйда. Ити уон бииргэ төрөөбүттэртэн билигин ким да суох. 
Аҕыйах сиэннэрэ бааллар. Ол барыта сэрии сабыдыалыттан эһиннэхтэрэ.

Бу Ивановтар тустарынан матырыйаалы хомуйарга пенсионер-учуутал 
П. П. Жендринскэй көмөтө улахан. Петр Иванов (Дьадаҥы Татаар) уолаттарын 
сырдык кэриэстэрин хомуйан суруйдум.

Евгения Васильевна Ноговицына,
РСФСР үөрэҕириитин туйгуна.

«Коммунизм сардаҥата» хаһыат,
1990 с., Нам с.

Бырааттыылар 

Ньиэмэс фашистарын кыыллыйбыт үөрдэрэ Аҕа дойду сэриитин тоҕо тар-
дыылара төһөлөөх элбэх үөрэ-көтө үлэлии сылдьыбыт эдэр дьон сырдык дуу һа- 
ларыгар турбута, төһөлөөх иллээх-эйэлээх ыал олоҕун алдьаппыта, төрөөбүт- 
үөскээбит алаастарыттан тэлэһийэн ыар сэриигэ киирэллэригэр күһэйбитэ буо-
луой? Итинник дьылҕа бырааттыы Филипп, Иев, Тарас Григорьевичтарга, урук-
кунан Былга уолаттарыгар, эмиэ тиксибитэ. Кинилэр Нам нэһилиэгэр төрөөбүт-
тэрэ. Бүлүү өрүс уҥуор Уолбут диэн кыра алааска кыһынын кыстаан, сайынын 
оҕо саастарын Куталаахха атаарбыттара. Кыра эрдэхтэринэ дьонноро өлөннөр, 
тулаайах буолуу кыһалҕатын көрсүбүттэрэ.

Бастаан ийэлэрэ өлбүтэ, онтон улахан уол арыыйда хороччу улаатан көмө 
буолан эрдэҕинэ, күһүн аҕалара куобахтыы баран иһэн (былыргы киһи эрэйдээх 
аһа-үөлэ үксүн хара тыатыгар буолара), сүгэн испит айатын ырбата көхсүн дьө-
лө түһэн өлбүтэ. Онон эдьиийдэрэ Акыынньаны бас-көс киһи, быһата, ийэ туттан 
ыал буолан олорбуттара. Эдьиийдэрэ Акыынньа даҕаны бырааттарын улаатын-
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наран, киһи хара оҥортуур туһугар тустаах олоҕун умнан, эдэр сааһын үтүөтүн 
бырааттарын көрүүгэ-харайыыга ыыппыта. Филипп уонна Тарас холкуос тэрил-
лээтин кытта оччотооҕу «Кыһыл үлэһит» холкуоска бастакынан киирбиттэрэ.

Аҕа дойду сэриитин биир номоххо киирбит киһитэ Прокопий Софроновы (Боо-
роону) кытта чугас олорор биир көлүөнэ ыччаттар буолан, холкуос үлэтигэр ку-
руутун бииргэ сылдьаллара. Урут тиэхиньикэ аҕыйах эрдэҕинэ, ат көлөнөн сир 
бөҕөнү хорутан, бааһынаҕа анаан кыһыл илиилэринэн ойуур бөҕөнү солоон, 
кыр дьык даҕаны кыайар-хотор, үлэттэн дуоһуйууну ылар быһыынан ырыа-тойук 
аргыстаах сылдьалларын өйдүүбүн. Ити курдук икки уол холкуос төһүү үлэһит-
тэрэ, биир уол учуутал буолан, олох үчүгэйин дьэ билэн, ыал тэҥэ буолан 
эрдэхтэринэ, кырыктаах сэрии олохторун түҥнэри эргиппитэ. Бастакынан кыра 
бы рааттара Тарас 1941 с. Ийэ дойду көмүскэлигэр ыҥырыллыбыта. Кини кылгас- 
тык үөрэнэ түһэн баран, 1-кы гвардейскай кавалерийскай корпус састаабыгар 
киирэн дойдубут тэбэр сүрэҕин Москваны көмүскэспитэ. Ыраах Саха сириттэн 
өстөөҕү өлөрөр-өһөрөр санаанан айаннаан кэлбитин толорон кырыктаах өстөө-
ҕү кытта күөн көрсүбүтэ. Ол сылдьан 1942 с. ыараханнык бааһыран дойдуту-
гар төннөн кэлбитэ. Онон Намтан сэриигэ барбыт дьонтон хабыр хапсыһыыттан 
тыыннаах ордон кэлбит аан бастакы фронтовик буолбута. Сэрииттэн эргиллэн 
кэлэн баран, Тарас Григорьевич олоҕун тиһэх күннэригэр диэри холкуос үлэһи-
тинэн сылдьыбыта.

Ийэ дойду көмүскэлигэр улахан убайдара Филипп 1942 сыл сааһыгар барбы-
та. Үөрэҕэ суох буолан элбэхтик суруйбатаҕа үһү. Эдьиийдэрэ Акыынньа кэп - 
сииринэн, 1942 сыл бүтэһигин диэки сэриигэ дьэ киирэр буолбутун туһунан су-
руттаран баран, урукку үгэһинэн «М.Ф.» диэн илии баттаабыт. Онтон 1943 с. су-
раҕа суох сүппүтүн туһунан биллэрии кэлбит.

