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II түһүмэх 
Тыылга да, фроҥҥа курдуга!
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Умнумаҥ
Степан Дадаскинов

Уот сэрии саҕана, 
Сут кураан саҕана, 
Ороһу, ытык Нам 
Бурдугун умнумаҥ!
Умнумаҥ ол ыраах 
Тэргэннэр тыастарын, 
Тыыл дьоно аччыктаан 
Тыыннара быстарын…
Аттаахтар, сатыы да 
Айанныыр этилэр —
Ороһу, ытык Нам 
Бурдугун истэннэр.
Биир ытыс бурдуга, 
Биир кыымах бурдуга, 
Биир туораах бурдуга —
Сырдык күн курдуга.
Ол сэрии саҕана, 
Уот кураан саҕана 
Ороһу, ытык Нам 
Бурдугун умнумаҥ.
Умнумаҥ тыыннаахтар, 
Умнумаҥ, ыччаттар!
Умнумаҥ, бу бүгүн 
Умнумаҥ өрүүтүн.
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СЭРИИ САҔАЛАНЫЫТА 

Аҕа дойду сэриитэ саҕаланнаҕын нөҥүө күнүгэр 
1941 сыл бэс ыйын 23 күнүгэр «Чолбон» холкуос чи-
лиэн нэрин миитиннэрэ буолбута. Бу миитиҥҥэ 65 саас - 
таах кыр дьаҕас холкуостаах И. Иванов улаханнык долгу-
йан туран тыл эппитэ. Кини бары холкуостаахтары 
дьиссипилиинэлээх, тэрээһиннээх буоларга, ыһыы уонна 
хомуур үлэтин ситиһиилээхтик түмүктүүргэ ыҥырбыта. 
Миитин кыттыылаахтара государственнай былааны бол-
дьоҕун иннинэ толорорго уонна государственнай заемҥа 
сурутууну сотору кэминэн бүтэрэргэ диэн ыҥырыы ылым-
мыттара.

Холкуостаахтар заемҥа эбии 1070 солкуобайдааҕы суруйтарбыттара, миитин 
бириэмэтигэр утары 410 солкуобайы биэрбиттэрэ. Кыр дьаҕас холкуостаах 
Васильева 100 солкуобайга суруттарбыта уонна харчытын тута биэрбитэ.

Сэрии саҕаланаатын кытта көҥүл өттүнэн фроҥҥа барарга сайабылыанньа-
лар киирэн барбыттара. Оччотооҕуга Нам нэһилиэгэр «Чолбон» уонна «Кыһыл 
үлэһит» холкуостар бааллара. Сэрии маҥнайгы сылларыгар нэһилиэк үлэлиир- 
хамсыыр, кыанар дьонун үгүс өттө фроҥҥа барбыттара. Холкуоска оҕо, дьах-
тар, кырдьаҕастар хаалбыттара. Онон оскуола оҕолоро сайыҥҥы өттүгэр хонуу, 
оҕуруот үлэтигэр, үүнээйини көрүүгэ-истиигэ, от, бурдук хомууругар, бурдук куо-
лаһын итигэстээһиҥҥэ актыыбынайдык кытталлара. Холкуостарга от, бурдук хо-
мууругар ыччат звенолара тэриллэннэр, улахан дьону кытта тэҥҥэ үлэлииллэрэ.

Ол курдук 1943 сыл сайыныгар Нам ситэтэ суох орто оскуолатын үөрэнээч-
чилэрэ 4660,3 үлэ күнүн аахсаннар оройуоҥҥа бастаабыттара. Кинилэртэн 4-с  
кылаас оҕолоро Иван Гаврильев уонна Николай Софронов 140 көлөһүн күнүн 
аахсыбыттара. «Чолбон» уонна «Кыһыл үлэһит» холкуостар кыанар өттүлэрэ — 
тыылга хаалбыттар, сааскы ыһыыны ситиһиилээхтик ыытар туһугар харса суох 
үлэлииллэрэ. Үгүстэр сууккаҕа 16–18-тыы чаас үлэлиир этилэр уонна күннээҕи 
нуор маларын аһара толороллоро. Ол этэ — Кыһыл Аармыйаҕа өстөөҕү үлтү-
рүтүүгэ көмөлөрө. Төһө даҕаны холкуостарга үлэһит тиийбэтин, оҕо, дьахтар, 
кырдьаҕастар үлэлээбиттэрин иһин хонуу үлэтигэр, сүөһү иитиитигэр бары 
болҕомтолорун уураллар этэ.

Ол курдук, «Чолбон» холкуоска үүт-табаарынай пиэрмэтин сэбиэдиссэйинэн 
Михаил Романов, оҕуруот биригээдэтин биригэдьиирэ Анисим Ильин, тутуу би-
ригээдэтин биригэдьиирэ Егор Мутуков үлэлээбиттэрэ. Оттон «Кыһыл үлэһит» 
холкуоска хонуу биригээдэтин биригэдьииринэн Евдокия Ефимова, үүт-табаа-
рынай пиэрмэтин сэбиэдиссэйинэн уонна комсомольскай тэрилтэ сэкирэтээ-
ринэн Мария Жендринская, Мелания Егорова, оҕуруот биригээдэтин биригэ-
дьии ринэн Николай Алексеев (Куккай) үлэлээбиттэрэ.

Холкуос бэрэссэдээтэллэринэн «Чолбон» холкуоска Егоров Алексей Семено-
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вич 1941 сылтан 1953 сылга диэри, «Кыһыл үлэһит» холкуоска Докторов Иван 
Игнатьевич 1943 сылтан сэрии бүтүөр диэри үлэлээбиттэрэ.

Ити үөһэ ааттаммыт холкуостар салайааччылара холкуостаахтары биир 
өйгө-санааҕа түмпүттэрэ, бааһынаттан үрдүк үүнүүнү, ынахтан элбэх үүтү ыан 
ыларга, государствоҕа Сэбиэскэй Аармыйа пуондатыгар туттарыллар бородуук-
суйалары аһара толорорго дьоҕурдарын, сатабылларын көрдөрбүттэрэ. Тыылга 
да, фроҥҥа курдуга!

Ол курдук, төһө да кураан, ыарахан сыллар турбуттарын үрдүнэн «Чолбон» 
холкуос Ийэ дойдутугар — государствоҕа бурдугу 1941 сылга 187 ц, 1942 с. — 
206 ц, 1943 с. — 220 ц, 1944 с. — 245 ц, 1945 с. 228 ц туттарары ситиспитэ. Онон 
дойду оборуонатын пуондатыгар: 1942 с. — 99,5 ц, 1943 с. — 70 ц, 1944 с. — 
87 ц, 1945 с. 96 ц үчүгэй хаачыстыбалаах бурдугу туттарбыта. Оттон хортуоп-
пуйу туттарыыны маннык сыыппаралартан көрөбүт: 1941 с. — 55,39 ц, 1942 с. — 
64,7 ц, 1943 с. — 68 ц, 1944 с. — 66 ц, 1945 с. 70 ц туттарбыт. Үүтү государствоҕа 
туттарыыны «Чолбон» холкуос сылын аайы аһара толорору ситиспитэ. Сэрии 
бүтэһик сылларыгар үүтү тутар пууҥҥа 150.000 лиитэрэ үүтү уонна аҕыйаҕа суох 
эти туттарбыта бэлиэтэнэр.

«Чолбон» холкуос холкуостаахтара 1940 сылга 1 үлэ күнүгэр 67 харчыны, 
310 г бурдугу, 243 г оҕуруот аһын үллэстибиттэрэ.

Сылтан сыл аайы холкуостаахтар ылар дохуоттара улаатан испитэ. 1943 сыл-
га 1 үлэ күнүгэр 4 солкуобайы, 3,2 кг бурдугу, 845 г оҕуруот аһын ылбыттара. 
1945 сылга 1-дии үлэ күнүгэр 3,6 кг бурдук тиксибитэ. Ол курдук, дайаарка Мат-
рена Ивановна Иванова (Туручуоктар) дьиэ кэргэнэ 1266 үлэ күнүн аахсан, до-
хуо тугар 3167 солкуобай харчынан, 1838 кг бурдугу, 15 432 ц оту, 104 кг эти, 43 кг 
арыыны ылбыт. Оттон холкуос атын сэбин-сэбиргэлин, сыарҕаны, тэлиэгэни 
оҥорооччу туруу үлэһитэ Яков Тельбиров бары дьиэ кэргэттэрин кытта 4750 кг 
бурдугу, 21 кг арыыны, 1740 кг хортуоппуйу, хаппыыстаны, 590 ц оту, 4450 сол-
куобай харчыны дохуотугар аахсыбыта.

«Кыһыл үлэһит» ыанньыксыта Мария Павлова (Стахановка Маайа) ынахтан 
үрдүк үүтү, төрөлкөй төрүөҕү ылан, бастыҥ көрдөрүүнү ситиспитин иһин Саха 
сирин Верховнай Сэбиэтин Президиумун Бочуотунай грамотатынан наҕараада-
ламмыта: 1943 с. Маайа 11 ынахтан 11 ньирэйи ылан тыыннаахтыы ииппитэ, хас 
биирдии ынаҕыттан 720 кг үүтү ыабыта.

Оччотооҕу ыанньыксыттар хотоҥҥо хараҥаттан хараҥаны ыпсаран сылдьал-
лара. Ынахтарын, ньирэйдэрин бэйэлэрэ аһаталлара, саахтарын күрдьэн та-
һырдьа таһааран балбаахтыыллара, хотоннорун сыбыыллара, ынахтарын илии-
нэн ыыллара.

1944 с. «Кыһыл үлэһит» холкуос оборуона пуондугар 200 буут үчүгэй хаачыс-
тыбалаах бурдугу туттарбытын иһин Верховнай кылаабынай командующайтан 
Иосиф Виссарионович Сталинтан махтал тэлэгирээмэ кэлбитэ:

«Верхневилюйск, Якутской АССР
3 адреса Председателю колхоза «Красный рабочий» т. Докторову копия  

секретарю партийной организации т. Петрову; копию стахановцу т. Павлову 
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передайте колхозникам колхоза «Красный рабочий» собравшим 200 пудов зер-
на в фонд главного командования Красной Армии мой братский привет и бла-
годарность Красной Армии. И. Сталин»

Ити тэлэгирээмэ холкуостаахтары сүргэлэрин көтөхпүтэ, үөрүүлэрин үрдэп-
питэ, өстөөҕү кыайыыга эрэллэрэ улааппыта. Холкуос аармыйа пуондатыгар 
анаан туораахтаах култуура ыһыытын өссө эбэн биэрэргэ уонна бородууктанан 
биэрэргэ эбээһинэстэммиттэрэ. Ол курдук, «Чолбон» холкуос оборуона пуон-
датыгар эбии 2 кг туораахтаах култуураны ыһарга, 16 кг арыыны туттарарга 
эбээһинэстэммиттэрэ. Оройуон үрдүнэн оборуона пуондугар 46,5 га туораахтаах 
култуура сирин ыһарга, 47,5 га хортуоппуйу олордорго, 8 сибиинньэни уотууга 
туруорарга сорудах ылыммыттара.

1944 с. оройуон бары үлэлээччилэрэ «Советская Якутия» тааҥка икки колон-
натын тутуутугар үбү хомуйбуттара. Ол курдук, Нам нэһилиэгин сэбиэтин үлэһит-
тэрэ 10 күннээх хамнастарын, «Чолбон» холкуос холкуостаахтара 6850 солкуо-
бай харчыны биэрбиттэрэ.

1942 с. Нам нэһилиэгин олохтоохторо III пятилетка заемун 4-с тахсыытын өрө 
көтөҕүүлээхтик көрсүбүттэрэ, холкуостаахтар миитиннэрэ буолуталаабыттара, 
Намҥа 2 уола уонна 2 сиэнэ сэриилэһэ сылдьар 87 саастаах Христина Дмитри-
евна Мухоплева (Киристиин эмээхсин) миитиҥҥэ маннык эппитэ: «Дьоҥҥо-сэр-
гэҕэ дьолу биэрбит Сэбиэскэй былааһым дьыалатын иһин тугу да харыстаабап-
пын. Мин 2 уолум уонна 2 сиэним фашистскай гитлеровецтары кытта фроҥҥа 
сэриилэһэ сылдьаллар. Олортон 1 уолум Ийэ дойду тэбэр сүрэҕэ Мос ква куора-
ты көмүскэһэ сылдьан араанньы буолла. Биһиги биэрэр харчыбыт саҥа тааҥка-
лары, сөмөлүөттэри, пушкалары оҥорорго улахан көмө буоларын өйдүүбүт. Ол 
иһин мин 150 солкуобайы суруттарабын, оттон 50 солкуобайы билигин биэрэ-
бин», — диэбит.

1944 сыллааҕы 3-с государственнай заемҥа суруттарарга уонна утары хар-
чытын биэрэргэ «Чолбон» уонна «Кыһыл үлэһит» холкуостар чилиэннэрэ оро-
йуоҥҥа көҕүлээччилэринэн буолбуттара. Кинилэр 22500 солкуобайдаахха су-
руттарбыттара уонна утары харчынан биэрбиттэрэ. Холкуос бэрэссэдээтэлэ 
Егоров Алексей Семенович 1000 солкуобайдаах заем облигациятын ылбыта, 
холкуостаах Лазарев — 300.

Аҕа дойду Улуу сэриитин саҕана «Чолбон» уонна «Кыһыл үлэһит» холкуос-
тар комсомолецтара уонна ыччаттара фронтовиктар кэргэттэригэр уокка оттор 
мастарын мастаан биэрэллэрэ, муустарын ылаллара, маҕаһыынтан бородуук-
таларын атыылаһан аҕалан биэрэллэрэ. Сэрии хаамыытын тугу билэллэринэн 
кэпсии сатыыллара. Нам ситэтэ суох орто оскуолатын үөрэнээччилэриттэн тэ-
риллибит 75-с тимуровскай хамаанда кыттааччылара 24 фронтовик дьиэ кэргэт-
тэригэр 1942–1944 үөрэх дьылыгар улахан көмөнү оҥорбуттара. Үөрэх сылын 
маҥнайгы аҥаарыгар 151 куб. м маһы эрбээбиттэрэ уонна хайытан саһааннаа-
быттара, 78 куул мууһу өрүстэн ылан дьиэлэригэр аҕалан биэрбиттэрэ. Ити үлэ-
лэри үксүн 6–7 кылаас оҕолоро толороллор этэ. Оскуола оҕолоро комсомоль-
скай тэрилтэ көҕүлээһининэн фронтовиктар кэргэттэригэр харчынан көмөнү эмиэ 
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оҥороллоро. Ол курдук, бары 531 солкуобайы, ол иһигэр Сеня Егоров, Марфа 
Николаева, Ваня Мендяров, Вася Болтоков, о.д.а. 20-лии солкуобайы мунньан 
биэрбиттэрэ.

«Кыһыл үлэһит» холкуос бэрэссэдээтэлэ Докторов Иван Игнатьевич 1943–
1944 сс. туораахтаах култуура уонна оҕуруот аһын үрдүк үүнүүтүн ылбыта, 
уопсастыбаннай сүөһү бары көрүҥүн иитиигэ үрдүк көрдөрүүнү ситиспитэ. Ба-
лаҕаннаахха хас да сайын устата оскуола оҕолоруттан тэриллибит оттуур звено 
улахан дьону кытта үлэлээбиттэрэ. Звенону учуутал Лебедкин Прокопий Сте-
панович иилээн-саҕалаан үлэлэппитэ. Улахан дьонтон Докторова Агафья Алек-
сеевна, Докторова Ульяна Никитична, Мухоплева Анастасия Семеновна уонна 
оҕолор Болтоков Василий, Кардашевская Мария, Кардашевская Аня, Кириллина 
Мария, Мандаева Акулина, Санников Алексей, Докторов Рево, Докторов Влади-
мир, Ильина Марина, Оконосов Василий, Оконосова Анна, о.д.а. тыа алааста-
рын — Ходоону, Кыыкылары, Ураһалааҕы, Кулуһуннааҕы, Сэймэлэги уонна да 
атын алаастар отторун мустаран, бугуллаан баран, арыы сирдэригэр киирэрбит. 
Сороҕор от кэбиһиитигэр оҕус сиэтээччинэн, бугул түгэҕин харбааччыларынан 
сылдьарбыт. Софронов Николай, Ефимов Гаврил, Кардашевскай Семен, Ада-
мов Игнатий куруук илиинэн от охсуутугар сылдьаллара. Оту үчүгэйдик охсор 
буоланнар, күннээҕи нуормаларын аһараннар, декада түмүгүнэн арыынан, лэп-
пиэскэнэн бириэмийэлэнэр этилэр.

Холкуостар бэрэссэдээтэллэрэ бэйэлэрин үлэлэригэр, актыыптарыгар ула-
ханнык тирэҕирэр этилэр. Ол курдук, «Чолбон» холкуоска стахановецтар Ильин-
нэр, Родионовтар, Романовтар, Далыгыровтар, Петровтар, Харлампьевтар, 
Махардыровтар, о.д.а. олус таһаарыылаахтык, холкуос туһугар бэриниилээхтик 
үлэлээбиттэрэ. Оттон «Кыһыл үлэһит» холкуоска Алексеевтар, Мандаев, Соф-
роновтар, Адамовтар, Мендяровтар, Дмитриевтар, Аянитов, Ханхасов, о.д.а. 
төһүү үлэһиттэринэн уонна актыбыыстарынан буолаллара. Ити холкуостартан 
сэрии сылларыгар элбэх киһи үлэ фронугар баран үлэлээбиттэрэ. Балаҕан-
наахтан Тиксии бухтатыгар балыктааһыҥҥа 14 киһи, Сангаарга таас чох хостоо-
һунугар Долгаев Капитон Кириллович, Докторова Анна Даниловна, Егоров Ион 
Афанасьевич, Васильева Марина, Николаев Василий Григорьевич, Ноговицын 
Спиридон Васильевич, Алдаҥҥа суол оҥоһуутугар Аммосова Агафья Ивановна 
баран үлэлээбиттэрэ.

Сэрии сылларыгар Нам холкуостаахтара, кинилэр салайааччылара, актыып-
тара сорох сайын төһө да уот кураан сатыылаабытын иһин, ас-үөл кэмчитин, 
таҥас-сап татым буола сылдьыбытын иһин холкуостаахтар олохторун, дьиэ-
лэрин-уоттарын, оҕолорун-урууларын өрүү кэтээн көрөр буолаллара, ахсаабат 
кыһамньыларын уураллара. Ол курдук, сэппэрээтэр үүтүн суораттатан, тарда-
тан, балыктатан, о.д.а. ньымалары булан, улахан аччыктааһын, хоргуйан өлүү 
тахсыбатаҕа. Бу сэрии сылларын бэрэсэдээтэллэрэ норуоттарын иннилэригэр 
улахан үтүөлэрэ-өҥөлөрө этэ.