Аны Ийэ дойду көмүскэлигэр Иев Григорьевич Амма оройуонугар Болугур 
начаалынай оскуолатыгар учууталлыы сылдьан 1942 с. бэйэтэ баҕа өттүнэн 
көрдөһөн фроҥҥа барбыта. Кырыктаах өстөөҕү кытта кытаанах хапсыһыыга 
сылдьан, тохтобулугар түбэһиннэрэн эдьиийигэр, быраатыгар дьонун-сэргэтин 
туһугар өстөөхтөн иэс ирдэнэр бүтэһик күннэрэ чугаһаабыттарын туһунан суру-
йара. Сэрии кэнниттэн хайдахтаах үтүө, дьоллоох олоҕу тутуоҕун туһунан ыра-
ланан, кэрэһилээн умнуллубат суруктары ыытара.

Улуу Кыайыы буолара адьас аҕыйах ый хаалбытын кэннэ 1945 с. олунньуга 
Егоров Иев Григорьевич сураҕа суох сүттэ диэн эдьиийигэр хомолтолоох сурах 
кэлбитэ.

Баҕар, түүҥҥү түлүк хараҥаҕа уот буулдьа ардаҕын ортотунан ханнык эрэ 
улуу өрүһү туораан иһэннэр, баҕар, буомба, снаряд дэлби тэбиитигэр түбэһэн 
сири кытта сир буолан икки бырааттыылар сураҕа суох сүппүттэрэ буолуо. Ону 
туох билиэй?!

Ити курдук үс бырааттыылар биһиги билиҥҥи дьоллоох олохпут иһин олох-
торун толук уурбуттара, одьунааттаах сылларга түбэһэн кылгас олоҕу олорон 
ааспыттара.

Эрэйдээх олоххо эриллэн үөскээннэр эбитэ дуу, бэйэ-бэйэлэрин улаханнык 
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убаастаһар, аһынсар, көмүскэһэр-харыстаһар этилэр. Эдьиийдэрэ Акыынньа 
бырааттарын хаһан даҕаны быһа саҥарбат буолара, куруутун «били уолаттар» 
диирэ, оттон уолаттар «били Акыынньа эппитэ» диэн улаханнык убаастаан ах-
таллара.

Биирдэ сааскы каникул бириэмэтигэр орто уол тииһэ ыалдьан сирэйин аҥаа-
ра иһэн хаалбытыгар, убайдара Филипп ким эрэ: «Тиис ыарыйдаҕына, кукаакыга 
тоҥсуттардахха үтүөрэр үһү», — диэбитин истибит. Онон доруоп саатын тутан, 
кукаакы өлөрөн быраатын эмтии охсоору, сааскы тоҥуу хаары оймуу сылдьарын 
өйдүүбүн.

Ити үс бырааттыылартан арай Тарас кыратыттан бүөбэйдээн ииппит, били-
гин кырдьаҕас ыал аҕата, Егоров Анатолий диэн уоллаах уонна күн сиригэр кэ-
лэн кубулуйбута Люция Тарасовна диэн кыыстаах.

Нам нэһилиэгэр кинилэр сырдык ааттарын үйэтитэр пааматынньык тутуллан 
турар. Ол пааматынньыкка үс бырааттыылар Мухоплев Филипп Григорьевич, 
Егоров Иев Григорьевич, Егоров Тарас Григорьевич диэн көмүс буукубаларынан 
суруллубуттар. Бу былыргы саха көмүлүөк оһоҕун сылааһыгар сыраллан иитил-
либит, тулаайах хаалан эрэйи эҥээринэн тэлэн үөскээбит уонна кыраны кыам - 
маты араҥаччылаабыт, дьоллоох олоҕу аҕалбыт саҥа былаас иһин сырдык  
дууһаларын толук уурбут үс бырааттыылар ааттара. Кинилэри билэр кырдьа-
ҕастар тохтоон, саха киһитин сиэринэн чиэстээн ааһаллар.

Герасим Павлович Мухоплев‑Тиэхээ, 
Аҕа дойду Улуу сэриитин I истиэпэннээх уордьанын кавалера 

Бугуловтар, Адамовтар — киэн туттар убайдарым 

Мин аҕам Бугулов Терентий Васильевич бииргэ төрөөбүттэриттэн үс киһи Аҕа 
дойду сэриитигэр баран турар уонна кинилэр уолаттара түөрт киһи. Онон сэ - 
рии кэмигэр биһиги аймахтартан сэттэ киһи кыттыыны ылбытыттан түөрдэ сэ- 
рии толоонугар охтубуттара. Бугуловтар урукку араспаанньалара Филипповтар 
диэн этэ.