Сэрии саҕана атын оройуоннартан, нэһилиэктэриттэн аччыктаан быстарбыт-
тар, сэрии аас-туор олоҕор кыһарыттарбыттар, барар-кэлэр сирдэрэ суох буол-
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буттар бары Намы булаллара. Сорохторо ол саҕаттан баччааҥҥа диэри олох-
суйан, Нам дьоно, ыала буолан олороллор.

ССРС Верховнай Сэбиэтин Президиума Саха сирэ 25 сыла буоларынан си-
бээстээн, 1947 сылга сахалартан уонна оройуоҥҥа бастакынан «Чолбон» хол-
куос бэрэссэдээтэлэ Егоров Алексей Семенович Ленин уордьанынан наҕараа-
даламмыта, 1981 с. Алексей Семенович персональнай биэнсийэҕэ тахсыбыта.

1941–1945 сс. Балаҕаннаахтан «Кыһыл үлэһит» холкуостан 89 киһи, «Чол-
бон» холкуостан 113 киһи «1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр кил-
биэннээх үлэтин иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыттара.

Алексей Алексеевич Санников,
үлэ, тыыл бэтэрээнэ.

2005 с.

Егоров Алексей Семенович 
(1904–1981 сс.) 

Бөдөҥ хаһаайыстыбаннай салайааччы, колхознай тутуу пионера

Күн-дьыл, олох устан ааһан иһэр. Олоххо сорох дьон бэйэлэрин кэмнэригэр 
бар дьон иннигэр оҥорбут үтүөлэрэ-өҥөлөрө сүтүөхтээҕэр, умнуллуохтааҕар 
ордук чаҕылхайдык көстөн, тиллэн кэлэллэр.

Өрөспүүбүлүкэ бөдөҥ хаһаайыстыбаннай салайааччыта, колхознай тутуу 
пионера, «Чолбон» холкуос урукку бэрэссэдээтэлэ Ленин уордьаннаах Алексей 
Семенович үтүө аата оройуон историятыгар кыһыл көмүс буукубанан суруллан 
хаалара чуолкай.

А. С. Егоров Үөһээ Бүлүү улууһугар 1904 с. кулун тутарга I Хороҕо дьадаҥы 
бааһынай кэргэҥҥэ төрөөбүтэ. Аҕата Сэмэн оҕонньор мындыр киһи буолан, 
илии тэ-атаҕа тостубут дьон уҥуоҕун ыпсаран тутара. Онон мэлдьи ыҥырыкка 
сылдьара.

Алексей Семенович тас көрүҥэ кытаанах курдук буолан баран, ис киирбэҕэ, 
майгыта сымнаҕаһа-сытыарыта, эйэҕэһэ. Кини Аҕа дойдуну көмүскүүр сэрии 
саҕаланаатын кытта үлэни кыайар дьон аармыйаҕа уонна үлэ фронугар бар-
быт кэмнэригэр холкуоһу салайа тахсыбыта. 1935 с. холкуоска тахсыан иннинэ 
Ньурба ҕа тырахтарыыстар түөрт ыйдаах куурустарын бүтэрбитэ, онон Үөһээ 
Бүлүү улууһугар маҥнайгынан тыраахтар уруулугар олорбута. Дойду үрдүнэн 
тарҕаммыт стахановскай хамсааһыҥҥа кыттан, эдэр эрчимнээх, туохха бары-
тыгар көхтөөх Алексей Егоров сир оҥоруутугар үрдүк көрдөрүүнү ситиһэн, Саха 
АССР Верховнай Сэбиэтин дьокутаатынан талыллыбыта.

«Чолбон» холкуоска үлэлии тахсыаҕыттан өйүн-санаатын, күүһүн-күдэҕин, 
олоххо баай уопутун бүтүннүү холкуоһун үлэтин-хамнаһын өрө көтөҕүүгэ анаа-
быта. Холкуос диэн бу улахан ыал буолар диэн толкуйдуура кини. Ыал аҕа 
баһылыга — бэрэссэдээтэл — хайдах үлэлиириттэн холкуостаахтар материаль-
най олохторо тутулуктанарын үчүгэйдик өйдүүрэ. Туох ханнык иннинэ үлэнэн 
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үбү-харчыны эргитэн киллэрэр соругу туруорунара. Кини «Чолбон» холкуоска 
биһиги билигин аҕыс сыл устатыгар мунар-тэнэр, мунаарар, чугуҥнуур, өссө 
хаһан олоҕун булуо биллибэт ырыынакпыт сүрүн элэмиэннэрин олоххо, холкуос 
усулуобуйатыгар сатабыллаахтык киллэрбитэ. Холкуостаахтар өйөбүллэригэр 
тирэҕирэн, кинилэри кытта бииргэ үлэлиир суоллары тобулара. Араас ыарахан 
сылларга уопсай дохуокка тастан хайдах гынан, тугу оҥорон, үбү-харчыны кил-
лэрэн холкуостаахтарын хааччыйары сүрүн сорук оҥосторо. Кини хара үлэттэн 
тахсыбыт буолан, холкуостаахтарын кытта уопсай тылы булара, холкуос аары-
ма ытык кырдьаҕастарын санааларын табара. Родионов Михаил, Родионов 
Савва, Родионов Николай, Иванов Василий (Бочоох), Васильев Матвей (Бата-
кай), Гаврильев Степан (Тоҥсоо), Егоров Афанасий (Таакаа), Далыгыров Афа-
насий, Семенов Павел, Ильин Анисим, Ильин Акыым, Мухоплев Петр, Ильин 
Иван, Григорьев Евсей, Адамов Уйбаан, Адамов Куприян, Слюгров Уйбаан, 
Ильин Егор (Хара Дьөгүөр), Туручуокап Николай, Семенов Семен (Сэтэннээх 
Сэмэнэ), Мегежекскэй Николай, Алексеев Лазарь, Константинов Игнатий, Рома-
нов Семен, Егоров Иван, Егоров Иннокентий, Николаев Филипп, Лазарев Угар 
уо.д.а. бэйэлэрин истиҥ сүбэлэринэн көмөлөһөллөрө. Кинилэр Бүлүү сүнньүгэр 
биллэр Ньурба улууһугар — Боһуут, Бүлүүгэ — Расторгуев, Үөһээ Бүлүүгэ По-
тапов (Бытыакап) курдук киэҥник аатырар атыыһыттар атыылыыр ньымаларын 
кэпсииллэрэ. Олор хайдах айаны тэрийэллэрэ, төһө киэҥ сибээстээхтэрэ, төһө 
агеннаахтара интэриэһиргэтэрэ. Холкуос үүнээйиттэн, сүөһүттэн киирэр боро-
дууксуйаны дохуоттан ордорунан төһө кыалларынан, сатанарынан Алданынан, 
Дьокуускайынан, Өлүөхүмэнэн эргиэни тэрийэрэ, этин-үүтүн, арыытын, балыгын, 
табаҕын харчыга туруорара. Холкуос тас эргиэнин боппуруостарынан дьарык-

«Чолбон» холкуос бырабылыанньата. Хаҥастан уҥа инники олороллор: 
Чуруков Е. Д., Николаев Н. Н., Егоров А. С., Спиридонов И. В., …; 

кэннигэр олороллор: Николаев Г. П., Мухоплев П. С., Михайлов Н. П., Гаврильев М. С.
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танар, үөрүйэхтээх, идэтийбит, сытыы-хотуу, киириилээх-тахсыылаах, үчүгэй, 
имигэс тыллаах-өстөөх ылгын уолаттарынан Ильин Григорий-Кириисэ, Иванов 
Степан-Талахаччыйа, Егоров Афанасий-Таакаа, Николаев Григорий-Ньылатыы  
буолаллара, кинилэр сырыыны кыайа-хото тутан, эргитэн-урбатан кэлэллэрэ. 
Хастыы да атынан Алдаҥҥа, Дьокуускайга, Өлүөхүмэҕэ бэдэрээт кө төҕөллөрө.

А. С. Егоров сир ийэ барахсан киһи эрэйин-көлөһүнүн төлүүр диэн сүрүн 
болҕомтотун сир үлэтигэр уурара. Саха киһитэ сайын тиритэ-хорута үлэлээ-
тэҕинэ эрэ, үптээх-астаах буолар диирэ. Онон сайын холкуоска туох баар киһи — 
кырдьаҕастыын-эдэрдиин, оҕолуун-уруулуун — үүнээйи көрүүтүгэр-истиитигэр, 
хомуурга үлэлииллэрэ.

«Чолбон» холкуос сиэмэ хаһаайыстыбата буолан үүннэрбит бурдуга сиэмэт-
тэн уонна дохуоттан ордугун государствоҕа туттарыллара. Бөдөҥ хаачыстыба-
лаах сиэмэни үүннэрэн туттарарга элбэхтик үлэлэһэрэ, үрдүк хаачыстыбалаах 
сиэмэ элбэх харчыга туран дохуот үрдүүрэ.

Сиэмэ уонна киһи сиир бурдугун уҥуоргу холкуостарга окко, сүөһү аһылы-
гар атыылыыллара. Хардарыта ночоото суох атастаһаллара. А. С. Егоров кэлэн 
үлэ лиэҕиттэн холкуостаахтар холкуоска үлэлээбит эрэйдэрэ тиллэр буолан хар-
са суох үлэлииллэрэ. Бурдугу, оҕуруот аһын, эти-арыыны, үбү-харчыны ким төһө 
элбэхтик үлэлээбитинэн аахсаллара. Холобур, уоттаах сэрии бара турдаҕына, 
1944 с. бастыҥ холкуостаах Тэлбиирэп Яков 1610 үлэ күнүгэр дохуотугар 5956 кг 
бурдугу, 6842 солкуобай харчыны, 1050 кг оҕуруот аһын, 67 кг эти, 45 кг арыыны 
аахсыбыта. Кини 1946 с. 1081 үлэ күнүгэр дохуотугар 2702 солк. харчыны, 1318 кг 
бурдугу, 540 кг оҕуруот аһын, 13 туонна оту, 75 кг эти, 36 кг арыыны ылбыта. От-
тон Бүлтээсэбэ Мария 1946 сылга 1236 үлэ күнүгэр дохуотугар 3093 солк. хар-
чыны, 1550 кг бурдугу, 13 туонна оту, 86 кг эти, 42 кг арыыны ылбыта. Итинник 
өлгөм дохуоту Бугуулап Терентий, Гаврильев Давыд сылын аайы аахсаллара. 
Иванов Алексей Иванович 1951 с. 2737 кг бурдугу, 1500 кг оҕуруот аһын, 38 кг 
табаҕы, 77 кг арыыны, 95 кг эти, 2600 солк. харчыны аахсыбыта. Урукку 1 тыһ. 
солк. билиҥҥи 1 мөл. солкуобайга тэҥнэһэринэн суоттаатахха дохуоттара кыра-
та суоҕа.

Ити сылларга уһун, улахан кураан, хаһыҥнаах дьыллар буоланнар, өрөс-
пүүбүлүкэҕэ да, чуолаан Бүлүү сүнньүн оройуоннарыгар тыһыынчанан киһи хор-
гуйан, сутаан өлбүттэрэ.

Аатырда-сураҕырда элбэх киһи бурдуктаах Нам нэһилиэгин «Чолбон», «Кы-
һыл үлэһит» холкуостарга тиийэрэ, ыалы кэрийээччи, хаамаайы, бырадьаага, 
салааскалаах умнаһыт элбэҕэ. Биирдии ыалга иккилии-үстүү ырбыт, аччыктаа-
быт дьон хоноро. «Чолбон» холкуос холкуостаахтара ити сылларга үллэстэр до-
хуоттара кэм үрдүк буолан, элбэх киһини өлөртөн өрүһүйбүттэрэ.

Онно туох баар олоҕун уопсай дьыала туругурарын туһугар анаабыт А. С. Его-
ровка оройуон олохтоохторун махталлара улахан.

М. Г. Павлов.
«Үөһээ Бүлүү тыатын хаһаайыстыбатын 60 сыла (1935–1995 сс.)» кинигэттэн,

1999 с.
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Биир киһи үс киһи оннугар үлэлиирэ…

Кырыктаах сэрии икки сыла ааһан, үһүс сыла үүммүтэ. 
Бу сыл өлүү уонна тиллии быысаһар сылынан биллэр. 
Биһиэхэ Балаҕаннаах олохтоохторугар эмиэ оннук этэ.

Бэс ыйыгар, хайа чыыһылатын чуолкай өйдөөбөппүн, 
тиһэх ыҥырыкка фроҥҥа уонна үлэ фронугар дьоммут 
киэнин чулуутун бүтүннүүтүн атаартаабыппыт. Оннооҕор 
«Кыһыл үлэһит» холкуоска бастыҥ үлэһитинэн биллибит 
Докторова Анна Романовна диэн дьахтар үлэ фронугар 
барбыта. Оччолорго дьахтар фроҥҥа барыыта биһиги 
оройуоҥҥа бэрт сэдэх түбэлтэ этэ. Ол да иһин Анна дьо-
но-сэргэтэ, биир дойдулаахтара кининэн киэн тутта, дьол-
лоох сырыыны баҕара хаалбыттара.

«Кыһыл үлэһит» холкуостан бу ыҥырыкка 80 төһүү 
үлэһит барбыта. Билигин санаатахха, холкуос биирдэ «хоос» гына түспүтэ.

Мин бу кэмҥэ «Кыһыл үлэһиккэ» бэрэссэдээтэлинэн талыллыбытым. Ити 
аҕай иннинэ сэрии толоонуттан бааһыран кэлбит буолан, үлэлииргэ ыарахана 
да хомуньуус диэн аатым миигин хайа баҕарар ыарахантан толлубат буоларга 
эбээһинэстиирэ.

Холкуоспут 400 гектар туораахтаах култуура ыһыылааҕа, 16 гектарга хор-
туоппуй олордоро, 500 ынах сүөһүлээҕэ, 200 сылгылааҕа уонна 500 сибиин-
ньэлээҕэ.

Ити сыл сайыныгар бу холкуос урут хаһан да ылбатах үрдүк үүнүүтүн үүннэр-
битэ. Оҕо, дьахтар, оҕонньор, эмээхсин бүтүннүүтэ үрдүк үүнүүнү өрүһүйүүгэ ту-
руоруллубута. Оту массыынанан оҕустарыыга мин Тойтонов кыыһа Дариялыын, 
Егор Ильин Дария Болтоковалыын үлэлээбиппит. Михаил уонна Ульяна Докто-
ровтар мустараллара, кинилэр рекордара күҥҥэ 12 гектарга тиийбитэ. Бу олорон 
дэлэй, байылыат олоххо тиийэн баран санаатахха, ити чахчы да героическай үлэ 
түмүгэ эбит. Оччолорго оҕолор сарсыарда күн тахсыаҕыттан киэһэ хадьымал 
көстүбэт буолуор диэри үлэлииллэрэ. Кинилэри оннук-маннык үлэлээҥ диэн ким 
да күһэйбэт этэ. Ол эрээри 14 саастаах оҕолор бүүс-бүтүннүү кинилэр үлэлэрэ 
немецкэй талабырдьыттары кыайыы мэктиэтэ буоларын үчүгэйдик өйдүүллэрэ.

Фроҥҥа барбыттары солбуйан биир киһи үс киһи оннугар үлэлиирэ. Оччолор-
го оннук төһүү үлэһиттэринэн Петр Спиридонович Мандаев, Степан Спиридоно-
вич Алексеев, Максим Григорьевич Павлов этилэр. Кинилэртэн Максим Григо-
рьевич самоскидынан 15 күн устата 96 гектары быстарбыта.

Холкуос сирэ үксүн илиинэн оттоноро. Эр дьонтон киэҥ хоннохтоох охсооч-
чуларынан Пуд Данилович Мендяров, Алексей Афанасьевич Оконосов буолбут-
тара. Бу ньургун үлэһиттэр күҥҥэ 2,5 гектар сири охсон эрэ баран ходуһаттан 
тахсаллара. Дьахталлартан от охсуутугар Мавра Афанасьева, Марфа Чомчое-
ва иннилэрин кимиэхэ да биэрбэттэрэ. Кинилэр кирбиилэрэ күҥҥэ 1,25 гектарга 
тэҥнэһэрэ. Ити кэмҥэ Николай Харабыновка тэҥнэһэр сири табыйар киһи чу-



13

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

гаһынан суоҕа. Кини күҥҥэ 0,8 гектар сирин аа-дьуо табыйан кэбиһэн баран, 
«киэһээҥҥи сииккэ киһи этэ көһүйэр» диэн сиик түһэ илигинэ дьиэлиирэ.

1943–1944 сс. Балаҕаннаахха сир оҥоһуута киэҥник ыытыллыбыта. Мэҥэ-
лээх, Хампа бааһыналара соломмуттара. Онно Иона Романов уонна Иннокентий 
Егоров үлэлээбиттэрэ. Ити бааһыналартан билигин да үрдүк үүнүү ылыллар.

Нам сэттэ кылаастаах оскуолатын үөрэнээччилэрэ уонна учууталлара хан-
нык баҕарар үлэҕэ уһулуччу көмөнү оҥорбуттарын ким да умнуон, хаһан да 
намтатыан табыллыбат. Оҕолор үлэлэрин учууталлар Прокопий Степанович 
Лебедкин, Иван Касьянович Васильев (кини билигин Өргүөккэ биэнсийэҕэ оло-
рор) көҕүлүүллэрэ. Оҕолортон Иван Мендяров бырааттарынаан, Василий Мач-
часынов бырааттарынаан, Прокопий Александров бырааттарынаан, Николай 
Софронов балыстарынаан, Василий Болтоков бырааттарынаан бэйэлэрин ха-
рыстаммакка, ордук дьулуурдаахтык үлэлииллэрэ. Анна Оконосова, Мария Кар-
дашевская (билигин учууталлар), Екатерина Елисеева күҥҥэ 1200 түүтэҕи баа-
йан уонна соһулуоннаан холкуоска рекорду олохтообуттара. Бурдугу сиэрпэнэн 
быһыыга Федосия Табыисова, Федосия Софронова, Марина Александрова 
ааты раллара. Кинилэр 0,3 гектар сир үүнүүтүн билэн көрбөт этилэр.

Оччолорго баар эрэ эрэнэр тиэхиньикибэтигэр «ХТЗ» тыраахтарга Марфа То-
бохова, Зинаида Егорова, Марфа Жендринская үлэлииллэрэ. Аны санаатахха, 
көр да эбит, «ХТЗ» тыраахтарбыт таһаҕаһын кыайбатаҕына, кинини Морской 
диэн оҕуһунан состорорбут. Оҕуспут бастаан утаа ыарырҕатан тардан баран, 
хоҥнордо да киһилээбэт этэ.

Сүөһү иитиитигэр сэрии да сылла-
рыгар сүдү болҕомто ууруллара. Холо-
бура, ыанньыксыт Мария Алексеевна 
Павлова оройуоҥҥа аан бастакынан 
«биир тыһыынчалаах» кирбиини ыл-
быта. Кини ити улахан ситиһиитин 
иһин өрөспүүбүлүкэтээҕи бастыҥнар 
сүлүөттэригэр кыттыбыта уонна сү-
лүөт президиумугар өрөспүүбүлүкэ са- 
лайааччыларын ортотугар олорсубу-
та. Анна Кириковна Кардашевская да 
киниттэн хаалсыбат ыанньыксыт этэ.

Сибиинньэбит пиэрмэтэ Тас Төбү-
лэххэ баара. Онно үлэлээн олорбут 
Прокопий Иванов аармыйаҕа ыҥырыл-
лыбыта. Аҕаларын солбуйан 500 си - 
биинньэҕэ 16 саастаах Гаврил ийэтэ  
Мария Ивановналыын хаалбыта. Кү-
һүнүгэр 300 сибиинньэни Иван Дмит-
риев өлөрөн, Алдаҥҥа илдьэн эрги-
нэн, бэрт элбэх харчыны, табаары 
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аҕалбытын сибилигин да бэрт күндүтүк саныыбын. Ол быстарыктаах кэмҥэ си-
биинньэ барахсан абыраата да этэ.

Үөһэ этэн аһарбытым курдук, 1943 сылга сөҕүмэр бурдук үүммүтэ. Тиэхи-
ньикэтэ суох аҕыйах ахсааннаах илии күүһүнэн хомуйарга үгүс күчүмэҕэйдэр 
үөскээбиттэрэ. Стахановец М. Г. Павлов, хомсомуол сэкирэтээрэ Мария Жен-
дринская уонна холкуос бэрэссэдээтэлэ мин буоламмыт бурдук хомууругар үлэ 
фронун биллэрбиппит. Дьон өйө-санаата да син биир сэрии фронугар курдук 
өрө күүрбүтэ. Үлэ күннээҕи нуорматын толорбокко эрэ бааһынаттан тахсыллы-
бат кытаанах бэрээдэк олохтоммута. Күһүн, хаар түһүөн быдан иннинэ, «Кыһыл 
үлэһит» холкуос холкуостаахтарыгар улахан үөрүү буолбута. Ол үүнүү ситэри 
хомуллубут үөрүүтэ этэ. Хас гектар аайыттан 16-лыы центнер туораахтаах кул-
туура үүнүүтэ ылыллыбыта. Саамай кэрэхсэбиллээҕэ баар — холкуостаахтар 
бэйэлэрэ ылар дохуоттарыттан 200 буут бурдугу фронт дьонугар анаан туттар-
быттара. 1944 сыл саҥатыгар Верховнай кылаабынай командующай И. В. Ста-
линтан «Кыһыл үлэһит» холкуос үлэһиттэригэр тэлэгирээмэ кэлбитэ. Ол тэлэ-
гирээмэ хас биирдии тыла биһигини, үлэ дьонун сүрэҕин үөрүүнэн толорбута. 
Итинтэн өрө күүрэн, холкуостаахтар өссө үрдүк таһаарыылаахтык үлэлииргэ 
дьулуһаллара, туох ордору бүтүннүүтүн фроҥҥа ыытан иһэр үгэстэммиттэрэ.

«Кыһыл үлэһит» холкуос дьонун А. Н. Егоровы, П. С. Мандаевы, Н. Е. Хара-
быновы, С. Софроновы, И. М. Романовы, Д. И. Кудаевы көрсө түстүм да, сэрии 
ынырык сылларыгар бииргэ буһан-хатан үлэлээбиппитин, фронтан эргиллибэ-
тэх дьоммутун-сэргэбитин дуоһуйа кэпсэтэбит. Оччоҕо көхсүгүттэн ыар баттык 
тааһы түһэрбит курдук чэпчиигин.

Иван Игнатьевич Докторов, 
«Кыһыл үлэһит» холкуос урукку бэрэссэдээтэлэ, персональнай пенсионер.

Нам нэһилиэгин музейын архыыбыттан 

Нам сэрии ыар сылларыгар 

1941 сыл… Бэс ыйын 22 күнэ… Ыраас халлаантан күн 
көмүс мөһүүрэлэрин харыстаабаккка ыһар. Күөрэгэй ыл-
лыыр. Киэҥ хонуулар сибэккинэн чэлгийэллэр. Кэрии тыа-
ларга кэҕэлэр этэн чоргуйаллар. Хайдахтаах курдук кэрэ, 
үөрүүлээх, үчүгэй сарсыарданый?!

Бүгүн Нам олохтоохторо эдэрдиин-эмэнниин ыһыах-
тыыр сиргэ муһуннулар. Үөрүү-көтүү… Ырыа-тойук… Ба-
йылыат олохтоох холкуостаах уолаттар «БГТО», «ГТО», 
«ПВХО», «Ворошиловский стрелок» уо.д.а. значоктары 
килэччи анньынан, эдэркээн бэйэлээх кыргыттар сибэк-
кинэн симэх оҥостон, сиэттиһэн, үөрэн-көтөн мичилиһэн, 

кутуллан киирдилэр.
Ыһыах саҕаланан, дьон төбүрүөннээн олорон эрдэхтэринэ, миитин саҕалан-

на. Трибунаҕа баартыйа райкомун эппиэттээх үлэһитэ, Намнар уоллара, Гаврил 
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Васильевич Лазарев тахсар. Ыраах арҕаа саҕаламмыт сэрии, Германия саба 
түһүүтүн туһунан уоттаах-төлөннөөх тылларынан биллэрэр уонна норуоту баар - 
тыйа тула биир сомоҕо буоларга ыҥырар. Дьоннор утуу-субуу тыл этэллэр. 
Дьон-сэргэ курутуйан, санаата түһэн, аатыгар эрэ оонньоон тарҕаһар. Дьэ ити 
курдук Нам олохтоохторо суостаах сэрии буолбутун, Аҕа дойдуну көмүскүүр 
Улуу сэрии саҕаламмытын истибиттэрэ.

Сэрии буолаатын кытары, кини күтүр өстөөх тыына ыраах Сахабыт сирин 
олохтоохторун, ол иһигэр Нам олохтоохторун тымныынан хаарыйан, өлүүнэн-
сүтүүнэн үктэллэнэн, татыа таҥастаан, аччык олохтоон киирэн барбыта. Ити 
күһүн, балаҕан ыйыгар, Нам ньургун уолаттара аан бастаан уоттаах сэриигэ ат-
таммыттара.

Сэрии ыар сылларыгар Нам нэһилиэгин 187 хоодуот уолаттара Кыһыл Аар-
мыйаҕа ыҥырыллыбыттара. Ол хоһуун уолаттартан тэҥэ суох кыргыһыыларга 
95 хотойдор дьоллоох олох иһин өлбүттэрэ… Кинилэр уһуктубат уһун уулары-
гар утуйан сыталлар… Москва, Ленинград, Сталинград уо.д.а. куораттар таста-
рыгар, Украина, Белоруссия киэҥ хонуу куйаардарыгар, Карпат хайаларыгар, 
Польшаҕа, Германияҕа уонна да атын сирдэргэ… «Ким да умнуллубат, туох да 
умнуллубат!» Кинилэргэ хоһоон бастыҥа, ырыа үтүөтэ ананар, пааматынньык-
тар, сквердэр, болуоссаттар, уулуссалар тутуллаллар, ааттаналлар.

Намтан Илиҥҥи фроҥҥа үлэлээн кэлбиттэрэ 25 киһи, үлэ фронугар үлэни 
кыайар кыргыттар уонна кырдьаҕастар 24 киһи баран, фронт туһугар хоту ба-
лыкка, Алдаҥҥа шахтаҕа, Улахан Невер суолун тутуутугар үлэлээбиттэрэ. Онон 
барыта төрөөбүт төрүт дойдуларыттан 211 киһи «Барыта фронт, барыта Кыа-
йыы туһугар» диэн баартыйа норуоту түмүүтүнэн салаллан, ыраах сэриигэ, 
үлэҕэ аттаммыттара. Итиччэлээх элбэх үлэни кыайар, хотор, тоҥтон толлубат, 
ириэнэхтэн иҥнибэт үтүөкэн үлэһиттэр сыл аайы баран, манна тыылга Ийэ дой-
ду көмүскэлигэр иккис бөҕө фронт аһыллыбыта. Туох баар ыарахан үлэ-хамнас 
оҕолорго, дьахталларга, кырдьаҕастарга сүктэриллибитэ. Манна снаряд, буом-
ба эстибэт, көрөн турдаххына үтүөкэн доҕотторуҥ өлөн туораабаттар. Ол эрэн 
манна холкуоһу бөҕөргөтөр, фронт туһугар, тыыннаах буолар иһин, көҥүл сэ-
биэскэй олох иһин охсуһуу сэрии хонуутугар тэҥэ күөстүү оргуйбута. Хараҥаттан 
хараҥаҕа диэри сыра-сылба быстар үлэтэ, аччыктааһын да баара, тоҥуу-хатыы, 
кыра оҕо ытабыла… Тиийбэт таҥас, татым ас… Сүрэх ыарыыта… Сэриигэ бар-
быт тапталлаах доҕору ахтыы муҥа… Сэриигэ өлбүттэр тустарынан ыарахан 
ынырык суруктар… Көмүс чыычааҕы сүтэрбит күн күбэй ийэ эрэйдээх ытабы-
ла… муҥа-соро… Бүтэйгэ күүтүү… Уонунан сылларга бараммат харах уута… 
Уот сэрии ыарахан сыллара… Барыта фронт, барыта Кыайыы туһугар!

Нам үлэһит дьахталлара сэрии ыар сылларыгар

Түөрт сыллаах сындааһыннаах сэрии сылларыгар Нам үлэһит дьахталлара 
эр дьону солбуйан туох-туох үлэни толорботохторо баарай?! Сэрии сылларыгар 
Христина Васильева тииҥи харахха ытар бэргэн ытааччы сымнаҕас кыһыл кө-
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мүс соноругар эр киһиттэн хаалсыбакка бултаабыта. 
Аҕас-балыс Клара, Евдокия Ивановна Куприянова- 
лар Бүлүү өрүскэ Чуураат таһыгар Торуой анныгар 
Уоттай тааһыгар аҕалара Иван Куприянов оҕонньору  
кытары эр дьонтон итэҕэһэ суох кыһыл көмүс сууйуу-
тугар биир мытаараҕа туран ыарахан үлэни толорол - 
лоро. Күҥҥэ муҥутаан 30 солуотунньукка тиийэ бу-
лаллара. Ону «Востокзолото» диэн тэрилтэ маҕаһыы-
ныгар тутта раллара. Ити кылааннаах түүлээх, кыһыл 
көмүс эргийэн тиийэн, өстөөххө буомба, снаряд буо-
лан өлүү лээх уоту кутара.

Александра Даниловна Долгаева Улахан Невер 
суолун тутуутугар, Анна Даниловна Докторова, Ма-
рия Яковлевна Тельбирова, о.д.а. Сангаарга таас 

чоҕу баарсаҕа тиэйиигэ баран үлэлээбиттэрэ.

Нам дьахталлара сүөһү үлэтигэр, холкуостар хонууларыгар

Сэриигэ барбыт уолан уолаттарын, кэргэттэрин солбуйан, Нам дьахталлара 
сүөһү үлэтигэр, «Чолбон» уонна «Кыһыл үлэһит» холкуостар хонууларыгар хар - 
са суох, сылайары аахсыбакка, утуйары умнан туран үлэлээбиттэрэ. Холобур, 
Григорьева Елена Васильевна 20-чэ сыл пиэрмэҕэ үлэлээбитэ. Васильева Фев-
рониялааҕы кытта 70-ча субан сүөһүнү көрөн биир сыл Арбаҥдаҕа кыстаабыта. 
Чаалбыкыга тахсан, түөрт сыл ыанньыксыттаабыта, Саллыгынайынан, Уоттаа-
ҕынан, о.д.а. сирдэргэ үлэлээбитэ. Елена Васильевна тугу-тугу үлэлээбэтэҕэ баа-
рай? От тиэйэрэ, бурдук быһара, баайара, от мунньуутугар сылын аайы 2-лии, 
3-түү төгүл бириэмийэ ылара. 10 хонукка 10-нуу тыһыынчаттан тахса түүтэҕи 
баайдахха, арыынан, табаҕынан бириэ мийэлииллэрэ. Ол сырсыыта, күрэҕэ 

буо лара. От кэбиһиитигэр оҕонньоттор-
тон хаалсыбакка үлэлиирэ. Хоруу ха-
һыытыгар эмиэ кыттыыны ылбыта.

Сэрии сылларыгар пиэрмэлэргэ туох 
баар үлэ барыта илии күүһүнэн ыытыл-
лара. Оччолорго элэктэриичистибэ уота, 
ис-тас үлэһит диэн суоҕа. Ыанньыксыт-
тарга 15–16-лыы ынах сыһыарыллара, 
төрүөҕүн бэйэлэрэ көрөллөрө, ноһуому 
таска соһон таһааран балбаахтыыл-
лара, олорун бэйэлэрэ дьаһайаллара, 
хоҥнороллоро, дьаарыстыыллара. Хо-
тоннорун икки төгүл сааҕынан сыбыыл-
лара. Ынаҕы илиинэн ыыллара, үүттэ-
рин сэппэрээтэргэ эрийэллэрэ. Олус 
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ыарахан үлэни толороллоро. Сүөһү үлэһиттэригэр 10 хонукка 4 кг бурдугу, 300 г 
сэппэрээтэргэ эриллибит үүтү биэрэллэрэ. Сэрии сылларыгар сайын от үлэтигэр 
охсууга, мунньууга «Чолбон» холкуоска Анисия Алексеевна Петрова, Авдотия 
Николаевна Дудусурова, Евдокия Федоровна Тумусова, Прасковия Нико лаевна 
Кудусова, Мария Алексеевна Николаева, о.д.а., «Кыһыл үлэһит» холкуоска 
аҕас-балыс Евгения, Феврония Николаевалар, Мария Егоровна Егорова, Ма-
рия Алексеевна Павлова, Ульяна Никитична Докторова, Татьяна Акимовна Ар-
хипова, Анна Кириковна Кардашевская, Елена Егоровна Кардашевская, о.д.а. 
сүөһү үлэтигэр бары күүстэрин, дьоҕурдарын биэрэн үлэлээбиттэрэ. Кинилэртэн 
Павлова Мария Алексеевна — Стахановка Маайа 1944 с. ыам ыйын 5 күнүгэр 
байыаннай бириэмэҕэ тыа хаһаайыстыбатын салаатыгар үрдүк көрдөрүүлээх 
үлэтин иһин Саха АССР Верховнай Сэбиэтин Президиумун Бочуотунай грамо-
татынан наҕараадаламмыта. Бу икки холкуостарга хонуу үлэтигэр дьахталлар 
бары актыыбынай, быһаарар оруолу ылбыттара. Паара атынан сири хоруталла-
ра, боруонньалыыллара, саһаан охсоллоро, мас кэрдэллэрэ, оҕустаах атынан 
тутуу маһын таһаллара. Бааһынаҕа оҕуһунан, атынан ноһуом киллэрэллэрэ, 
остуол ба үүтүн хаһаллара, оҕуруот араас үлэтин толороллоро. От охсоллоро, 
мунньаллара, кэбиһэллэрэ. Бурдук быһаллара, түүтэх баайаллара, малатыыл-
каҕа күһүн хойукка диэри бурдук астыыллара, о.д.а. Ол хоһуун дьахталлар орто-
лоругар бааллара: Мария Михайловна Родионова, Татьяна Николаевна Егорова, 
Татьяна Ильинична Федорова, аҕыс-балыс Мария, Варвара Егоровалар, Мария 
Егоровна Спиридонова, Мария Яковлевна Тельбирова, о.д.а. Илиинэн бурдук 
быһыытыгар 10 хонукка 0,9 га сорудах бэриллэрин Татьяна Федорова, Агафья 
Алексеева, Евгения Ильина, Мария Далыгырова 0,91 га тиэрдэллэрэ. 10 хонукка 
дьахталларга 4,8 га охсорго сорудах тиэрдэллэрин Мария Тельбирова 5,63 га, 
Варвара Гаврильева 6,3 га, Анисия Петрова 5,68 га, Татьяна Федорова 5,1 га, 
Куприянова Мария 6,49 га тиийэ охсоллоро. «Кыһыл үлэһит» холкуоска Марфа 
Спиридоновна Чомчоева кыһын пиэрмэҕэ үлэлиирэ, сайын от охсоро. Мавра Да-
ниловна Васильева от охсуутугар тэҥнээҕин булбата.

Софронова Феодосия Наумовна кэргэнэ Семен Софроновтыын кыһын 30–
40 көлө аты аһаталлара, көрөллөрө-истэллэрэ. Феодосия Наумовна сайын 
от мунньара, бурдук быһара, онно оҕолорун илдьэ сылдьара, дьааһыла диэн 
суоҕа, хааман эрэр оҕолорун күрүөҕэ атахтарыттан баайан өттүүрэ (мэнээх бар-
батыннар диэн), кыратын бааһына эбэтэр ходуһа кытыытыгар биһиккэ сытыаран 
баран, бурдук быһан элээрдэрэ, от мунньан бурҕатара. Сорох түгэннэргэ ыара-
хан, хат да буоллар, билиҥҥи дьахтар курдук быар куустан олорбот этэ, хайа 
төрүөр диэри үлэлиирэ. Оччолорго сэрии буолан бары дьахталларга итинник 
ыарахан ирээт тиксэрэ. Билигин Феодосия Наумовна Балаҕаннаахха 90 сааһын 
туолан олорор, хос сиэннэрин көрөр, бүөбэйдиир. Дьэ ити курдук хоһууннук, 
бэринии лээхтик үлэлээбиттэрэ сүөһү иитээччилэр, холкуостар хонууларыгар күн 
күбэй ийэлэр барахсаттар.
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Салайар үлэҕэ

Александра Спиридоновна Петрова сэрии сылларыгар Нам сельскэй сэбиэ-
тин сэкирэтээрэ этэ. Сэкирэтээр эбээһинэһин толоро-толоро, холкуос үлэтигэр 
актыыбынай кыттыыны ылара. Оччолорго өрөбүлэ суох үлэлииллэрэ. От мун-
ньара, бурдук быһара, түүтэх баайара. Мэлиллэр бурдугу хатарара. Холкуос-
таахтарга ыһык, нуорма лэппиэскэни түҥэтэрэ. Онон үлэтэ сарсыарда 6 чаастан 
саҕаланара. От охсооччуларга 1 кг, оҕус сиэтээччилэргэ, от мунньааччыларга 
600 г, кэбиһиигэ үлэлээччилэргэ 800 г, дьиэттэн сылдьан үлэлээччигэ 300 г нуор-
ма лэппиэскэтин ыһык таһар оҕолорго ыйаан, кууллаан, ындыһан атаарара.