Аан маҥнай Филиппов-Бугулов Константин Васильевиһы 1941 с. сэрии бас-
такы хомууругар Дьокуускайтан илдьэ барбыттар. Бастаан Омскайдааҕы ба-
йыан най училищеҕа үөрэтэн баран, 75-с муоратааҕы стрелковай биригээдэҕэ 
сыһыарбыттар. Онтон 1942 с. 27-с стрелковай дивизияҕа кубулуппуттар. Диви-
зияны полковник В. С. Глебов уонна комиссар Н. С. Никольскай хамаандалыыр 
буолбуттар. 1942 с. ньиэмэс генерал-фельдмаршала Фридрих Паулюс 6-c аар-
мыйата Дон өрүс тоҕойугар ыга анньан киирэн Волгаҕа тахсар соругу туруору- 
нар. Маныаха биһиги 62-с (генерал В. Я. Колпачки) уонна 64-с (генерал В. И. Чуй-
ков) аармыйатын сэриилэрэ төгүрүктээһиҥҥэ түбэһэн кыайтараллар. Ньиэмэс-
тэр Волга өрүскэ суһаллык тахсыбыттара. Бу кэнниттэн ньиэмэс 6-с аармыйа тын 
биир сүрүн охсуута Сиротинско-Нижнегнилово туһаайыытынан барбыта. Манан 
тоҕо анньан Сталинградка киирэр соруктаахтара. Онуоха сэбиэскэй командова-
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ние сэрии бастакы ыйдарыттан хорсуннук кыргыспыт 27-с гвардейскай стрел-
ковай дивизияны онно утары туруорбута. Атырдьах ыйын 26 күнүгэр 1942 с. 
К. С. Филиппов сулууспалыыр гвардейскай дивизиятын 74-c гвардейскай пол-
ката Нижне-Гнилово хуторы бука бары биир да киһи хаалбакка өлүөхтэригэр 
диэри көмүскээбиттэрэ. Ол туһунан байыаннай хроникаҕа «Стояли насмерть» 
диэн суруйбуттара. «Эһиги уолгут гвардия сержана, взвод хамандыырын кө-
мөлөһөөччүтэ К. В. Филиппов хорсуннар өлүүлэринэн өллө» диэн биллэриини 
эбэм Марфа уонна эһэм Василий Игнатьевич Филипповтар 1943 с. тохсунньу 
ыйга туппуттар этэ. Бугул оҕонньор кыра уола Константин Филиппов 25 сааһы-
гар Сталинграды көмүскүүр кыргыһыыга биһиги аймахтартан бастакынан сыр-
дык тыынын толук уурбута.

Бугулов Кондрат Васильевич сэрии бастакы хомууругар барбыт уонна сураҕа 
суох сүппүт.

Бугулов Николай Кондратьевич 18 сааһын туолаат, 1942 с. аармыйаҕа ыҥы-
рыллыбыт. Кини Калининскай уобалас Невельскэй оройуонунааҕы Никулино 
куо раты босхолоору, 1943 сыл сэтинньи 16 күнүгэр хорсуннук сэриилэһэ сыл-
дьан, снаряд эстиитигэр түбэһэн сырдык тыына быстыбыт.

Бугулов Константин Андреевич сааһын эбинэн туран, 17-лээх эрээри, тыл-
ланан сэриигэ барбыт. Эдэрэ, дойдутун көмүскүүр баҕата оннук буоллаҕа. Бэл 
хаар тыската да хаалбатах. 1942 с. Прибалтийскай фроҥҥа тиийэр. 1943 с. 
Псковскай уобалас Пустошкинскай оройуонун Гультян дэриэбинэтин иһин кыр-
гыһыыга баара-суоҕа 18 саастааҕар өлбүт.

Аҕам бииргэ төрөөбүт быраатын Куприян диэн уолу Адамов Иван Адамович 
диэн киһи ииттэ ылбыт.

Адамов Куприян Иванович сэриигэ 1942 с. ыҥырыллан баран, 1943 с. конту-
зияланан төннөн кэлбит этэ. Онтон салгыы уола Николай ыҥырыллар.

Адамов Николай Куприянович Японияны утары сэриигэ 
морской пехота састаабыгар түбэспитэ. Кытайга Порт-Ар-
туру босхолооһуҥҥа кыттыбыта. Сэрии бүтээтин кытта 
биэс аҥаар сыл устата итиннэ Порт-Артурдааҕы пулемет-
най, сапернай, артиллерийскай чаастарга сулууспалаабы-
та. Онтон дойдутугар 1950 с. эргиллибитэ.

Бугулов Данил Терентьевич — аҕам быраата, Кон-
драттан ылан ииттибит уола. Сэрии кэмигэр 1943 с. 
18 саас тааҕар ыҥырыллан, бастаан Монголияҕа аармыйа 
сылгытын көрөр сулууспаҕа сылдьыбыт. Ол кэнниттэн 
Владивостокка сулууспалаабыт. Онтон Япония сэриити-

гэр сылдьан дойдутугар Намҥа 1950 с. биирдэ кэлбит. Ол кэлбит сылыгар ыал 
буолар. Намҥа аҕыйах сыл буолаат, Маҥааһынан, Дүллүкүнэн олорбута. Кини 
14 оҕо аҕата буолан баран 1979 с. олохтон барбыта.