Эдэркээн кыыс нолуогабай агент Петрова Марфа Николаевна түһүүнү-тар-
дыыны, байыаннай заемы, о.д.а. хомуйан элэстэнэрэ. Былаанын куруук аһара 
толорор буолан, 1944 с. муус устар ыйга «Финансовай үлэ туйгуна» ааты ылбыта.

Сулууспалаахтар

Мария Ниловна Иванова холкуос бырабылыанньатын чилиэнинэн, суотчу-
тунан, Матрена Григорьевна Ильина наспуоҕа суотчутунан үлэлии-үлэлии хол-
куоска от мунньаллара, бурдук баайаллара. «Кыһыл үлэһит» холкуоска Павлова 
(Докторова) Матрена Алексеевна үүт-табаарынай пиэрмэтин сэбиэдиссэйинэн, 
Варвара Петровна Степанова сүөһү биригэдьииринэн, Евдокия Гаврильевна 
Ефимова (уһуннук), Анастасия Семеновна Мухоплева (кылгас бириэмэҕэ) хо-
нуу биригэдьиирдэринэн үлэлээбиттэрэ. Ол туһунан «Үөһээ Бүлүү большеви-
га» хаһыат маннык суруйбута: «Кыһыл үлэһит» холкуос 3 байыаннай ыһыыны 
6 суукканан бүтэрдэ. Биригэдьиирдэр Ефимова, Мухоплева хонууга сарсыарда 
5 чаастан киэһэ 10 чааска диэри сылдьан холкуостаахтары салайаллар. Ити 
үлэлэр түмүктэригэр бастакы биригээдэ үлэ былаанын 145 бырыһыан то-
лордо. Булуукчуттар бэйэлэрин нуормаларын Р. Алексеев — 132%, И. Дмит-
риев — 120%, София Ивановна Иванова — 115%, о.д.а. толордулар. Прицеп-
щиктэр Адамов, Евдокия Хамарова эмиэ олус чиэһинэйдик үлэлээтилэр. Ити 
холкуос 6 сууккаҕа 262 га туораахтаах култууралары ыһан, былаанын 100% 
толордо», — диэн.

Тыраахтар, хамбаайын уруулугар

Үгүс тырахтарыыстар, комбайнердар Ийэ дойду көмүскэлигэр уоттаах сэрии-
гэ барбыттарын солбуйан тыраахтар, хамбаайын уруулларыгар оһуор анньар 
нарын илиилээх кыргыттар олорбуттара. Кинилэр кылгас болдьохтоох куурус-
тарга үөрэнэ-үөрэнэ үлэлииллэрэ. Кыһын тымныы мастарыскыайдарга тыраах-
тар өрөмүөннүүллэрэ, ыарахан чаастары сүгэн-көтөҕөн оннун буллараллара. 
Элбэхтик аалаллара, сууйаллара-сотоллоро. Саас ыһыыга, күһүн бурдук хо-
мууругар үлэлииллэрэ. Кыһын ахсынньы ый ортотугар диэри малатыылканан, 
«ХТЗ» тыраахтарынан бурдук астыыллара. Субу-субу алдьанан хаалар ты - 
раах тардарын оҥостоллоро. Комсомолкалар, тырахтарыыстар Адамова Мария 
Игнатьевна, Тобохова Мавра Никитична 1944 с. 190–200 га сири хоруппуттара, 
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307–700 кг диэри уматыгы экономиялаабытта-
ра уонна 415–549-ка диэри үлэ күнүн аахсы-
быттара. Комбайнерка, комсомолка Иванова 
Евдокия Ивановна хамбаайыҥҥа сайыҥҥы 
үлэтин былаанын 129,43% бастыҥ хаачысты-
балаахтык толорбута. Мария Игнатьевна Ада-
мова 3 байыаннай ыһыыны кылгас болдьох-
хо туйгун хаачыстыбалаахтык ыспытын иһин 
ЫБСЛКС Саха уобаластааҕы кэмитиэтин Бо-
чуотунай грамотатынан наҕараадаламмыта. 
Комбайнерка Зинаида Васильевна Егорова 
1944 с. хотугу хамбаайынынан бурдугу хому-
йууга былаанын 126% толорбута. Ити курдук 
Марфа Ивановна Жендринская комбайнерка, 
тырахтарыыс этэ, о.д.а. уһулуччу хоһууннук 
үлэлээбиттэрэ. Нап-нарын илиилээх Нам кыр-
гыттарын илиилэрэ араас үлэҕэ чэрдийбитэ, 
чаҥкынас куоластара тымныыттан көөҕүнэс буолбуттара, дьэдьэннии тэтэркэй 
иэдэстэрэ салгынтан, уҥунуохтан хараарбыттара, намчы сарыннара тимирдии 
кытааппыттара. Тырахтарыыстар, комбайнеркалар Кэнтик, II Үөдүгэй, Нам, Оро-
һу нэһилиэктэрин бары холкуостарыгар үлэлээн дьон дириҥ махталларын, тап-
талларын ылбыттара.

Дьэ ити курдук, Нам үлэһит дьахталлара ыраах сэбиэскэй тыылга кыайыыны 
уһансыбыттара, күүс-өйөбүл буолбуттара. Ахтыыбын Елена Егоровна Карда-
шевская ахтыытыгар суруйбут тылларынан түмүктүүбүн: «Күүспүт кыайарынан 
биһиги эмиэ сэриигэ барбыт дьоммут курдук үлэлээбиппит!» 

Василий Григорьевич Ильин.
1986 с.

Фроҥҥа сурук
Петр Николаевич Тобуруокап

Хараҕым харатын, 
 Сүрэҕим уөрүүтүн —
Умайдар бараммат тапталбын, 
Түүн түүлбэр, 
 Күнүһүн сүрэхпэр 
Эйигин мин илдьэ сылдьабын.
Эн барбыт хонуккун 
 Тэтэркэй солконон 
Былааппар оһуордаан ааҕабын.
Үлэбин үс төгүл толорон 
 Эйиэхэ 
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Кэһиибин мунньабын…
Эйиэхэ кэһиибин 
Стальной танканы 
 Ыыппыппыт, 
Баартыйа сирдьиттэн 
Долгуйар махталы 
 Ылбыппыт.
Үөрдүм да үөрдүм мин, 
 Тапталым, далбарым, 
Үөннэри кыдыйаргын истэммин.
Үөрдүм да үөрдүм — 
Өстөөҕү үүрсэн баран, 
Сэгэрбэр эйиэхэ, 
Тиийиэм диир тылгыттан.
Хараҕым харата, 
Сүрэҕим үөрүүтэ 
Умайан бараммат тапталым, 
Түүн түүлбэр, 
Күнүһүн сүрэхпэр 
Эйигин мин илдьэ сылдьабын!

Саратов к., байыаннай госпиталь. 1943 с.

БЫРААТТЫЫ СТАХАНОВЕЦТАР

Афанасий Ильич Ильин-Даҥ Охонооһой

Үһүйээҥҥэ этиллэринэн, 200-тэн тахса сыллааҕыта Нам оройуонуттан Мондо 
Ылдьаа диэн киһи Хомустаах эбэ хотун биир тумулугар кэлэн, Дыгын үйэтинээҕи 
хабарҕа олуктаах 6 муннуктаах дьиэни туттан, ыал-күүс буолан олорбут (хор-
туоппуй билиҥҥи хранилищетын таһыгар). Кини 6 уол уонна 3 кыыс оҕолооҕо. 
Кинилэртэн Илья диэн уола эмиэ 6 уоллаах, 3 кыыстаах эбит. Бу дьон аҕа уус-
таан, тойон, хотун, кулуба, кинээс буолбакка, кими да баттаабакка, күлүгээн-
нээбэккэ, бултаан-алтаан, харыларын күүһүнэн үлэлээн-хамсаан олорбуттара. 
Илья Ильич оҕолоруттан Афанасий Ильич Ильин (Даҥ) туһунан бастатан кэп-
сиэҕи баҕарыллар.

Даҥ үйэтигэр бурдук ыһыыта, сир оҥоруута, солооһун, матыыкалааһын, мас 
суханан сири хорутуу тарҕанан испит. Афанасий Ильич Семен, Иннокентий, Ани-
сим, Поликарп, Николай, Егор диэн уолаттардааҕа. Ийэлэрэ ыарыһах буолан, 
уолаттар бэйэлэрин бэйэлэрэ көрүнэн улааппыттара. Даҥ Охонооһой Намҥа 
бурдук ыһыытын бастакынан тэниппит үтүөлээх-өҥөлөөх. Сир бөҕөнү солообут-
тара, онно уолаттарын кыра саастарыттан үлэҕэ уһуйбута. Ити билиҥҥи үөһээ 
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Хордоҕой бөдөҥ мастаах лиҥкир тыа эбит (ол мастар чөҥөчөктөрө билигин ыал-
лар уһаайбаларыгар бааллар). Ойууру солоон, бурдук ыһан, дьиэ туттан бар-
быттар. Даҥ уолаттара бары нууччалыы олуктаах муннуктардаах, дьиэ иһигэр 
биир тумус быыстаах (соҕуруокка), оччолорго киэҥ-куоҥ, ыраас суоруулаах ис-
тиэнэлэрдээх дьиэлэммиттэр. Бары кэргэннэнэн, оҕолонон-урууланан испиттэр. 
Бырааттыылар дьиэлэрин көмөлөөн, сүбэнэн, эйэ дэмнээхтик үөһэ Хордоҕойго 
тилийэ тиэргэннэнэн, булкуһа буруоланан, атах тэпсэн олорор гына туттубуттар. 
Арай Аллараа Хордоҕойго ойуччу Сэмэн оҕонньор (Акыым) олохсуйбут.

Кинилэр кыстык сирдэригэр Харбахтаҕа аҕалара туттарбыт бурдук тартарар 
миэлиҥсэлээхтэрэ, онуоха эбии тыаҕа бэйэлэрэ эмиэ миэлиҥсэ туттубуттара. 
Онон, хата, намнар бурдук мэлиттэрэн абыраналлара, Охонооһойдоох ол аайы 
соболоҥ көрдөөбөт дьон этэ. Аҕалара уолаттарын дьэллэм өйгө-санааҕа иип-
питэ. Оҕонньор: «Баартан дьон тииһиннин», — диэн этэр үгэстээҕэ үһү. Миэ-
лиҥсэ алдьаннаҕына, уолаттар үҥсэргээһинэ суох оҥорон кэбиһэллэрэ, тааһын 
тииһээн биэрэллэрэ. Ол барыта буор-босхо, дьон туһугар оҥоһуллара.

Сурт кэриэстээх, өтөх төҥүргэстээх

Мас кэрдиитигэр бары үлэни кыайар, күүстээх-уохтаах Балыкаардара баһы-
лыыра үһү. Ол туһунан Эҥиэттэй Дьөгүөрэп сөҕөн кэпсиирэ: «Мин мас кэрдии-
тигэр киһиэхэ соччо иннибин биэрбэт этим да, Балыкаар барахсан тыаһа-ууһа 
суох сүгэтин батарыта охсон, үлэтин бүтэрбит-оһорбут буолара. Мин бастакы 
маспын охторон бүтэрэн, бысталаан эрдэхпинэ, киһим иккис маһын охторуутун 
саҕалыыра. Маннык мас кэрдээччини үйэлээх сааспар көрсүбэтэҕим». Поликарп 
Афанасьевич «Чолбон» холкуос чулуу үлэһитинэн сылдьан эрдэ өлбүтэ. Кинит-
тэн биэс оҕо хаалбыта. Кэргэнэ Ирина Семеновна эмиэ хоһуун, удьуор үлэһит 
киһи этэ. Аймахтарын көмөтүнэн оҕолорун сүһүөхтэригэр туруортаабыта.

Балыкаардаах 2 уоллаахтара, 3 кыыстаахтара. Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу 
сэрии күөдэпчилэнэн турбутугар икки уол Ийэ дойдуларын көмүскэлигэр фроҥҥа 
барбыттара. Кинилэртэн Сэмэн уһулуччу сытыы-хотуу, билиилээх-көрүүлээх 
киһи этэ. Сэрии бастакы сылларыгар дьону байыаннай үөрэххэ үөрэппитэ, оро-
йуон бастыҥ хайыһардьыта буолан, өрөспүүбүлүкэҕэ тиийэ күрэхтэспитэ. Хоһуун 
үлэһитинэн биллибитэ. Сэмэн убайа Анньыыһын уола Ньукулайдыын байыан-
най үөрэххэ үөрэнэллэригэр биир чааска сулууспалаабыттара. 1943 с. ахсынньы 
23 күнүгэр Үөһээ Бүлүүттэн ыҥырыллыбыт байыастар «Биһиги биир дойдулаах-
тарбытыгар — Үөһээ Бүлүү оройуонун үлэлээччилэригэр» диэн сурук суруйбут-
тара хаһыакка бэчээттэммитэ. Онно оройуон үлэһиттэрин сүөһү иитиитин сал-
гыы сайыннарарга, ыһыыга туйгун бэлэми хааччыйарга, үрдүк үүнүүнү хомуйан, 
дойдуга, Кыһыл Аармыйаҕа элбэх үбү, бурдугу, эти, үүтү биэрэргэ ыҥырбытта-
ра. «Барытын фронт туһугар, барытын өстөөҕү үлтүрүтүү туһугар!» диэн пат - 
риотическай суруктарын түмүктээбиттэрэ. Семен, Николай Ильиннэр илии бат-
тааһыннара эмиэ баара.

Сотору 45501-с №-дээх полевой почтаҕа хамандыыры политчааска солбу-
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йааччы Хохрянов суруга кэлбитэ. Онно этиллэр: «Нам селотуттан ыҥырыллы-
быт кыһыл армеецтар Семен уонна Николай Ильиннэр станковай пулемету үчү-
гэйдик үөрэттилэр уонна туйгуннук ыталлар» диэн. Семен Ильин Германияҕа 
тиийэ сэриилэспитэ. Биир хабыр хапсыһыыга 6 ньиэмэһи билиэн ылбыта уонна 
хорсун-хоодуот сырыыларын иһин «Хорсунун иһин» бойобуой мэтээлинэн наҕа-
раадаламмыта. Семен Поликарпович көҥүл, дьоллоох олох иһин харса суох 
кыр гыһа сылдьан, 1945 с. ыараханнык бааһырбыта уонна ыам ыйын 20 күнүгэр 
Германияҕа Нойдамм куоракка эдэр, төлөннөөх сүрэҕэ тэппэт буолбута.

Быраата Байбал Забайкальскай байыаннай уокурукка 984-с стрелковай пол-
каҕа сулууспалаабыта. Харбиҥҥа тиийэ сэриилэспитэ уонна дойдутугар этэҥҥэ 
эргиллэн кэлбитэ. Онон бырааттыы Семен Поликарпович арҕаа фашистары, 
Павел Поликарпович илин японскай милитаристары үлтүрүтүүгэ хорсуннук кыр-
гыспыт үтүөлэрин-өҥөлөрүн Нам олохтоохторо, ыччаттара умнубаттар.

Элэйбэт иҥиирдээх дьон 

Бырааттыы алта Ильиннэр «Чолбон» холкуоска тутуспутунан киирбиттэрэ. 
Холкуостара тэрилтэ хаһаайыстыба өттүнэн бөҕөргүүрүгэр күүстэрин-уохта-
рын харыстаабакка биир киһи курдук туруммуттара. Оччолорго үлэ үксэ илии 
күүһүнэн ыытыллара. Кинилэргэ сүктэриллибит үлэлэри килбиэннээхтик то-
лороллоро: сир солооһуна, мас кэрдиитэ, тиэйиитэ, от охсуута, мунньуута, кэ-
биһиитэ, араас тутуулар, сир хорутуута, бурдук ыһыыта, хомуура, астааһына, 
кыһын атынан от тиэйиитэ, пиэрмэ сүөһүтүн көрүү-харайыы, о.д.а. Балыкаар 
өлбүтүн кэннэ хаалбыт 5 бырааттыылар бэһиэн холкуос чулуу үлэһиттэрэ аан 
бастакынан стахановец буолбуттара, бочуокка, ытыктабылга тахсыбыттара. Се-
мен Афанасьевич кэргэнэ Мариналыын стахановецтар этилэр.

Кинилэр үлэ үлүскэнигэр, бэл, күнүскү чэйдэрин тобуктаан олорон, сыыһа- 
халты хабаат, эмиэ үлэлээн харбыалаһан бараллара диэн кэпсииллэр. Оттон 
хараҥаттан хараҥаҕа диэри үлэлээһин кинилэр үйэлэрин тухары үгэстэрэ этэ. 
Бу хойукка диэри Сэмэннээх ким хайа иннигэр туран үлэлэрин бүтэрбит буолал-
лар, дьэ сылайбат сындааһыннаах, элэйбэт иҥиирдээх, утуйары умнубут дьон 
да баар буолаллар эбит диэн сөҕөн кэпсэтэллэрэ.

Оҕонньор 80-тан тахсан баран пиэрмэҕэ 3–4 атынан кыһын от тиэйэрэ. Хата, 
Сэмэн оҕонньор оскуолаҕа саҥа баран истэхпинэ, балтараа көстөөх Хоту арыыт-
тан от тиэйэн эргийэн иһэр буолара уонна чэйдээн баран иккиһин кырынара.

1947 с. «Чолбон» холкуоска куоталаһыыны үчүгэйдик тэрийбиттэрэ. Оройуоҥ-
ҥа бириэмийэҕэ түһэрбит докумуоннарыттан көрдөххө, атырдьах ыйын 1–11 күн-
нэринээҕи декадаҕа 73 саастаах Сэмэн оҕонньор икки оҕуска 80 т оту кыдама-
лаабыт. Сэрии сылларыгар Сэмэннээххэ оҕус сиэтээччинэн сылдьыбыппын бу 
баардыы өйдүүбүн. Дьэ, онно этэ эт киһи эстэр-быстар үлэтэ диэн. Сайыҥҥы күн 
тахса илигинэ ходуһаны булбут дьон киэһэ хараҥа хаайыар диэри тиргиччи үлэ-
лиирбит. Оҕонньорбут олордубат да, туруорбат да. Аһаан бүтэргин хараҕын кы-
рыытынан көрө олорор буолара уонна хайдах иһиккин уурааккын кытта: «Итиччэ 
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лэппиэскэни сиэн баран таах олоруохпут дуо, арҕаа сэрии, чэ, нохоо, оҕустары 
аҕалтаа!» — диэт, тэп курдук ыстанан турара. Утуктаан сарсыарда хараххын сим-
митинэн тураҕын, оҕустан сууллан иһэн тутуһаҕын. Аһылыкпыт лэппиэскэ оҕото. 
Нуорма. Сынньана түһэн тыын ылаары ардаҕы кэтэһии бөҕө. Самыыр түстэҕинэ, 
оҕонньор сынньатан бэрт, дьэ үлэбит ыараханыгар киирэбит. Сиэрдийэ, тоһоҕо 
таһыыта, от күрүөтүн тутуута. Оппут куурда да салгыы кэбиһэн барабыт, бугул-
лары түөрэн куурдуу түбүгэр түһэбит. Дьэ, ити курдук хоһуун үлэһит этэ, хайа 
кырдьыар диэри Семен Афанасьевич. Кини оҕолоро Матрена Семеновна педа-
гогическай үлэ бэтэрээнэ, билигин биэнсийэҕэ олорор. Иккис кыыс Парасковья 
спортсменка этэ, хайыһарга өрөспүүбүлүкэҕэ тиийэ күрэхтэһэрэ, элбэх оҕолор-
дооҕо, эрдэ өлбүтэ. Сиэнэ Ольга — Жатай бөһүөлэгин биир бастыҥ бырааһа.

Уйгу уустара 

Иннокентий Афанасьевич «Хара үлэттэн киһи өлөөрү гынна», — дии-дии үлэ 
бөҕөнү үлэлээбит киһи. Стахановец бастыҥа. Сытар ынаҕы туруорбат сытыа-
ры-сымнаҕас майгылааҕа. Кими эмэ кытта этиһэн эликтэспитэ, кыҥыр-хаҥыр да 
саҥарсыбыта иһиллибэтэх киһи. Этэргэ дылы, хара үлэни кыайа туппут, илии 
ыарахан үлэтин арааһын сүкпүт-көтөхпүт киһинэн биллэр. «Чолбон» холкуос 
төһүү үлэһитэ, холобурга сылдьар бастыҥ киһитэ кини буолара. 1947 с. 69 саас-
тааҕар от кэбиһиитигэр икки оҕуска биир декада устата 80 т оту тиэйэн бастаа-
быттаах.

Кини улахан кыыһа Мария биэлсэр, биэнсийэҕэ да таҕыстар үлэлиир. Иккис 
кыыс Марфа Саха АССР Верховнай Сэбиэтигэр дьокутаат буола сылдьыбыта, 
билигин осеменаторынан үлэлиир. Кыра кыыс Ира ветеринарнай быраас. Ула-
хан уол Аҕа дойдуну көмүскүүр сэрии кыттыылааҕа, милиционер этэ. Билигин 
Бүлүүгэ биэнсийэҕэ олорор. Кыра уол Николай сопхуос бастыҥ ветеринарнай 
биэлсэрэ, элбэх оҕо аҕата.

Үһүс уол Анисим Афанасьевич уһулуччу хоһуун үлэһитин туһунан оройуон  
билиҥҥи олохтоохторо да бэркэ билэ сылдьаллар. Бу хойукка, хайа өлүөр диэ-
ри от бөҕөнү оттоон бастыҥнар сүлүөттэригэр кыттара, бириэмийэлэнэрэ. Кини 
оройуон стахановецтарын бастакы сүлүөтүн кыттыылааҕа этэ. Сэрии сыллары-
гар оҕуруот биригээдэтин биригэдьииринэн үлэлээн, үрдүк үүнүүнү ылбахтаабы-
та, онон нэһилиэгин дьонун-сэргэтин өрүһүйэн турар. Анньыыһын сэрии саҕана 
үлэ фронугар ыҥырыллан, Бухта Тиксиигэ балыктаһан фрону балыгынан хаач-
чыйыыга бэйэтин кылаатын киллэрсибитэ.

1948 с. от ыйын 3 күнүгэр тахсыбыт «Социалистическая Якутия» хаһыаттан 
биллэххэ, Анисим салайар оҕуруотун биригээдэтэ 1947 с. 50 тыһыынча сол-
куобайдаах дохуоту ылбыт. Биригээдэ хаппыыстаны, хортуоппуйу, сахарнай 
сүбүөкүлэни, луугу, табаҕы уонна турунуопуһу үүннэрэр эбит. Ууну кутарга табы-
гастааҕын иһин оҕуруот аһын уулаах сирдэр тастарыгар олордоллоро. Кинилэр 
ардахтаах да дьылга уу кутуутун тохтоппотторо. Ол уопут билиҥҥэ диэри суол-
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татын сүтэрэ илик, билигин ардах таммалаатар эрэ уу ыстарыытын тохтотор ом-
солоох быраактыка баар.

Анньыыһын улахан уола Николай Аҕа дойдуну көмүскүүр сэриигэ актыы-
бынай кыттыыны ылбыта. Кини хорсуннук кыргыспыта, Варшаваны босхолоспу-
та, Берлиҥҥэ Кыайыы Кыһыл былааҕын анньыспыта. 1950 с. диэри Германия-
ҕа байыаннай чаастарга, комендатураҕа сулууспалаабыта. Дойдутугар кэлэн 
баран күһүн эмискэ ыалдьан өлбүтэ. Кыыһа Мария, эмиэ аҕатын курдук, туруу 
үлэһит, бастыҥ холкуостаах этэ. Кини оҕолордоох, сиэннэрдээх. Иккис кыыһа 
Аграфена отделениеҕа буҕаалтырынан үлэлиир. Кыра уол Юрий сопхуос произ-
водственнига.

Сөҕүмэр тулуур уонна дьулуур 

С. Базаров «Чолбон» холкуос ыһыыта» диэн 1947 с. ыам ыйын 25 күнүгэр 
«Кыым» хаһыакка таһаартарбыт ыстатыйатыгар суруйар: «Холкуостаахтар үгүс-
тэрэ күннээҕи нуормаларын үчүгэй хаачыстыбалаахтык аһара толороллор. Хол-
куос стахановеһа таб. Ильин Николай Афанасьевич күҥҥэ 3,64 гектарга ыста-
рарын оннугар 4,66 гектарга ыстарар» диэн. Кырдьык, кини оннук үлэһит этэ. 
Ньукулай ат массыынатынан оту оҕустарыыга ордук аатырбыта. Хайдахтаах 
да мастаах, үөттээх, дулҕалаах сирдэри быыһын-ардын булан оҕустарбыта эрэ 
баар буолара. Кини оҕустарбыт сириттэн сэрбэйэри булбаккын.

Ньукулай үлэҕэ дьулуурун, хоһуунун, ыарыыга бэриммэт тулуурун олус сөҕөн 
турабын. 1947 с. Хоту Арыыга атынан ыһык лэппиэскэ таспыттааҕым. Ньуку-
лай оҕонньор үгэһинэн от оҕустарара. Ол сылдьан күөмэйигэр искэн тахсан 
олус дьүдьэйбитэ. Ыарыыта ыарахан буолан, нуорма лэппиэскэтин ылбат этэ. 
Күөмэйэ бүөлэнэн, саҥатын да киһи кыайан истибэт буолбута. Биирдэ дьонугар 
илдьиттээн, биир бытыылка балык сыатын буллаттаран ылларбыта (оччолорго 
отой көстүбэт күндү ас этэ эбээт). Бэрэмэдэйгэ ыһыгы кытта лэппиэскэни нуор-
малаан түҥэтэргэ туттуллар саха ыйааһынын илдьэ сылдьарым. Өлүү болдьох-
тоох, били, Ньукулайым эмин үлтү анньан кэбиспит этим. Оо, дьэ, хомойон да 
төһөнү хомойуомуй, куттал да улахана. Ыарыһах киһи күндү эмин алдьатыы 
иэдээн дии. Киһибэр саллаҥнаан тиийэн куттана-куттана туох буолбутун кэп-
сээн биэрдим. Мөҥүө диэн уҥуох титирэс. Ньукулайым эрэйдээх тиэрэ хайыһан 
кэбистэ, биир тыла суох чочутун диэки хааман иэҕэҥнии турбута. Оо, онно ха-
раастыбыппын өрүү умнубаппын, алдьаппыппын билиҥҥэ диэри бырастыы гым-
маппын.

Ньукулай хойутуу искэнэ тэстэн кэҥээбитэ. Дьэ, ол курдук дьулуурдаахтык 
үлэлииллэрэ оччотооҕу стахановецтар. Ити сыл массыынанан оту оҕустарыыга 
61 саастаах ыарыһах оҕонньор, декада устата 36 ганы оҕустаран, куоталаһыыга 
бастаабытын санаан кэбиһиҥ. Николай Афанасьевич 5 оҕотуттан түөрдэ үрдүк 
үөрэхтээх исписэлиистэр: Афоня — инженер, Өлүөхүмэҕэ тыа хаһаайыстыба-
тын техникумугар преподаватель, Анна Ленинградка Герцен аатынан пединсти-
туту бүтэрэн Тааттаҕа үлэлиир, РСФСР уонна Саха АССР норуотун үөрэҕирии-
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тин туйгуна, Мария Нам орто оскуолатыгар учууталлыыр, эмиэ РСФСР норуотун 
үөрэҕириитин туйгуна, английскай тылы үөрэтэр, Алексей Үөһээ Бүлүүгэ «Гос-
комсельхозтехника» тэрилтэҕэ кылаабынай инженер, кыра кыыс Дора орто анал 
үөрэхтээх дьыссаат сэбиэдиссэйэ.

Ильиннэр кыра бырааттара Дьөгүөр барыларыттан күүстээх-уохтаах, ыһыах-
тарга тустар ат бөҕө киһи этэ. Улахан күүстээх дьону охторбута, бэйэтэ охтубута 
иһиллибэтэх тура күүстээх, көнтөрүк киһи үһү. Илиитигэр да күүстээҕэ, сүһүөх 
да баар эбит. Убайдара ол иһин таптаан биһиги Бэрт Харабыт диэн ааттыыл-
лара. Кини орто уҥуохтаах, нүксүгүр, бөҕө-таҕа быһыылаах-таһаалаах хара 
бараан киһи этэ. Үлэһит чулуута, «Чолбон» холкуос киэн туттар стахановеһа, 
холобурга сылдьар киһи үтүөтэ. Аҕа дойдуну көмүскүүр сэрии бириэмэтигэр үлэ 
фронугар ыҥырыллар. Убайа Анисимныын балыкка сылдьан баран, дойдутугар 
кэлээт, утуйар уутун умнан туран үлэлээбитэ. Куруук социалистическай куота-
лаһыы инники күөнүгэр, бастыҥнар ахсааннарыгар киирсэн, оройуон, хаста да 
өрөспүүбүлүкэ Бочуотун дуоскатыгар тахсыбыта.

Холобура, 1945 с. атырдьах ыйын 3-с декадатыгар Е. А. Ильин 40 ганы мас-
сыынанан оҕустаран оройуоҥҥа аатырбыта. 1947 с. атырдьах ыйын 1-кы дека-
датыгар дулҕалаах сиргэ илиинэн 7,2 ганы охсон, 56 саастааҕар куоталаһыы-
га бастаан, оройуон бириэмийэтигэр түһэриллибитэ. 1948 с. атырдьах ыйын 
5 күнүгэр «Кыым» хаһыакка тахсыбыт Бочуот дуоскатыгар ааҕабыт: «Саха АССР 
тыатын хаһаайыстыбатын министиэристибэтин киллэриитинэн 1948 с. от ыйын 
2-с декадатыгар куоталаһыы усулуобуйатын толорбут, от хомуурун маннык бас-
тыҥнара өрөспүүбүлүкүтээҕи Бочуот дуоскатыгар таһаарыллаллар: «Чолбон» 
холкуос илии хотуурунан от охсооччулара Ильин Егор Афанасьевич — 10,3 гек-
тар, Чуруков Егор Данилович — 10 гектар, Семенов Михаил Семенович — 
9,7 гектар, Тельбирова Мария Яковлевна — 6,8 гектар». Дьэ, ити курдук хоһуун-
нук үлэлээбитэ стахановец Егор Афанасьевич.

Кини кыыһа Мария Намҥа олорор, элбэх оҕо ийэтэ, сопхуос төһүү үлэһитэ. 
Хортуоппуй хранилищетын хаһаайката. Кини төһө туонна хортуоппуйу суортаа-
бытын, сүкпүтүн-көтөхпүтүн ааҕан ситэр уустук. Ол курдук уһуннук, салгыбакка 
үлэлиир.

Туох да умнуллубат 

Бырааттыы стахановецтар дьон-сэргэ дьоллоохтук, байылыаттык олоролло-
рун туһугар үлэлээн-хамсаан, олорон ааспыттара: Семен, Иннокентий, Анисим, 
Николай уонна Егор Ильиннэр. Кинилэр биһиэхэ билигин да бастыҥ холобурдар. 
Оччотооҕу стахановецтар үлэлэрин нуорматын билиҥҥи үлэһиттэр толоролло-
рун ситиһии бэбиэскэттэн түһэ илик. Бырааттыы Ильиннэр албан аатырар, суон 
сураҕырар туһугар, уордьан, мэтээл иһин үлэлээбэтэх дьон. Кинилэргэ үлэ — 
олохторун ирдэбилэ, дууһаларын сорудаҕа. Оннук тыыҥҥа оҕо эрдэхтэн иитил-
либиттэрэ. Кинилэр үлэлэриттэн бар дьоннорун үөрүүтэ, харахтарын мичээрэ, 
уйгулаах олохторо — ол кинилэргэ туохтааҕар да үрдүк наҕараада, дьол-үөрүү 
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кыыма кинилэри кууһара. Өссө күүстээх үлэҕэ ыҥырар сулус буолан дууһаларын 
угуттуура.

Дьэ, итинник ириэнэхтэн иҥнибэт, тоҥтон толлубат, элбэх стахановецтар-
даах буолан, «Чолбон» холкуос оччолорго бүтүн Сэбиэскэй Сойуус үрдүнэн 
албан аатырбыта. 1947 с. сэтинньи 6 күнүгэр Саха АССР Верховнай Сэбиэтин 
Президиумун ыйааҕынан «Чолбон» холкуос Саха АССР Верховнай Сэбиэтин 
Президиумун Бочуотунай грамотатынан наҕараадаламмыта. 1947 с. бэс ыйын 
27 күнүнээҕи ССРС Верховнай Сэбиэтин Президиумун ыйааҕынан «Чолбон» 
холкуос бэрэссэдээтэлэ А. С. Егоров оройуоҥҥа бастакынан Ленин уордьанынан 
наҕараадаламмыта. Ол «Чолбон» холкуос холкуостаахтарын Ийэ дойду туһугар 
бэриниилээх үлэлэрин үрдүктүк сыаналааһын түмүгэ буолар.

Василий Григорьевич Ильин, 
«Революционнай бойобуой уонна үлэҕэ албан аат» өрөспүүбүлүкэтээҕи кулуубун чилиэнэ.

«Үөһээ Бүлүү» хаһыаттан. Бэс ыйын 15 күнэ, 1985 с.

БАСТАКЫ ТЫРАХТАРЫЫСТАР 

1935 с. Үөһээ Бүлүү оройуонугар Намҥа, Бүлүү зонатыгар аан маҥнай ма-
шинно-тракторнай станция (МТС) тэриллибитэ. 1935 с. кыһын Ньурбаҕа тыраах-
тар куурсугар Егоров Алексей Семенович, Иванов Лазарь Герасимович, Анем-
подистов Харлампий Алексеевич, Спиридонов Иван Васильевич, Сутуруканов 
Дмитрий Иванович, Григорьева Екатерина Григорьевна, Иванов Дмитрий Ива-
нович баран үөрэнэн саас кэлбиттэрэ. 1935 с. сайын, атырдьах ыйыгар, боро-
хуотунан 10 «ХТЗ» тыраахтар сиэйэлкэлээх, боруонньалаах, 4-түү лемехтээх 
булууктардаах аҕалыллыбыттара. Баарсаларга оскуонньа (трап) оҥортообут-
тара. МТС бастакы мэхээнньигэ Дерюгин салалтатынан Ньурбаҕа тыраахтар 
куурсугар үөрэммит уолаттар биир тыраахтары эһэн хаамтаран таһаарбыттара. 
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Даркылаах биэрэгэ туола түспүтэ. Дьон бөҕө мустубута. Сөҕүү-махтайыы. Дьии-
бэргээһин… Үөрүү көтүү…

МТС бастакы дириэктэрэ Свинин үс сыл кэриҥэ, иккис дириэктэр Чубакин 
уһуннук үлэлээбиттэрэ. Тиэхиньикэни бастакы сылларга бүтэй ыскылаакка туп-
путтара. Онно кыһын тимир оһоҕу отто-отто тыраахтардарын, о.д.а. тиэхиньикэ- 
ни өрөмүөннүүллэрэ уонна үөрэнэллэрэ. 1936 с. балаҕан ыйыгар тырахтарыыс-
тар бастакы түөрт ыйдаах куурустарын үөрэнэн бүтэрбиттэрэ: Романов Иона 
Михайлович, Мухоплев Петр Семенович, Егорова Зинаида Васильевна, Ойуро-
ва Прасковья Н., Иванов Тарас Иванович. 1936–1937 сс. кууруска үөрэнэн ты-
рахтарыыс идэтин баһылаабыттара: Егоров Иннокентий Семенович, Тобохова 
Мавра Никитична, Иванова Евдокия Ивановна, Ботуев Михаил Николаевич, Око-
носов Алексей Афанасьевич, Андреев Николай Иванович, Мылаханов Прокопий 
Прокопьевич. Кинилэри мэхээнньик Дерюгин, агроном Николай Федорович Ан-
дреев (Ньурба киһитэ) үөрэппиттэрэ.

МТС базата сыыйа бөҕөргөөн испитэ. Мастарыскыай тутуута 1937 сылтан 
саҕаланан баран, икки сылынан тутуллан бүппүтэ, МТС хонтуората (ол дьиэ 
иһигэр мунньах ыытыллар саалалаах, остолобуойдаах этэ) 1936 сылтан саҕа-
ланан баран, 1939 с. тутуллан бүппүтэ. Бу оччолорго судү улахан тутуулар этэ. 
Нам сэлиэнньэтин киэргэппиттэрэ. Итини сэргэ уус дьиэтэ, дириэктэр, буҕаал-
тыр олорор дьиэлэрэ, уопсай дьиэлэр утуу-субуу тутуллан испиттэрэ. МТС-ка 
уһуннук буҕаалтырдаабыт П. Г. Ласкин, мэхээнньиктэр Дерюгин, Рачко, Никулин, 
Сергей Терентьев уо.д.а., агрономнар Николай Андреев, Семен Софронов (сэ-
риигэ баран өлбүтэ) чахчы да бэйэлэрин идэлэрин баһылаабыт, үрдүк үүнүүнү 
ылар иһин дьүккүөрдээхтик үлэлиир ирдэбиллээх салайааччылар уонна тэри-
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йээччилэр этилэр. Оттон агроном, МТС дириэктэрэ Михаил Николаевич Чубакин 
барахсан туран-олорон, ирдэһэн, сири хоруттарар, бурдугу ыстарар буолара.