Дьэ, ити курдук мин сэттэ убайым биһиги эйэлээх олохпут иһин туруулаһан 
сэриилэспиттэрин хайдах да санаабат, ахтыбат, кинилэр ааттарын ааттаабат 
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буолуохпун сатаммат эбит. Кинилэринэн киэн туттабын. Сэрии толоонугар ох-
тубуттар ааттарын ааттатар ыччаттара да суоҕуттан сүрдээҕин хараастабын. 
Онон Нам нэһилиэгин кинигэтин нөҥүө урут ааттара мээнэ ааттамматах убай-
дарбын билиһиннэрэр сыаллаах суруйдум.

Марфа Терентьевна Иванова‑Бугулова 

Бырааттарым Ильиннэр 

Бииргэ төрөөбүт соҕотох быраатым Ильин Иван Нико-
лаевич 1913 с. төрөөбүтэ. Аҕабыт биһиги 9–10 саастаах 
эрдэхпитинэ ыалдьан өлөн, тулаайах аҥаардаах хаалан, 
эдьиийбитин кытта ийэбит салалтатынан, 5–6 сүөһү иитим-
ньилээх буруо таһааран, ыал буолар эрэйин көрсүбүппүт.

Быраатым Иван оскуолаҕа үөрэнэригэр ол бириэмэҕэ 
усулуобуйа суоҕа. Онон дьиэтин хаһаайыстыбатынан дьа-
рыктана сылдьан, улаатан иһэн үөрэҕэ суохтары үөрэтэр 
оскуолаҕа уонна миигиттэн (мин 16 саастаахпар улуус кии-
нигэр үлэлиир начаалынай оскуола 2-с кылааһыгар киирэн 
үөрэммитим, онтон Бүлүүтээҕи педучилищены 1937 с. бү-
тэриэхпэр диэри тохтообокко үөрэммитим) сахалыы ааҕарга, суру йарга үөрэм-
митэ. 1936 с. «Чолбон» холкуоска чилиэнинэн киирбитэ. Сэриилэһэр аармыйаҕа 
барыар диэри «Чолбон» холкуоска 5 сыл хонуу биригэдьииринэн үлэлээбитэ. Ол 
үлэлии сылдьан бурдук сирин кэҥэтэн оҥоруунан утумнаахтык дьарыктаммыта, 
биригээдэтигэр 70 гектар бурдук сирин 400 гектарга диэри кэҥэттэрбитэ, биир-
дии гектар сиртэн 20–25 ц үүнүүнү хомуйтарбыта.

Ити үлэлии сылдьан бэс ыйыгар 1942 c. сэриилэһэр аармыйаҕа ыҥырыллы-
быта. Пермь куоракка автоматчик, пулеметчик үөрэҕэр үөрэммитэ. Соҕуруулуу-
арҕааҥ ҥы фронт 10-с армейскай 65 с. д. састаабыгар сылдьан Великие Луки куо-
ракка уонна Ильмень күөл оройуонугар өстөөҕү утары хабыр киирсиигэ, уоттаах 
сэриигэ, 1945 c. ахсынньы ыйга диэри сэриилэспит, үстэ улаханнык бааһыр-
быт, тоҕоноҕун уҥуоҕун тоһуттарбыт. Онон 1944 с. алтынньыттан ахсынньы ый 
бүтүүтүгэр диэри эмтэнэн баран, 1945 с. дойдутугар тыыннаах эргиллибитэ.

Ол кэлэн баран холкуоһугар, онтон сопхуоска эмиэ хонуу биригэдьииринэн 
1950 cылтан 1968 cылга диэри, 17,5 сыл устата, салгыы үлэлээбитэ, үрдүк үүнүү 
маастара этэ. Икки төгүл Бүтүн Сойуустааҕы норуот хаһаайыстыбатын сити-
һиилэрин быыс тапкатыгар кыттыбыта, быыстапка кыһыл, үрүҥ көмүс мэтээллэ-
ринэн уонна Бочуот Знага уордьанынан наҕараадаламмыта. Сэриигэ сылдьан 
хорсуннук сэриилэспитин иһин «Хорсунун иһин», «Германияны Кыайыы иһин», 
Кыа йыы 20, 30 сыллара, Сэбилэниилээх күүстэр 50, 60 сыллара мэтээллэринэн 
уонна «Үлэ бэтэрээнэ» мэтээлинэн наҕараадаламмыта.

Онон быраатым барахсан норуотун, дойдутун иннигэр иэһин үтүө суобас-
таахтык толорон баран, 1981 с. от ыйыгар ыалдьан өлбүтэ. Икки уол оҕолоро 



294

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

кыра эрдэхтэринэ өлбүттэрэ, улахан кыыһа Муза ыал буолан, орто үөрэхтээх 
бэтэринээр буолан, 4 оҕону төрөтөн баран ыалдьан өлбүтэ аҕыйах сыл буол - 
ла. Кыра кыыһа Лиза Нам балыыһатыгар медицинскэй сиэстэрэнэн үлэ лии сыл-
дьар.

Кырдьаҕас убайым Ильин Иван Гаврильевич уола 
Ильин Егор Иванович диэн быраатым 1920 с. төрөөбүтэ. 
Сэрии буолуон аҕыйах сыл иннинэ Бүлүүтээҕи педучи-
лищеҕа үөрэнэн баран, учууталлыы сылдьан 1942 с. бэс 
ыйыгар Кыһыл Аармыйа кэккэтигэр ыҥырыллыбыта. Онно 
баран бастаан байыаннай тутуу управлениетыгар 1942 c. 
бэс ыйыттан 1944 с. тохсунньу ыйга диэри минометнай 
полкаҕа минометчик быһыытынан сулууспалаабыт эбит. 
Ол сулууспалыы сылдьан 1944 c. сэтинньи ыйтан 1945 с. 
ыам ыйын 9 күнүгэр диэри өстөөҕү утары уоттаах сэриигэ, 
өстөөх арҕаҕын — Берлины ылар иһин сэриилэспит. Ол 

иһин Кыһыл Сулус уордьанынан наҕараадаламмыт уонна «Германияны Кыа йыы 
иһин», «Берлины ылыы иһин» мэтээллэринэн бэлиэтэммит этэ.

Онтон сэриини кыайыынан түмүктэһэн баран, ыам ыйыгар 1946 c. дойдутугар 
этэҥҥэ эргиллэн кэлбитэ. Ол кэлэн Нам 7 кылаастаах оскуолатыгар учуутал-
лыыр үлэтин саҕалаабыта (Бүлүүтээҕи педучилище бүтэһик куурсун кэтэхтэн 
үөрэнэн бүтэрбитэ). Аармыйаттан кэлэн баран, 7 оҕону төрөтөн сүһүөхтэригэр 
туруорбута. Сэрии иккис сылыгар төрөөбүт бастакы кыыһа Анегина уонна сэрии 
кэнниттэн төрөөбүт алта уолаттара, кыра кыыһа үрдүк уонна анал орто үөрэҕи 
бүтэрэннэр, бары араас идэлээх үлэһит уонна ыал буолан, оҕолонон-урууланан, 
этэҥҥэ олороллоруттан үөрэ-астына саныыбыт. Оттон Егор Иванович итинник 
үтүө-мааны ыччаттарын кытта уһуннук үөрэ-көтө, сынньалаҥнык олорор дьолго 
тиийбэккэ 53 сааһыгар хомолтолоохтук өлбүтэ.

Чугас убайдарым Анисим уонна Поликарп Афанасье-
вич Ильиннэр соҕотох уолаттара, мин эдэр бырааттарым 
Ильин Николай Анисимович уонна Ильин Семен Поликар-
пович диэн уолаттар бэс ыйыгар 1943 с. Кыһыл Аармы-
йаҕа ыҥырыллан барбыттара.

Ильин Николай 1925 с. төрөөбүтэ. Нам 7 кылаастаах  
оскуолатын үөрэнэн бүтэрбитэ. Сайын төрөппүттэрин 
кытта холкуос производствотыгар үлэлии сылдьан аар-
мыйаҕа ыҥырыллыбыта. Онно баран, үс ыйдаах кууруска 
үөрэммит, сержант званиетын ылбыт уонна I Белорусскай 
фроҥҥа 49-с стрелковай дивизия 222-с полкатын састаа-

быгар отделение хамандыырынан сылдьан сэриилэспит. Кини 1943 с. ахсынньы 
12 күнүттэн 1945 с. ыам ыйын 8 күнүгэр диэри сэрии хонуутуттан тахсыбакка 
сэриилэспит. 1944 с. окуопаҕа сытан хомсомуолга киирбит.

Николай Польша киин куоратын Варшаваны босхолоспут уонна фашизм 
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арҕаҕын — Берлины ылсыбыт. Сэрии бүппүтүн кэннэ Германияҕа сэбиэскэй ок-
купационнай сэриилэр чаастарыгар 1950 с. атырдьах ыйын 19 күнүгэр диэри су-
лууспалаан баран, ити сыл дойдутугар эргиллибитэ. Николай Ильин хорсуннук 
сэриилэспитин туоһулаан, «Бойобуой үтүөлэрин иһин», «Варшаваны босхолоо-
һун иһин», «Берлины ылыы иһин», о.д.а. мэтээллэринэн, Верховнай кылаабы- 
най командующай уонна сэбиэскэй оккупационнай сэриилэр командующайда-
рыттан хас да махтал суруктарынан, грамоталарынан наҕараадаламмыт этэ.

Николай Ильин дойдутугар этэҥҥэ эргиллэн кэлэн баран уһуннук олорор 
дьолломмотоҕо, 1,5 эрэ ый буолан баран, эмискэ ыалдьан (очоҕоһо бааллан) 
өлбүтэ.

Ильин Семен Поликарпович эмиэ 1925 с. холкуостаах 
ыал дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. Нам 7 кылаастаах оскуо-
латын үөрэнэн бүтэрбитэ. Бастыҥ үөрэнээччи, сытыы-хо-
туу спортсмен (бастыҥ хайыһардьыт, сүүрүк) этэ. Аармы-
йаҕа тиийэн артиллерийскай чааска үөрэммит уонна 63-с 
гвардейскай полк 23 с. д. стрелогунан 1943 сыл ахсынньы 
ыйтан фашизм арҕаҕын — Берлини ылыахха диэри хор-
суннук сэриилэспит эбит.