Сарсыарда биэс-алта чаас саҕана бэрт эрдэ Чохчо Байбал ааттаах сэлии-
лээх маҥан биэтин миинэн кылбалдьыта көтүтэн иһэрэ бу баарга дылы. Оччо-
тооҕу салайааччылар сарсыарда эрдэттэн киэһэ хойукка диэри бааһыналары 
кэрийэ сылдьан үлэни миэстэтигэр салайан, хонтуруоллаан ыыталлара. Онон 
бу Нам, Ороһу, Харбалаах, Үөдүгэй, Кэнтик нэһилиэктэрин сирдэригэр солоо-
һун бөҕөнү ыыппыттара, бааһыналары силбэһэ хорутуу үлэтин ыытан, тыраах-
тардары силбэһиннэрэ тартаран сылын аайы үрдүк үүнүүнү ылары ситиһэн, 
холкуостаах бааһынай аймах олоҕо тупсубута. Өскөтүн 1935 с. МТС тэриллэ-
ригэр Үөһээ Бүлүү оройуонугар холбоһуктааһынынан бытархай хаһаайыстыба 
34,4% хабыллыбыт буоллаҕына, 1938 сыл бүтэһигэр бааһынай хаһаайыстыба-
тын 97,5% хабыллыбыта, оройуоҥҥа 67 холкуос тэриллибитэ. МТС тиэхиньикэ 
өттүнэн бөҕөргөөн испитэ. 1937 с. утуу-субуу 10 устуука «НАТИ», «ЧТЗ» ты-
раахтардар, малатыылкалар, хамбаайыннар аҕалыллыбыттара. Ону сэргэ саха 
олохтоох ыччата тиэхиньикэҕэ сыстан, тыраахтардары, тыа хаһаайыстыбатын 
массыыналарын, аптамабыыллары баһылаан барбыта. Ол ыччаттары бастакы 
үөрэтээччилэринэн, иитээччилэринэн улуу нуучча норуотун бэрэстэбиитэллэрэ 
этилэр. Араас норуоттар доҕордоһуулара үлэҕэ, ыарахаттары туорааһыҥҥа 
бус пута-хаппыта уонна ханнык да күүс кыайбат модун, сүҥкэн түмсүүлээх биир 
сомоҕо буола бөҕөргөөбүтэ.

Оччолорго «ЧТЗ» тыраахтарга И. С. Егоров, X. А. Анемподистов бииргэ, иккис 
«ЧТЗ» тыраахтарга Л. Г. Иванов уонна И. М. Романов үлэлээбиттэрэ. Л. Г. Ива-
нов «Чолбон» холкуос бэрэссэдээтэлинэн талыллан барбытын кэннэ И. М. Ро-
манов уонтан тахса сыл «ЧТЗ» тыраахтарга үлэлээбитэ. «ЧТЗ» тыраахтардар 
уончалыы булуугу соһоллоро, сир бөҕөнү хоруталлара, кыайаллара, туохтан да 
иҥнибэттэрэ.

Норуот чулуу уолаттара А. С. Егоров «Чолбон» холкуос бэрэссэдээтэлинэн 
үлэлии олорон Ленин уордьанынан оройуоҥҥа аан бастакынан наҕараадалам-
мыта, Саха АССР Верховнай Сэбиэтин дьокутаатынан талыллыбыта, Л. Г. Ива-
нов «Чолбон» холкуоска бэрэссэдээтэллээн олорон, сэриигэ баран Калининскай 
уобаласка Ржевскэй оройуоҥҥа Кокошкино дэриэбинэ таһыгар дьоруойдуу ох-
тубута, X. А. Анемподистов үс төгүл ыараханнык бааһыран сэрии хонуутуттан 
эргиллэн кэлэн дойдутугар өлбүтэ, Д. И. Иванов эдэр сааһыгар сэрии хонуутугар 
охтубута, И. В. Спиридонов II истиэпэннээх Аҕа дойдуну көмүскүүр сэрии, Кыһыл 
Сулус уордьаннардаах сэрииттэн хаста да бааһыран кэлбитэ, лесхозка, үлэлээ-
битэ, билигин биэнсийэҕэ тахсан Дьокуускай куоракка олорор. Д. И. Сутуруканов 
III истиэпэннээх Албан аат уордьанынан наҕараадаламмыта, сэрииттэн кэлэн 
атыы-эргиэн систиэмэтигэр, сопхуоска үлэлээбитэ. Албан аат III истиэпэннээх 
уордьаннаах П. С. Мухоплев «Чолбон» холкуоска уһуннук биригэдьиирдээбитэ, 
хас да төгүл Саха АССР Верховнай Сэбиэтин Президиумун Бочуотунай грамо-
татынан наҕараадаламмыта, билигин Дьокуускай куоракка биэнсийэҕэ олорор. 
Оттон тыылга хаалбыт тырахтарыыстар: И. М. Романов, 3.Ф. Егорова, П. Н. Ойу-
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рова, Т. И. Иванов, И. С. Егоров, М. Н. Ботуев, М. Н. Тобохова, Е. И. Иванова, 
П. П. Мылаханов, Е. Г. Григорьева биирдии бэйэлэрэ күҥҥэ 2–3 нуорманы то-
лорон сэриигэ барбыт доҕотторун солбуйбуттара, сэбиэскэй тыылга хоһууннук-
хоо дуоттук үлэлээбиттэрэ. А. А. Оконосов Сэбиэскэй Аармыйа кэккэтигэр су-
лууспалаабыта, холкуос, нэһилиэк Сэбиэтин бэрэссэдээтэллэринэн үлэлээбитэ. 
Н. И. Андреев сэрииттэн ыараханнык бааһыран кэлбитэ.

Билиҥҥи көлүөнэ ыччат оройуон бастакы тырахтарыыстарын ааттарынан 
киэн туттар, кинилэр үлэҕэ үтүө үгэстэригэр үөрэнэр.

Василий Григорьевич Ильин.
Тохсунньу 22 күнэ, 1985 c. (хаһыат ыстатыйата) 

Нам музейын архыыбыттан 

Алексей Семенович Егоров туһунан иһирэх тыл

Оччотооҕу оҕо хараҕынан туох өйбөр хаалбытын кэпсиэм. Истибиппин да 
хаал ларыам суоҕа.

Киэҥ харахтаах, бухатыыр көрүҥнээх киһи этэ. Багдайан киһи эрэ салла 
көрөр киһитэ. Саһыл тыһа бэргэһэлээх, уолуктаах үтүлүктээх, сайыҥҥы ыт ти-
риитэ кылгас сонноох, тобугун аһары тардынар куруму этэрбэстээх. Онто араас 
бэчээт ойуулаах этэ. Ити кыһыҥҥы таҥаһын өйдөөн хаалбыппын. Бу дойдуга 
күһүн бурдук хомуурун саҕана кэлбитэ дииллэрэ. Онон үлэ үрдүгэр түстэҕэ.

Ити күһүөрү сайын буоллаҕа, оҕолор эстээри гыммыттар диэн уон хонуктаах 
дьыссаат аһыллар. Уон хонукка уойар, күүс ылар сирбит буолла. Миигин нэһи-
лиэк иитиитигэр сылдьар киһини эмиэ ыллылар. Аҕам аармыйаҕа, улахан уба-
йым эмиэ. Эһэбэр кыра убайым илии-атах үлэтигэр сылдьар. Эһэбэр кэлэ-бара 
мэнээх сылдьар этим. Оччоҕо убайым лэппиэскэ уурбут буолар. Өр куустуһан 
олорон ытыыбыт.



30

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

Үһүс күммэр күнүскү утуйуу саҕана сытты-
гынан сэрии буолла. Кыттыбакка сыппытым 
ээ. Онтон оҕо оҕом өттө быһыылаах, туран 
саҥа сэриилэһэн эрдэхпинэ киирэн кэлбэттэр 
дуо? Оҕолортон ыйыппыттарын миигин ыйан 
биэрдилэр. Бугулу-тэгили дэппэккэ үүрэн кэ-
бистилэр. Эмиэ уулуссаҕа буола түстүм. Эмиэ 
ытыспын тоһуйан аһыырым буолла.

Ити хас биирдии ыал оҕотун уон хонукка 
аһатар дьыссаат астарда диэтим дии. Өссө 
тугу гыммытай. Ыаллары кэрийэ сылдьан дьо-
ну-сэргэни көрбүт. Көрбүтэ да буолаахтаан… 
Дьонноро аччыктаан үллэччи иһэн баран сы-
таахтыыллар үһү.

Үөһээ Бүлүүгэ буолуохтааҕар Саха сиригэр 
дэҥҥэ төрүүр улуу бухатыыр аччыктаан сыта-
рын көрөн баран лаппа саллыбыт. Тельбиров 
Яков диэн киһи. Даалыгырдарга, Тоҥсоолорго, 
Мэхээлэ оҕонньорго, Батакайдарга, Нэгэйдэр-
гэ, Тыхха Сөдүөтүгэр тиийэр да биир да хол-

куоһу өрө көтөҕүөх, бу үүнэн турар бурдугу хомуйуох киһитэ суоҕун өйдөөбүт. 
Оройуоҥҥа сүүрэн киирэн: «Дьэ, иэдээннээх дьоҥҥо ыыппыккыт, өскө бурдук 
көҥүллээбэт буоллаххытына, Нам нэһилиэгэ эстэр турукка киирбит» — диэн ту-
руорсан, бурдук көҥүллэтэн тахсар да түҥэппитинэн барар. «Бурдук быһыыта 
кэллэ, сэниэ-күүс ылыныҥ», — диэн буолар. Били Илья Муромеһы кэпсииллэрин 
курдук, бастаан олорор, онтон турар буолаллар. Хаамтылар да, хайа, үлэҕит 
ханна баарый диир дьон буолар. Дьэ, ити күнтэн мин ыалы кэрийэ сылдьар оҕо 
кэм туохха эмит тиксэр, аһыыр буолбутум.

Ити билигин Хойбохочой диэн ааттыыр киһибит Куприянов Алексей, оччолор - 
го уон алтатыгар баран эрэр киһи, куорап үрдүгэр олорор үһү. Үөрэнэрин дуу,  
үлэлиирин дуу ыйыппытыгар киһитэ «суох» диэн буолбут. Дьөгүөрэп оҕону 
түһэрэн баран куорап хаппаҕын аспыта, түүнүгүрэн эрэр кутуйах хасааһа толо-
ру симиллибит буолан биэрэр. «Хайа, нохоо, бачча бултаан баран, сытытаары 
гыммыккын, бүгүн куурдан, ыраастаан баран, сарсын үлэҕэ таҕыс», — диэн буол - 
бут. Уол үөрүүтүн кытта тиэргэнин дьаһайа охсон, бурдугун куурдар.

Манна даҕатан эттэххэ, муостатын аннынан ыскылаат бурдуга куурдун диэн 
салгын оонньуур хайаҕастардаах буолар. Онон тохтубут бурдугу хомуйбутун 
иһин Миронов Никифор ийэтин хаайыыга ыыппыттара умнулла илик кэмэ этэ. 
Куприянов Алексей ол иһин үөрдэҕэ. Чыычый кэм этэ.

Дьэ, инньэ гынан, дьону аттаран үлэҕэ сатабыллаахтык туруорар идэлээҕэ.  
Аатырбыт тимир, мас уустарын, оҕуруотчуттары, механизатордары, сүөһү кө-
рөөч чүлэри ким туохха дьоҕурдааҕынан туһанар буолан, «Чолбон» холкуос кыр-
дьык даҕаны өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр чолбон сулус буолар. Кинилэргэ тэҥнэ - 
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һиҥ, кинилэрдии үлэлээҥ диэн. Атын сиртэн дьиэнэн көһөн кэлэн үлэлиир дьон-
нор баар буолбуттара.

Онно да күннээҕи аһылыга баар буоллаҕына, үлэлээбэт, хадаар, өһөс дьон 
ханна барыай. Өлөксөй Семенович оччоҕо биригэдьиирдэригэр «үлэҕэ соруйу-
маҥ, аччыктата түһүҥ» диир эбит. Нэһилиэккэ баар «Чолбон» холкуоска сыһыа-
на суох тэрилтэлэри «бу киһини үлэҕэ ылымаҥ» диэн сорудах биэртэлиир.

Манна даҕатан биир көрүдьүөһү кэпсиим. Бары сөптөөх сирдэригэр тыырыл-
лан, күө-дьаа буолан эрдэхтэринэ: «Хайа, сыарҕабытын ким оҥорор», — диэн 
буолар. «Ээ, оттон, бу Быйаа буоллаҕа дии, кини оҥорбут сыарҕата бөҕө буо - 
лар», — диэбиттэр. Онуоха киһилэрэ өһүргэнэн: «Куруук хара үлэ да, хара 
үлэ», — диэбитин сүгүн истибэккэ күлүү-элэк гыммыттар. «Ээ-йиис, бартыбыал 
тутуоххун баҕардыҥ дуо? Биригэдьиирдээ, бэрэстээтэллээ», — диэн буолбут. 
Ки һилэрэ «кыр-хар» диэбит да тахсан барбыт. Мин эмиэ дьону кытта биригээдэ-
ҕэ сылдьыахпын баҕарабын диэн этэр санаалааҕа итинник таҕыстаҕа. Ол да  
буоллар Быйаа бүтүн «Чолбон» холкуоһу сыарҕанан хааччыйа олорбута. Са-
йыҥҥы сыарҕа, кыһыҥҥы сыарҕа, оҕус сыарҕата, далла сыарҕа. Табалаах 
эрдэхтэринэ, таба сыарҕатын кытта оҥоро сылдьыбыта. Дьөгүөрэпкэ анаан 
күүлэһэй сыарҕа оҥорбута.

Үлэлээбит үлэҕин көлөһүн күнүнэн төлүүллэрэ. Тохсунньу кэнниттэн дохуот 
аахсыыта буолара. Ону биһиги кэтэһэр да буоларбыт. Маай ыйга диэри барара.

Туох кытарбыты, эриэни, маҥааһы батыһа сылдьан, билэ-көрө сатыыр уол-
чаан этим. Арай биирдэ кыһыл өрбөх тыраныспарааннаах, онно туох эрэ сурук-
таах уонча атынан «Бөкөөс» пиэрмэтигэр киирдилэр. Дьон бөҕө. Мастаахтан 
кэлэ сылдьар дьахтар баара. Уон алталаах-сэттэлээх уоллаах кыыстара уонна 
биир Екатерина диэн сиппит кыыс дьахтар. Бары бу пиэрмэҕэ үлэлииллэр. Бу 
дьоҥҥо киллэрдилэр эбээт бу обуоһу. Ийэлэрэ ытыһын таһыммытынан үөрүүтү-
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гэр булкуллан хаалла. Ол кыһын утуу-субуу өллүлэр. Арай Екатерина эрэ хаал-
быта. Хойут кырдьан баран, кыамматтар дьиэлэригэр Покровскайга барбыта. 
Ити муҥнаахтар үөрүүлэрин уйбакка өллүлэр дииллэрин истэр этим. Ону Дьө-
гүөрэп өйдөөбүт буолуохтаах. Кэлин оннук баарын билбэппин.

Тоҕуспун да кыайбакка сылдьар түөн саҕа киһини хортуоппуй кирээдэтин 
көмтөрө, онно оҕус сиэттэрэ биэрбиттэрэ. Аҕыйах хонукка үөрэтэ түһэн баран, 
Такасаев Ревоны хааллардылар. Киһим миигиттэн балыс да буоллар уҥуоҕунан 
улахан, онон булуук тутар. Дьэ, «киллэр, таһаар» бөҕө буолабыт. Мантан маныа-
ха диэри диэн кэмнээх буолар. Билигин пилорама сирэ барыта хортуоппуй сирэ 
этэ. Хортуоппуй, луук, моркуоп, сүбүөкүлэ, эриэппэ буолар. Дьэ онно үлэлиибит. 
Сыыс отторун түүн аайы ылгыыбыт. Киһим хортуоппуй көмтөрө сылдьан бырах-
таран кэбиһэр. Оччоҕо сынньанабыт.

Дьэ ити курдук турар-турбат барыта үлэлээх буо лар. Кыһыҥҥытын сайын 
саныыр оҕонньор этэ. Кыһын бэдэрээт көтөҕөргө анаан иистээх дьахталларга 
саҥыйах, үтүлүк, бэргэһэ, этэрбэс тиктэрэр. «Таҥаһым суох» диэбэтиннэр диэн. 
Хаар типтэрэргэ анаан эрэһиэҥкэ бөҕөнү оҥорторор. Оҕонньоттор оҥорбуттара 
билигин даҕаны Тэллэйимээн куруҥар сытар. Биир эмэ музейга киириэн сөп этэ.

Дьэ бу үлэтин таһынан атынан, оҕуһунан райком дьиэтин тутуутугар мас 
бөҕөнү тастарар. Бу дьоҥҥо кулууп дьиэҕэ ас астатан күнүс киирэн аһаан 
ааһаллар. Туох да харчы суох. Онно Пионер Вера-Куолу хаата, Алабаччыйа 
Мааппата, Тыхха Сөдүөтүн кыргыттара эр дьону кытары тэҥҥэ сылдьыбыт-
тара. Өрүскэ киирэллэригэр сыарҕалара сууллан ыһыы-хаһыы, айдаан бөҕө.  
Уолаттар дьээбэрэн аһара көтүтэн баран кэлэн көмөлөһөн абырыыллара.

Ити эрэ буолуо дуо? Кыһын муҥха тэрийэн 
балыктатар, тайах бултатан уос тарынан үллэс-
тэ олороллор. Сүөһүтэ суохтары сүөһүлүүр. Са-
ҥа кулууп туттарар.

Хоту арыыга пиэрмэҕэ туруортуу тии йэр. Уоп - 
са йынан, барытын кэрийэн кэлэн баран, биригэ-
дьиирдэртэн ыйыта олорор буолар. Сымыйалаа-
быт буол лахтарына сэттэлэрин ылар. Сүрдээх 
бул чут этэ дииллэр. Ол дьонун-сэргэ тин билсэ 
сылдьан чааркааннаан са һыллары ылар. Бы- 
һый киһи этэ дииллэр. Аҥаар атаҕынан кылы-
йан киирэн чаар каан уурара үһү.

Хаһан аһыыра, утуйара биллибэт киһини 
араастаан сойуолаан уураппыттара.

Кини үлэлиир кэмигэр локомотив диэни аҕа-
лан, Ильич уотун биэрэллэр. Бурдук тардар миэ-
лиҥсэ, пилорама үлэ лиир. Дьокуускай куоракка 
тиэстэр диэн маннааҕы райком дьоно айдааны 
тардар идэ лэнэн бараллар. «Хоро сиэтэ, харчы-
ны матайдаата» диэн сурах бөҕө. Итиччэлээҕи 
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булар киһи мэнэйдэһэрэ да ханна 
барыай.