Берлини ылыыга хорсун быһыыны көрдөрөн, Семен 
Ильин Аҕа дойду сэриитин I истиэпэннээх уордьанынан 
наҕараадаланан баран өлбүт.

1941–1945 cс. Аҕа дойдуну көмүскүүр сэрии фроннарыгар сэриилэһэ сыл-
дьаннар сорохторо онно өлбүт, атыттара төрөөбүт дойдуларыгар кэлэн баран 
өлбүт убайдарым, бырааттарым туһунан иһирэх ахтыыбын манан бүтэрэбин.

Родион Николаевич Ильин, 
үлэ, тыыл бэтэрээнэ, 

Үөһээ Бүлүү улууһун бочуоттаах гражданина 
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ӨЙДӨБҮННЬҮК БЭЛИЭЛЭР

П. Н. Тобуруокап

Таас буолан тиллибиттэр

Дорооболоруҥ, өлбүт доҕотторум, 
Эһиги бу турар эбиккит, 
Төрөөбүт төрүт буоргутун, 
Таас буолан тиллэн, булбуккут.
Өр да айаннаатыгыт этэ 
Ол түөрт уон биирис сыл сааһыгар, 
Өлүөнэ — саха дьон ийэтэ, 
Бигээн атаарбыта долгунугар.
Фронт ыpaaҕa. Айан cылаалaaҕa.
Үөрэнии даҕаны кытаанаҕа.
Ол эрэн хас бииргит барыта 
Фроҥҥа тиийэ охсор баҕалааҕа.
Сороххут фроҥҥа тиийбэтэҕэ, 
Аара буомбаттан охтубута, 
Сороххут Кыайыыны көрбөтөҕө, 
Кыайыы күн толуга буолбута.
Дорооболоруҥ, өлбүт доҕотторум, 
Эһиги бу турар эбиккит, 
Төрөөбүт төрүт буоргутун, 
Таас буолан тиллэн, булбуккут.
Ааһар дьон барыта эһигинниин 
Төбөтүн төҥкөтөн дорооболоһор, 
Ийэ сир, 
 Дьон иһин, 
  Дьол иһин 
Охсуһан охтубут 
Бу курдук, 
Таас буолан, 
Иккистээн эргиллэр дьоллонор.
Эһиги бу турар 
Бу ньыгыл, 
Бу таас монумент кэриэтэ 
Уот сэрии ханнык да силлиэтэ 
Кыайбат диэн, 
Кэннинэн кэхтэри, 
Чугуйар диэн тугун билбэккэ, 
Кимэргит, 
 ньургуннуу кимэргит 
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Инники кирбииттэн 
Инники кирбиигэ…
«Кэлиэхпит!
Хайаан да тиийиэхпит!
Кэһиибит —
Дьол — Кыайыы дэһиэхпит!» —
Диэн сырдык ыралаах этигит.
О, өлбөт өрүөллэр!
О, хахай сүрэхтэр!
Күндүл күн бэйэлээхтэр!
Кырдьыгы даҕаны эппиккит!
Кырдьыгы өртөн да билбиккит!
Дорооболоруҥ, бухатыыр доҕотторум, 
Эһиги бу турар эбиккит!
Өлүүнү кыайан, өлбөт үйэлэнэ, 
Үйэлэргэ үтүөнү бигэргэтэ 
Үөскээбит алаастаргытыгар, 
Үтүмэн аймахтаргытыгар, 
Таас буолан тиллэн, эргийбиккит!

Памятник «В память воинам-землякам,  
павшим в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.)»

Построение в виде трибуны из де-
рева, наверху пятиконечная звезда. 
По обеим сторонам список воинов-зем-
ляков.

Год возведения: 1955.
Авторы: ветераны войны Тобуро-

ков П. Н., Спиридонов И. В.
Адрес местонахождения: Респуб-

лика Саха (Якутия), Верхневилюйский 
улус, с. Хомустах Намского наслега, 
ул. А. Егорова, территория спортивной 
площадки.

Заказчик: Намский сельсовет, пред-
седатель Михаил Семенович Романов.

Статус: Объект особо охраняемого 
культурного наследия местного значе-
ния.
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Памятник воинам-землякам,  
павшим в боях Великой Отечественной войны в 1941–1945 гг.

Дата установления: 1975 г., террито-
рия Намского культурно-досугового уч-
реждения.

Автор: П. С. Григорьев.
Заказчик: председатель сельсовета 

Михаил Семенович Романов.
Памятник сооружен из железобетона. 

Спереди выступающая голова совет-
ского солдата в каске. Сзади изображен 
голубь мира. В правом боку изображена 
немецкая свастика, воткнутая кинжа-
лом в знак уничтожения фашизма. Текст 
на памятнике: Список павших воинов 
в Великой Отечественной войне.
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Кыргыс сэргэтэ 

Ааптар: Саввинов Василий Мака-
рович.

Ааптар бэйэтин оҥоруута.
1995 с. Улуу Кыайыы 50 сылыгар 

«Кустаах»» алааска турбута. Үрдүгэ 
3 м.

Кустаахха — өйдөбүнньүк сэргэ

Биэс уон сыл анараа өттүгэр эмиэ бу күн бэс ыйын 22 күнүгэр сэрии буолбут 
алдьархайдаах сураҕын аймана, уолуйа истибиттэрэ. Оруобуна бу күн мантан, 
Кустаахтан, эдэркээн уолаттар, ыал аҕалара өстөөҕү син биир кыайыахпыт диэн 
бигэ эрэллээх уһуга-төрдө биллибэт сэриигэ аттаммыттара. Ол күн этэ эбээт, 
Кустаах ытаһыынан-соҥоһуунан, ааттал, алгыс тылларынан туолбута. Оо, тыын-
наахтар сүрэхтэрэ битийэ тэбэрин тухары ама умналлар үһүө ол ынырык кэмнэ-
ри, иэдэс устун харах уута быыстала суох халыйа сүүрэрин, ийэ, эбэ, оҕо икки 
атахтаах тулуйбатынан сарылаһыытын… Оччотооҕу ыар хартыынаны сытыы-
тык санатардыы Бүлүү Эбэ Хотун ыаһыра дьэбидийбит долгуннара өрүтэ түл-
лэҥнэһэн кытылтан кытылга тыастаахтык охсуллаллар.

«Биһиги нэһилиэктэн бастакы ыҥырыллан барааччылартан икки эрэ киһи эр-
гиллэн кэлбитэ. Мин наһаа өйдүүбүн — 1942 с. бэс ыйын 27 күнүгэр иккис хо - 
муурга «Диктатор» борохуотунан барыы буолуохтааҕа. Ол онно Кустаахха тох-
тоон ааһарыгар Хардаһыабыскай Ылдьаа уола барсыбыта. Онуоха ийэтэ эрэй-
дээх тобугар диэри ууга киирэн хараҕын уутунан сууна хаалаахтаабыта», —  
диэн ахтар сэрии бэтэрээнэ М. С. Гаврильев. Буолбакка даҕаны, муҥнаах маҥ-
найгы уола өлбүтүн туһунан хара суругу тутан иккис уолун атаарарыгар хайдах 
аймаммат да буолаахтыай. Хайдахтаах курдук кытаанах хартыынаны фроҥҥа 
барааччылар да, хаалааччылар да илэ харахтарынан көрөн дууһалара моруу 
буолбутай?!

Бэйиэт Уйбаан Ороһуунускай түөрт устуруокалаах хоһоон айа охсон кулгаах-
пар сипсийэр:

Кустаахтан Кыайыы туһугар 
Кыргыска бу мантан бартара.
Кэрдиистээх сэргэни ол туһар 
Күн бүгүн турдубут туруора.

Кылбайан кырасыабай сэргэ дьирэс гына тура түһэр. Биирдэ толкуйдаан 



300

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

көрдөххө, бу төһөлөөх өр көрдөөһүнтэн санаа хоту салаалардаах мас көстүбүтэ 
биллибэт ээ. Ити биирдии салааларыгар сэттэ, үс, биир диэн кэрдиистэрдээх 
ураты оҥоһук буолан таҕыста.

Сэргэни айан таһаарбыт ыал аҕата, олохтоох орто оскуола учуутала В. М. Сав-
винов бу курдук быһаарар:

— Сэргэ — саха киһитин дьоло-соргута. Оттон субу лабаалара тус-туһунан 
суолталаахтар. Бастакы лабаатын кэрдииһэ сэттэ таһымнаах. Ол ыал аҕата 
сэриигэ барбытын көрдөрөр. Иккис салаатыгар биэс таһымнаах кэрдиистээҕэ 
уол лаах аҕа сэриигэ ыҥырыллыбыта бэлиэтэнэр. Үһүс салаатын кэрдииһэ — үс 
таһымнаах сэрии огдооботун, төрдүс салаа кэрдииһэ сут дьылга оҕо дууһатын 
санатар сэргэни туруордубут. Мантан сэрии толоонугар баран дьабыҥҥа көппүт-
тэрин бэлиэтиир сэргэни тула аҕыс иилээх-саҕалаах Аан Ийэ дойдуну өйдөтөр 
аҕыс сиэрдийэ тулааһыннаах күрүөнэн эргитилиннэ. Ити аҕыс остуолба аҕыс эрэ 
киһи өйдөбүлүн биэрэр.

Салгыы үбүлүөйү көрсө Нам бэтэрээннэригэр олохтоох ааптар, музей дириэк-
тэрэ В. П. Харлампьев-Хара Лааҥкы хомуйан оҥорбут, бэйэлэрин ыччаттара 
Тойтонов уонна Александр Лазарев үлэлэспит «Өйдөбүнньүк» кинигэлэрин кыр-
дьаҕастарга бэлэхтииллэр.

Марта Силигиянова, 
«Үөһээ Бүлүү» хаһыат, 1995 с., бэс ыйа 

«Помним. Гордимся. Благодарные потомки» 

Ааптар: Саввинова Галина Павловна. 
Өйдөбүнньүк бэлиэни Нам нэһилиэгин 

олох тоохторо Гаврильев Сергей Прокопьевич, 
Долгунов Владимир Михайлович, Одинаев 
Мирзоали Саидмурадович оҥорбуттара.