Сүрдээх аһыныгас эбит. Тель-
биров Иван кэпсииринэн, аҕата 
биир куул кы быныылаах толло- 
толло саҥа бэрэссэ дээтэлгэ бар-
быт. Кыра бурдугу бэрсибиттэрэ 
ханна тиийиэй. Өлөксөй Сэ миэ нэ - 
бис бөдөҥ-садаҥ оҕонньору сэр-
гии көрсүбүт. Дьонун-сэргэтин туо - 
һулаһан баран, 20 куул бурду-
гу суруйан биэрбит уонна: «Биир 
пиэрмэ дьоно эбиккит, аны күһүн 
Хоту арыыга киирэрдии сэпкин-сэ-
биргэлгин бэлэмнэн, бу сотору 
көһүөххүт. Бу бурдуккутун сии-сии 
күүстэ-уохта киллэриниҥ», — диэ-
бит. Били биир кууллаах барбыт 
киһилэрэ тэлиэгэнэн сүүрбэ куу-
лу илдьэ кэлэн биир туспа үөрүү. 
Аны эһиилигэр до хуоккут диэн 
биэс туонна бурдугу биэрэн уҥар-
тыы сыһар. Били сүүрбэ куулла-
рын таһынан. Ону оҕонньор дьиэ-
тигэр илдьэн онно-манна хаалыы 
сатыыр да туохха да баппат. Биир туонна бурдуга ыскылаакка оннук хаалбыта 
үһү. Бу үлүгэри көр.

Мин да маннык киһи биһиги Наммытыгар кэлбэтэҕэ буоллар маннык суруйа 
олоруом биллибэт этэ. Бу ахтыым мин махталым бэлиэтэ буолуохтун.

Валериан Куприянович Адамов.
Нам бибилэтиэкэтин архыыбыттан 
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«ҮӨҺЭЭ БҮЛҮҮ БОЛЬШЕВИГА» 1943–1945 сс.
(Мегежекскэй Николай Аркадьевич мунньубут  

сэрии сылларыгар тахсыбыт хаһыат саһарбыт страницалара) 

«Үөһээ Бүлүү большевига» 1943 с., 2-с №-рэ

Бурдук хомуурун образцовайдык ыытан бүтэриэххэ

«Чүүт» (предс. Петров), «Чолбон» (предс. Егоров А.), «Давыдов» аатынан 
«Бааһынай», «К. Маркс» (предс. Григорьев) холкуостар бурдук хомуурун райоҥ-
ҥа бастакынан, сүнньүнэн 10-ча күннэргэ ыытан бүтэрбиттэрэ. «Чүүт», кини са-
лайааччылара бурдук хомууругар сарсыарда 5–6 чаастан киэһэ хараҥа буо луор 
диэри үлэлэээбиттэрэ, үгүс колхозницалар уонна суотчут Васильева күн аайы 
балтараалыы буут олоҕун быспыттара. Бэрэссэдээтэл звенону салайбыта уонна 
бурдук ыспыта.

«Чолбон» холкуос — 20,45 ц, «Чүүт» холкуос 3,75 ц туорааҕы ыллылар. Ол 
эрээри холкуостарга барыларыгар бурдук хомуура үчүгэйдик тэриллибит буол-
батах.

«Кыһыл бэрэ» (предс. Семенов), «Саҥа олох» (предс. Антонова) күүскэ уонна 
сааттаахтык хаалан иһэллэр.

Район сонуннарыгар

Атырдьах ыйын 31 күннээҕи түмүгүнэн 5 холкуостан 661 ц бурдук киирдэ. 
Итинтэн «Чолбон» 232 ц, К. Маркс аатынан холкуос 145 ц туттартаан райоҥҥа 
бастаатылар. Бурдугу туттарыы салҕана турар.

Эпп. редактор С. Базаров 

«Үөһээ Бүлүү большевига», 1943 с.  
Балаҕан ыйын 28 күнэ, 7-с №-рэ

Район бары холкуостаахтарыгар уонна колхозницаларыгар  
№ 10 пункт ыҥырыы Нам нэһилиэктээҕи «Чолбон» холкуос  

(холкуостаахтарын уонна колхозницаларын ыҥырыыта)

Холкуос правлениетын бэрэссэдээтэлэ САССР Верховнай Сэбиэтин дьоку-
таата А. Егоров (Бурҕаа).

Правление членнара уонна бригадирдар Г. Ильин, М. Степанова, А. Родио-
нов, С. Родионов, П. Мухоплев, Н. Ильин.

Холкуос стахановецтара: Е. Ильин, А. Егоров, И. Иванов, Т. Бугуулап.
Биһиги МТС-пыт бастыҥ рабочайдара уонна работницалара, тырахтарыыс-

тара: тыа хаһаайыстыбатын туйгуна, ЫБСЛКС членэ Иванов Павел Максимович 
б/с ком. тэрилтэ сэкирэтээрэ Семенова, Павлов, Петров, Васильев, Малардыы-
рап, Федоров, Бүөтүркээнэп, Елисеев, Тобохова, Мыкычаанаба, Егоров, Нуку-
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наанап, Ойуураба «ХТЗ» тыраахтарга үлэлээннэр, кинилэр хас биирдиилэрэ 
150 га сезоннааҕы сорудах оннугар 184-тэн 413 гаҕа диэри хоруттулар, ол эбэ-
тэр сорудаҕы 123-тэн 275% диэри толордулар. 200-тэн 1600 кг-ҥа диэри уматык 
экономиялаатылар, 331-тэн 767-ҕэ диэри үлэ күннэрин ааҕыстылар. Аҕа дой-
дуну көмүскүүр сэрии кыттыылааҕа Мухоплев Петр Семенович сезон ортотугар 
киирэн баран, 75 оннугар 130 ганы хорутан, сорудаҕын 173% толордо. 360 кг 
уматыгы экономиялаата, 215 үлэ күнүн ааҕыста.

Тыа хаһаайыстыбатын туйгуна Егоров Иннокентий Семенович «ЧТЗ» тыраах-
тарга 450 оннугар 678 ганы хоруттарда, сорудаҕы 151% толордо, уматыгы эко-
номиялаата.

МТС дириэктэрэ: В. Малинин 

«Үөһээ Бүлүү большевига», 1943 с.  
Ахсынньы ый 17 күнэ

Намнааҕы тимуровецтар

Намнааҕы толорута суох орто оскуола пионерскай отрядын уонна комсомоль-
скай тэрилтэтин инициативаларынан пионердартан, үөрэнээччилэртэн тимуров-
скай команда тэриллибитэ. Бу команда тимуровецтара фронтовиктар кэргэннэ-
ригэр көмөлөһүүгэ бэйэлэрин үлэлэринэн хайыы-үйэҕэ 1000 солк. хомуйдулар. 
Тимуровецтар сулууспалаахтартан уонна бэйэлэрин дьонноруттан, уруккута 
учуутал фронтовик ийэтигэр, Варвара Жендринскайаҕа туттардылар. Кинилэр 
фронтовиктар кэргэннэригэр бэйэлэрин көмөлөрүн салҕаан ыыта тураллар. 
Кыра гражданнар бу кэрэ бэлиэ хамсааһыннарын ЫБСЛКС районнааҕы комите-
та өйдүөх тустаах. Нам т/с орто школа пионерскай, комсомольскай тэрилтэлэрин 
инициативаларын хабан ылан туран, район школалара барылара тимуровскай 
командалары тэрийэллэрин ситиһиэххэ.

Учуутал: С. Николаев 

«Үөһээ Бүлүү большевига», 1944 с.  
Олунньу 23 күнэ, 14 (44) №-рэ

Кыһыл Аармыйа сэрииһиттэрин кэргэннэригэр анаан

Нам т/с орто оскуола үөрэнэээччилэрэ, комсомольскай тэрилтэтин инициати-
ватынан (секретарь Романова Варвара Семеновна) Кыһыл Аармыйа килбиэн-
нээх сэрииһиттэрин кэргэннэригэр көмөлөһүүгэ анаан харчынан уонна продукта-
лары хомуйаллар. Аҥаардас оскуола үөрэнээччилэрэ харчынан 531 солк. уо.д.а. 
продукталары биэрдилэр. 6 кл. үөрэнээччилэрэ Семен Егоров, Марфа Николае-
ва 20-лии солк. биэрдилэр. Итинэн: 6 кл. — 232 солк., 4 кл. — 111 солк., 5 кл. — 
90 солк. үптэри уонна продукталары хомуйуу билигин да салҕанан бара турар. Бу 
таһынан тимуровскай командалар хас воскресенье аайы үлэнэн көмөлөһөллөр.

Учуутал С. Николаев 
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«Үөһээ Бүлүү большевига», 1944 с.  
Кулун тутар 8 күнэ, 17 (47) №-рэ

«Советская Якутия» диэн модун күүстээх  
иккис танковай колоннаны тутуу фронугар

Наспо нассовета 4-тэн 10 күннээх хамнас-
тар — 1125 солк. Биир күннээх хамнастарын 
«Чолбон» холкуос 50 солк. итэҕэһэ суох тутар. 
97 киһи — 6 425 солк. Ол иһигэр бастыҥнар, 
кырдьаҕастар, холкуостаахтар Семен Егоров, 
Иван Иванов, Афанасий Родионов хас биирдии-
лэрэ 150 солк. биэрдилэр.

МТС тырахтарыыстара, сулууспалаахтара —  
2 771 солк. Бастыҥ тракторист, тыа хаһаайыс-
тыбатын туйгуна, коммунист Тарас Иванов 
500 солк., тракторист Сергей Петров — 200 солк. 
биэрэргэ этиннилэр.

И. Афанасьев 

Оройуон үрдүнэн: 92 800 солк. Бу сумма иһит-
тэн 32 300 солк. тута харчынан киирдэ.

«Чолбон» холкуос — 6 850 солк.
«Карл Маркс» холкуос — 1 116 солк.

МТС рабочайдара — 3 111 солк.
Детдом үлэһиттэрэ — 1 052 солк.

«Үөһээ Бүлүү большевига», 1944 с.  
От ыйын 18 күнэ 47 (77) №-рэ

Тэтими күүһүрдэн эрэллэр

«Кыһыл рабочай» холкуоска 154 га охсулунна, 50 га мунньулунна. «Чолбон» 
холкуоска 145 га охсулунна, 35 га мунньулунна. Илиинэн охсооччулар Обуойап, 
Емельянов Егор, Бүлтээсэп Николай хас биирдиилэрэ күн аайы 0,7 га охсоллор.

Г. Ильин 

«Үөһээ Бүлүү большевига», 1944 с.  
Атырдьах ыйын 9 күнэ 53 (83) №-рэ

От хомууругар социалистическай куоталаһыы  
кыайыылаахтарыгар

Почет дуоската:
«Чолбон» холкуостан:
Егоров А. Е. (сенокосилканан) — 30,0 га 
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Петров Ф. Г. — 31,8 га 
Егоров Л. Е. — 30,0 га 
Гаврильев И. (ат кыраабылынан) — 81,0 га 
Иванов В. С. (илии хотуурунан) — 10,5 га 
Гаврильев Д. — 9,1 га 
Мухоплев Г. — 8,3 га 
Бүлтээсэп Н. — 8,2 га 
Гаврильев З. (оҕо) — 6,5 га 

«Үөһээ Бүлүү большевига», 1944 с.  
Атырдьах ыйын 8 күнэ, 54 (84) №-рэ

Почет дуоската:
«Чолбон» холкуостан:
Егоров А. Е. (сенокосилканан) — 34,8 га 
Николаев Г. П. — 30,0 га 
Васильев Т. — 30,5 га 
Павлов С. — 30,0 га 
Бултээсэп Н. (илии хотуурунан) — 10,6 га 
Гаврильев Д. — 8,7 га 
Константинов И. — 9,0 га 
Гаврильев Захар (оҕо) — 7,0 га 

«Үөһээ Бүлүү большевига», 1944 с.  
Сэтинньи 7 күнэ, 73 (103) №-рэ

МТС араас тыраахтардарынан 1944 с. хонуу үлэтин кыайыылаахтык үлэлээ-
тилэр. 1556 гектары хоруттардылар, 2380 кг уматык экономияланна, 3264 үлэ 
күнүн ааҕыстылар.

Иванов П. «ХТЗ» тыраахтарынан 263 гектары хоруттарда, 561 кг уматык эко-
номияланна, 725 үлэ хамнаһын ааҕыста.

Адамова, Туобахаба, Семенова хас биирдиилэрэ 190–200-түү гектары хорут-
тулар, 307–700 кг диэри уматыгы экономиялаатылар, 415–549 үлэ күнүн ааҕыс-
тылар.

Иванова К. комбайыҥҥа комсомолка сайыҥҥы үлэтин планын 129,43% бас-
тыҥ качестволаахтык толордо.

Г. Дмитриев

«Үөһээ Бүлүү большевига», 1944 с.  
Ахсынньы 7 күнэ, 78 (108) №-рэ 

Москва. Кремль. Сталиҥҥа.
Улуу Октябрь 27 сылын туолуутугар 200 буут бурдугу бэйэ доходтартан Кы-

һыл Аармыйа Главнай командованиетын фронугар биэрэргэ быһаарыннныбыт.

Холкуос бэрэссэдээтэлэ: Докторов И. И.
Партийнай тэрилтэ: Петров. Холкуостаах стахановец: Павлов 

Эппиэттээбит. Махтаммыт. И. В. Сталин 
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«Үөһээ Бүлүү большевига», 1945 с.  
Кулун тутар 29 күнэ, 1 (111) №-рэ

Хайыһарынан куоталаһыы

Үөһээ Бүлүү, Нам, Ороһу школанан куоталаста.
1 миэстэ. Нам 15 саастаах Петров Коля 10 км — 50 мүн. 30 сөк.
2 миэстэ. 15 саастаах Егоров Сеня — 52 мүн.
Кыргыттарга: Кардашевская Маруся 3 км — 20 мүн. 30 сөк.
Тойтонова Даша — 22 мүн.
Мойоноотобо Маруся — 3 км 20 мүн. 30 сөк. Онон Кардашевская Марусяны 

кытта 1–2 миэстэни аҥаардастылар.
Уолаттартан: Тетерин Костя 10 км — 51 мүн.

«1941–1945 сс. АҔА ДОЙДУ УЛУУ СЭРИИТИН  
КЭМИГЭР КИЛБИЭННЭЭХ ҮЛЭТИН ИҺИН»  

МЭТЭЭЛИНЭН НАҔАРААДАЛАММЫТТАР  
САХА АССР ВЕРХОВНАЙ СЭБИЭТИНЭН  

16.VII.46 c., 10.XII.46 c., 01.IV.46 c., 13.III.47 c.  
БИГЭРГЭММИТ ИСПИИҺЭКТЭРЭ

«Чолбон» холкуостан

№ № ФИО
Должность или 

занятие

Стаж работы 
в данном 

предприятии

Краткая производственная 
характеристика

1. Адамов Иван 
Адамович-Аарыай

Заведующий К. Т. Ф. С 1940 г. 
по настоящее 
время

С 1941 г. стахановец, 
благодаря его хорошему 
руководству колхоз госплан 
развития коневодства в годы 
войны перевыполнял.

2. Алексеев Лазарь 
Петрович-
Баттыйа Лааһыра

Производственник С 1934 г. 
по настоящее 
время

Стахановец с 1939 г., 
дисциплинирован и активный 
производственник. Ежегодно 
вырабатывает 300–400 
и более трудодней.

3. Алексеева Агафья 
Степановна, 
Лааһар кэргэнэ

Производственница С 1934 г. 
по настоящее 
время

Дисциплинированная 
и активная 
производственница. 
Неоднократно премирована 
колхозом в период сезонных 
работ. Вырабатывала 
от 150–200 трудодней.

4. Алексеева Христина 
Алексеевна, 
Көппөс кыыһа

Производственница С 1936 г. 
по настоящее 
время

С 1939 г. — стахановка. 
Летом работала пастухом  
МТФ, а зимой на производ-
стве, вырабатывает 
300–350 трудодней.
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5. Бугулов Терентий 
Васильевич, 
Бугул уола

Производственник, 
охотник

С 1936 г. 
по настоящее 
время

Стахановец с 1939 г. Летом 
производственник, зимой 
охотник, неоднократно 
премирован. Вырабатывает 
300–400 и более трудодней.

6. Бюлтясова Матрена 
Никифоровна

Доярка С 1943 г. 
по настоящее 
время

Ударница с 1940 г. Активная 
и дисциплинированная 
производственница. 
Вырабатывает по 300–400 
трудодней.

7. Ботуева Прасковья 
Федоровна, 
Сэмэркээн кэргэнэ

Производственница С 1937 г. 
по настоящее 
время

Дисциплинированная 
и активная производствен-
ница. Ежегодно вырабаты-
вает от 150 до 200 и более 
трудодней.

8. Бюлтясов Николай 
Иванович-Дьобоо

Производственник С 1936 г. 
по настоящее 
время

Немой. Активный, 
дисциплинированный 
производственник. 
Вырабатывает по 250–300 
и более трудодней.

9. Васильева Мария 
Васильевна, 
Такырыйа кэргэнэ

Счетовод С 1943 г. 
по настоящее 
время

С 1941 г. ударница 
производства, учет 
и отчетность колхоза 
наладила. Добросовестно 
и честно относится к работе.

10. Васильев Потап 
Васильевич

Производственник 
и охотник

С 1934 г., 
с 1942 г. 

С 1940 г. ударник. Летом 
работает на производстве, 
а зимой охотник. 
Ежегодно вырабатывает 
по 300–400 трудодней.

11. Васильева 
Капитолина 
Васильевна, 
Батаа кэргэнэ

Производственница С 1934 г. 
по настоящее 
время.

Честно и добросовестно 
работает на производстве 
колхоза. Вырабатывает 
ежегодно по 150–200 
трудодней.

12. Васильев Матвей 
Васильевич-Батакай

Производственник, 
машинист

Работает 
на производ-
стве с 1936 г. 

70 лет, лучший машинист. 
Неоднократно премирован 
колхозом, районом.

13. Васильева Христина 
Степановна, 
Батакай кэргэнэ

Производственница С 1936 г. 
по настоящее 
время.

60 лет, трудовой минимум 
выполняет ежегодно, 
несмотря на старость 
вырабатывает в среднем 
130–150 трудодней.

14. Васильев 
Варфоломей 
Васильевич-Мээмий

Производственник С 1936 г. 
по настоящее 
время.

Однорукий, ударник с 1944 г., 
ежегодно вырабатывает 300–
350 трудодней. Выдвинут 
председателем качественной 
комиссии колхоза.

15. Васильев 
Варфоломей 
Васильевич II-
Кыра Мээмий

Производственник С 1936 г. 
по настоящее 
время.

Ударник с 1942 г. Ежегод- 
но вырабатывает на произ- 
водстве колхоза 300–400  
трудодней. Дисциплини-
рованный и активный 
производственник.
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16. Васильев Семен 
Николаевич-
Алларыйа Сэмэнэ

Молодой оленевод С 1941 г. 
по настоящее 
время.