2010 с. Кыайыы 65 сылыгар Кустаах алаас-
ка турбута.
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«Мин мантан сэриигэ барбытым» 

Сэрии диэн тыл хас биирдии киһи 
өйүгэр-санаатыгар кытаанахтык иҥ-
мит суостаах-суодаллаах тыл буо-
лар. Бүтүн аан дойдуну аймаабыт 
кырыктаах уоттаах сэриигэ сырдык 
дууһаларын толук уурбут саха сал-
лааттарын туһунан үйэ саас өйдөбүл 
буоллун диэн Кыайыы 65 сылын 
көрсө 2010 с. «Мин мантан сэриигэ 
барбытым…» диэн ааттаах спортив-
най-информационнай экскурс диэн 
тэрээһин ыытыллыбыта. Өрөспүүбүлүкэтээҕи суолталаах бырайыак күрэҕэр 
кыайан, 85 тыһ. суумалаах грант ылан, бу тэрээһин үрдүк таһымҥа ыытыллары-
гар төрүөт буолбута. Сэриигэ ыҥырыллыбыт дьон хайдах төрөөбүт дойдуларыт-
тан арахсан, ол сэрии буола турар сиригэр барбыттарын аныгы кэлэр көлүөнэ 
өйдүүрүн курдук, эдэр ыччат, аҕа көлүөнэ дьон кыттыылаах байыастары сэрии-
гэ атаарыы түгэнэ театрализованнай представление курдук турбута. Ол курдук, 
улуус ка ат сүүрдүүтүн сайыннарбыт бастыҥ ат сүүрдээччи Иван Степанов бэйэ-
тэ сүүрэн-көтөн, аттаах дьону булан, 10-ча атынан кэлэн сэриигэ барааччыла-
ры көрдөрбүттэрэ олус үчүгэй этэ. Ону таһынан улуус эдэр ыччаттара хас да 
хамаандаҕа арахсан, экстрим күрэххэ куоталаспыттара, сынньалаҥҥа полевой 
саллаат хааһытын амсайбыттара, кыайыылаахтар араас сыаналаах бириистэ-
ринэн наҕараадаламмыттара. Бу тэрээһин чэрчитинэн Кустаахха үйэ саас өй-

дөбүнньүк бэлиэтин «Помним. Гордимся. Бла-
годарные потомки» диэн монумент турбута. 
Бу монумены нэһилиэк олохтоохторо, ОДьКХ 
туруу үлэһиттэрэ Владимир Долгунов, Сергей 
Гаврильев, Мирзоали Одинаев онорбуттара. 
Идиэйэтэ уонна эскиһэ миэнэ.

Галина Павловна Саввинова,
СӨ культуратын туйгуна, үлэ бэтэрээнэ
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БЭТЭРЭЭННЭР 

Мин саллаат этим

П. Н. Тобуруокап

Мин саллаат этим…
Биэс дойду суолларын 
Күдэнин кэспитим, 
Биир быыкаа котелок 
Бараммат хааһытын сиэбитим.
Кэннибэр өлүү 
Кэтиирэ-хаамсара, 
Иннибэр кыайыы 
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Ыҥыра кыыһара.
Мин саллаат этим 
Ол ааспыт улуукан кыргыска.
Мин саллаат этим…
Ыарахан, доҕоттоор, 
Ынырык, суос буолар 
Атаака утары 
Атаака уотугар ыстанар!
Доҕоруҥ охтор…
Эн көтөн иһэҕин!
Түҥнэри охсор 
Уот буурҕа бэйэҕин!
Мин саллаат этим 
Ол уордаах, будулҕан сахтарга.
Мин саллаат этим…
Сүрэхпин оботтоох 
Уот буулдьа таппакка, 
Дууһабын сур буомба 
Улуйа сонордоон булбакка, 
Умсары сөрөөн, 
Өстөөхпүн мин кыайдым, 
Умайар төлөн 
Былааҕы анньыстым!
Мин саллаат этим 
Ол сата, ол төлөн сыллаахха!
Мин саллаат этим…
Биэс дойду суолларын 
Күдэнин кэспитим, 
Биир быыкаа котелок 
Бараммат хааһытын сиэбитим…
Кэннибэр өлүү 
Кылана хаалбыта, 
Үрдүбэр кыайыы 
Салюта умайда!
Мин саллаат этим 
Ол улуу кыайыылаах кыргыска! 
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Хомуйан оҥордулар:
Ильина Елена Петровна, Саввинова Уруйдаана Юрьевна

Эрэдээктэр А. Д. Попова 
Көмпүүтэргэ таҥна М. Н. Кардашевская

05.03.2020 с. бэчээккэ баттанна. Киэбэ-кээмэйэ 70×100 1/16.
Офсетнай бэчээт. Гарнитурата Arial. Офсет кумааҕыта.
Болдьох бэч. л. 25,48. Ахсаана 200 экз. Сакаас № 2959.

Бэчээттэммит сирэ: «Офсет» ХЭТ 
677008, СӨ. Дьокуускай к., Билибин аат. уул., 10 А.

Төл. 8 (4112) 36-92-91.