16-летний. 
Дисциплинированный 
и активный в работе. 
Ежегодно вырабатывает 
150–200 трудодней.

17. Гаврильев Давид 
Михайлович-
Миисэ Дабыыда

Производственник С 1936 г. 
по настоящее 
время.

Ударник с 1942 г. Активный 
и дисциплинированный 
производственник. 
Ежегодно вырабатывает 
400–500 трудодней.

18. Гаврильев Софрон 
Давыдович-
Дабыыд уола

Производственник Работает 
в колхозе 
с 1940 г. 

Работает с 16 лет. 
Дисциплинированный 
и активный в работе. 
Ежегодно вырабатывает 
300–400 трудодней.

19. Гаврильева Марина 
Кирилловна, 
Кириисэ кэргэнэ

Производственница С 1934 г. 
по настоящее 
время

Активная 
и дисциплинированная 
производственница. 
Ежегодно вырабатывает 
от 250 до 300 трудодней.

20. Габышева Дария 
Ивановна, 
Миитэрээс кэргэнэ

Производственница С 1936 г. 
по настоящее 
время.

Возложенные 
производственные задания 
выполняет без отказа. 
Вырабатывала в годы войны 
по 300–400 трудодней.

21. Гаврильева 
Мария Ивановна, 
Тартакыынап кэргэнэ

Производственница, 
скотница

С 1941 г. 
по настоящее 
время.

Трудминимум в годы 
войны перевыполняла. 
Улучшила уход и содержание 
молодняка, вырабатывает 
в год в среднем 
300–350 трудодней.

22. Гаврильев Степан 
Степанович-Тоҥсоо

Производственник С 1934 г. 
по настоящее 
время.

67 лет, ударник с 1940 г. 
Вырабатывает в год 
300–400 трудодней.

23. Гаврильева Домна 
Федоровна, 
Тоҥсоо кэргэнэ

Огородница Работает 
в колхозе 
с 1934 г., 
в огороде 
с 1943 г. 

Добросовестно и аккуратно 
выполняет возложенные 
задания. Ежегодно 
вырабатывает 250–
300 трудодней.

24. Гаврильев Иван 
Степанович, 
Тоҥсоо уола

Молодой 
производственник

Работает 
в производ-
стве с 1942 г. 
по настоящее 
время.

16-летний ученик. Работает 
в производстве в летние 
сезоны. Премирован 
грамотой СК ВЛКСМ 
за хорошую работу 
в сельском хозяйстве, 
вырабатывает до 120–150 
трудодней.

25. Далыгыров Афанасий 
Гаврильевич-Хордур

Машинист С 1942 г. 
по настоящее 
время.

Ударник с 1942 г., свое 
производственное задание 
систематически выполняет. 
Летом работает на машине, 
а зимой на производстве.
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26. Далыгырова Мария 
Егоровна, 
Хордур кэргэнэ

Производственница С 1936 г. 
по настоящее 
время.

Дисциплинированная 
и честная в работе 
вырабатывала в годы войны 
по 200–300 трудодней.

27. Дудусурова Евдокия 
Яковлевна-Дудуку

Производственница С 1938 г. 
по настоящее 
время.

Аккуратная и добросовестная 
в работе. Трудминимум 
выполняет ежегодно 
от 200 до 250 трудодней.

28. Дудусурова Анисия 
Даниловна, 
Тойтонов Аркадий 
эбэтэ

Производственница С 1936 г. 
по настоящее 
время.

67-летняя. Дисциплиниро-
ванная и аккуратная в рабо- 
те, несмотря на возраст 
вырабатывала в годы войны 
от 150–200 трудодней.

29. Емельянов Егор 
Егорович-Ньабдыр

Производственник С 1938 г. 
по настоящее 
время

Ударник с 1943 г. 
Дисциплинированный 
и активный в работе. 
Вырабатывает ежегодно 
от 300 до 400 и более 
трудодней.

30. Егорова Татьяна 
Николаевна, 
Такырыйа кыыһа

Производственница С 1936 г. 
по настоящее 
время

Активная и дисциплини-
рованная производствен-
ница. В годы войны выраба- 
тывала от 300 до 350 
трудодней в год.

31. Егорова Федора 
Григорьевна, 
Таакаа кэргэнэ

Огородница С 1936 г. 
по настоящее 
время

Постоянно работает 
в летнее время в огороде, 
а зимой на производстве. 
Вырабатывала в годы войны 
от 200 до 300 трудодней.

32. Егоров Афанасий 
Егорович-Таакаа

Машинист, охотник Колхозник 
с 1936 г. 

Стахановец с 1939 г. Летом 
машинист, зимой охотник. 
Ежегодно вырабатывает 
400–500 трудодней в год.

33. Егоров Лазарь 
Харлампьевич-
Чускуудай

Производственник С 1934 г. 
по настоящее 
время

Ударник с 1941 г. 
Дисциплинированный 
и активный 
производственник. В годы 
войны вырабатывал 
300–400 трудодней.

34. Егоров Петр 
Егорович-
Мутуукап уола

Производственник-
машинист

С 1934 г. 
по настоящее 
время.

Ударник с 1942 г. Свое 
производственное 
задание систематически 
выполняет аккуратно. 
В годы войны вырабатывал 
от 300 до 400 трудодней.

35. Егоров Семен 
Егорович-Дьоойоо

— — —

36. Егорова Домна 
Алексеевна,
Егоров А. С. кэргэнэ

Огородница С 1941 г. 
по настоящее 
время.

Летом постоянно работала 
в огороде колхоза. В годы 
войны вырабатывала 
в 1941 г. — 105, в 1942 г. — 
101, 1943 г. — 145 и 
1944 г. — 169 трудодней.



42

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

37. Ильин Григорий 
Гаврильевич-Кириисэ

— — —

38. Ильин Семен 
Афанасьевич-Акыым

Производственник С 1936 г. 
по настоящее 
время.

63-летний. 
Стахановец с 1939 г. 
Дисциплинированный 
и аккуратный 
производственник. В годы 
войны вырабатывал 
по 400–500 трудодней.

39. Ильин Яков 
Гаврильевич-
Доҕолоҥ Дьаакып

Производственник С 1934 г. 
по настоящее 
время.

Ударник с 1940 г. Активный 
и добросовестный 
производственник. В годы 
войны вырабатывал по 350–
400 трудодней.

40. Ильина Евгения 
Аввакумовна, 
Дьаакып кэргэнэ

Производственница С 1934 г. 
по настоящее 
время.

Порученное 
производственное задание 
выполняла аккуратно. В годы 
войны вырабатывала, 
несмотря на многодетность, 
от 150 до 200 и более 
трудодней.

41. Ильин Анисим 
Афанасьевич-
Анньыыһын

Производственник С 1936 г., 
с 1944 г. — 
бригадир 
огородной 
бригады.

Стахановец с 1939 г. 
Дисциплинированный 
и активный 
производственник. В годы 
войны вырабатывал 
по 400–500 и более 
трудодней, с 1944 г. 
выдвинут бригадиром 
огородной бригады.

42. Ильина Мария 
Анисимовна, 
Анньыыһын кыыһа 
Маанньа

Производственница С 1942 г. 
по настоящее 
время.

16-летняя. Ударница 
с 1944 г. Примерная, 
молодая производственница. 
В годы войны вырабатывала 
от 200 до 300 трудодней.

43. Ильин Иннокентий 
Афанасьевич-Быйаа

Производственник С 1936 г. 
по настоящее 
время.

Ударник с 1939 г. 
Дисциплинированный 
и активный 
производственник. В годы 
войны вырабатывал 
от 300 до 400 трудодней.

44. Ильин Николай 
Афанасьевич-
Тороҥолуур

Производственник, 
машинист

С 1934 г. 
по настоящее 
время.

Стахановец с 1939 г. 
Активный, помогает 
руководству колхоза. 
В годы войны вырабатывал 
от 400 до 500 трудодней.

45. Ильин Егор 
Афанасьевич-
Хара Дьөгүөр

Производственник, 
машинист

С 1934 г. 
по настоящее 
время.

Стахановец с 1944 г. 
Честный и аккуратный 
производственник. 
Вырабатывал в годы войны 
по 400–500 трудодней.
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46. Иванов Герасим 
Иванович-Былахтаах

Пастух при МТФ С 1941 г. 
по настоящее 
время.

78-летний. Летом работает 
пастухом, зимой возит 
сено. Стахановец с 1944 г. 
Вырабатывал в годы войны 
от 300 до 400 и более 
трудодней.

47. Иванов Егор 
Герасимович-
Былахтаах уола

Производственник С 1940 г. 
по настоящее 
время.

Ударник с 1944 г. Активный 
и дисциплинированный 
производственник. В годы 
войны вырабатывал 
от 300 до 400 трудодней.

48. Иванова Агафья 
Герасимовна-
Былахтаах кыыһа

Производственница С 1934 г. 
по настоящее 
время.

Ударница с 1943 г. Активная 
и дисциплинированная 
производственница. В годы 
войны вырабатывала 
от 200 до 300 трудодней.

49. Иванов Семен 
Иванович-Нэгэн

Табунщик К. Т. Ф. С 1940 г. 
по настоящее 
время.

Ударник с 1944 г. Свое 
производственное задание 
выполнял аккуратно. 
В годы войны вырабатывал 
от 300 до 400 и более 
трудодней.

50. Иванова Марфа 
Антоновна-
Алабаччыйа кыыһа

Производственница С 1940 г. 
по настоящее 
время.

16-летний. Порученные 
работы выполняет аккуратно. 
Вырабатывала в годы войны 
от 200 до 300 трудодней.

51. Иванова Матрена 
Ивановна

Отделенщица М.Т.Ф. С 1938 г. 
по настоящее 
время.

Ударница с 1944 г. В годы 
войны вырабатывала 
от 300 до 400 трудодней. 
Активная и добросовестная 
в работе.

52. Иванов Алексей 
Иванович

Производственник С 1936 г., 
с 1946 г. 
тракторист.

Дисциплинированный 
и добросовестный 
производственник. В годы 
войны вырабатывал по 250–
300 и более трудодней.

53. Ильина Ирина 
Семеновна,
Балакаар кэргэнэ

Производственница С 1934 г. 
по настоящее 
время.

Порученное 
производственное задание 
в годы войны выполняла 
аккуратно. Вырабатывала 
200–250 трудодней в год.

54. Иванов Степан 
Иванович-
Талахаччыйа

Производственник С 1932 г. 
по настоящее 
время

Вырабатывал в годы войны 
от 200 до 300 и более 
трудодней. Порученное 
задание выполняет 
своевременно.

55. Ильин Василий 
Григорьевич-
Кириисэ уола

Производственник-
школьник

С 1941 г. 
по настоящее 
время.

16-летний. Зимой 
учился, а летом активно 
работает на производстве 
колхоза, за летний сезон 
ежегодно вырабатывает 
от 120 до 150 трудодней.
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56. Иванова Мелания 
Спиридоновна

Доярка С 1939 г. 
по настоящее 
время.

Ударница с 1941 г. 
Неоднократно получала 
дополнительные оплаты 
по надою молока, а также 
за сохранность молодняка, 
вырабатывала в годы войны 
по 400–500 трудодней.

57. Ильина Ефросинья 
Афанасьевна, 
Хара Дьөгүөр кэргэнэ

Доярка С 1942 г. 
по настоящее 
время.

Стахановка с 1942 г. 
Улучшила уход и кормление 
скота. Перевыполняла план 
надоя молока, добилась 
хорошего сохранения 
молодняка. Вырабатывала 
400–500 и более трудодней.

58. Иванов Иван 
Спиридонович

Производственник С 1932 г. 
по настоящее 
время

Стахановец с 1944 г. 
Вырабатывал в годы войны 
от 400 до 500 и более 
трудодней. Активно 
и добросовестно выполняет 
все производственные 
задания.

59. Иванов Василий 
Сергеевич

Производственник С 1942 г. 
по настоящее 
время.

Дисциплинированный и 
активный производственник. 
В годы войны вырабатывал 
от 300 до 400 трудодней.

60. Иванова Мария 
Ниловна, 
Былахтаах уолун 
кыыһа

Производственница-
ученица

 С 1942 г. 
по настоящее 
время.

16-летняя. Зимой учится, 
а летом не покладая рук 
работала на производстве 
колхоза. В годы 
войны вырабатывала 
от 150 до 200 трудодней.

61. Иванова Мария 
Степановна, 
Талаххачыйа кыыһа

Производственница-
ученица

С 1941 г. 
по настоящее 
время.

16-летняя. Зимой учится, 
а летом не покладая рук 
работала на производстве 
колхоза. В годы 
войны вырабатывала 
от 150 до 200 трудодней.

62. Константинов 
Софрон Игнатьевич-
Ыкынаачык уола

Производственник С 1932 г. 
по настоящее 
время.

В 1943 г. был на трудфронте, 
вырабатывал в 1941 г. — 
198, 1942 г. — 265, 
1944 г. — 151 и в 1945 г. — 
287 трудодней.

63. Кудусова Прасковья 
Николаевна

Производственница С 1934 г. 
по настоящее 
время.

Дисциплинированная 
и честная производствен-
ница. Вырабатывала в годы 
войны от 200 до 280 трудо- 
дней. С 1946 г. выдвинута 
дояркой.

64. Куприянова Мария 
Ивановна, Маппый 
кэргэнэ

Производственница С 1936 г. 
по настоящее 
время.

Дисциплинированная 
и активная производствен-
ница. В годы войны выраба- 
тывала от 250 до 300 
трудодней в год.
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65. Кардашевская Ирина 
Степановна

Молодая 
производственница

Работает 
на производ-
стве с 1942 г. 

16-летняя. Зимой учится, 
а летом работает 
на производстве. В годы 
войны вырабатывала 
150–200 трудодней 
ежегодно.

66. Лазарева Акулина 
Алексеевна, 
Угар кэргэнэ

Производственница С 1932 г. 
по настоящее 
время.

До 1943 г. работала сторо-
жем райпотребсоюза. 
В 1943 г. — 123, в 1944 г. —  
110 и в 1945 г. — 
101 трудодней.

67. Лазарева Марфа 
Петровна, 
Лааһарап кэргэнэ

Производственница С 1942 г. 
по настоящее 
время.

Вырабатывала в 1942 г. 
во II полугодии 83, 
в 1943 г. — 128, в 1944 г. — 
132 и в 1945 г. — 
148 трудодней.

68. Лазарев Увар 
Лазаревич-Кэккэ уола

Производственник С 1934 г. 
по настоящее 
время.

Ударник с 1939 г. Активный 
и добросовестный 
производственник. В годы 
войны вырабатывал 
от 300 до 400 трудодней 
ежегодно.

69. Лазарев Василий 
Лазаревич-
Дьалкыа Баһылай

Производственник С 1936 г. 
по настоящее 
время.

68-летний. Добросовестно 
и честно выполняет 
порученные задания. 
В годы войны вырабатывал 
по 180–250 трудодней.

70. Мутуков Егор 
Петрович

— — —

71. Мухоплев Петр 
Семенович-
Сиэллээх уола

Бригадир 
полеводческой 
бригады

С 1943 г. 
по настоящее 
время.

Укрепил трудовую 
дисциплину в бригаде. Его 
бригада в годы войны свое 
производственное задание 
выполняла добросовестно. 
Вырабатывал 
от 450 до 500 трудодней.

72. Махардыров 
Иннокентий 
Николаевич

Производственник С 1934 г. 
по настоящее 
время

Ударник с 1944 г. 
Дисциплинированный 
и активный 
производственник. В годы 
войны вырабатывал 
от 300 до 400 трудодней.

73. Махардыров 
Константин 
Николаевич

Производственник С 1936 г. 
по настоящее 
время.

70-летний. Ударник с 1944 г., 
порученное задание 
выполнял добросовестно 
и аккуратно. В годы войны 
вырабатывал 300–400 
трудодней.

74. Михайлов Терентий 
Михайлович-Чохойо

Производственник С 1936 г. 
по настоящее 
время.

75-летний. Ударник 
с 1944 г. Ежегодно 
вырабатывал в годы войны 
от 400 до 500 трудодней, 
активный производственник.
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75. Мостахов Иван 
Иванович

Производственник С 1936 г. 
по настоящее 
время.

69-летний. Добросовестно 
и аккуратно выполнял свои 
производственные задания. 
В годы войны вырабатывал 
от 300 до 400 трудодней.

76. Михайлов Нестер 
Петрович, Буоса сиэнэ

Производственник С 1941 г. 
по настоящее 
время.

16-летний. 
Дисциплинированный 
и активный 
производственник, 
в годы войны ежегодно 
вырабатывал 
от 200 до 300 трудодней.

77. Николаев Григорий 
Прокопьевич-
Ньылатыы

— — — 

78. Никитина Варвара 
Егоровна

— — — 

79. Николаев Макар 
Николаевич-
Эппэс Макаара

— — — 

80. Петрова Екатерина 
Васильевна-
Мастаах кыыһа

Производственница С 1936 г. 
по настоящее 
время

Ударница с 1944 г. 
Дисциплинированная 
и активная 
производственница. В годы 
войны вырабатывала 
от 200 до 300 трудодней.

81. Петров Федор 
Гаврильевич-Уус 
Хабырыыл уола

Производственник 
машинист

С 1934 г. 
по настоящее 
время.

Стахановец с 1944 г. 
Лучший машинист. В годы 
войны вырабатывал 
от 300 до 400 более 
трудодней.

82. Петров Александр 
Гаврильевич-
Уус Хабырыыл уола

Производственник С 1934 г. 
по настоящее 
время.

С 1941 года по 1943 год 
был на трудовом 
фронте. С января 1944 г. 
беспрерывно работал 
на производстве колхоза. 
В 1944 г. выработал 
385 трудодней и в 1945 г. 
435 трудодней.

83. Петрова Анисия 
Алексеевна-
Анньыыска

Производственница С 1942 г. 
по настоящее 
время.

Порученное 
производственное задание 
выполнила добросовестно, 
вырабатывала в годы 
войны ежегодно по 200–
300 трудодней.

84. Обоева Варвара 
Дмитриевна, 
Биһээр кэргэнэ

Доярка С 1942 г. 
по настоящее 
время.

Со дня вступления 
в колхоз работает дояркой. 
Вырабатывала в 1942 г. — 
187, 1943 г. — 267, 
1944 г. — 318, 1945 г. — 
395 трудодней.
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85. Родионов Николай 
Егорович-Мөчөкө уола

Табунщик С 1942 г. 
по настоящее 
время

Ударник с 1944 г. Свои 
обязанности выполнял 
добросовестно. В годы 
войны вырабатывал по 400–
500 трудодней.

86. Родионов Михаил 
Егорович-Мөчөкө уола

Бригадир 
полеводческой 
бригады

С 1942 г. 
по настоящее 
время.

Укрепил трудовую 
дисциплину в бригаде. Его 
бригада в годы войны свое 
производственное задание 
систематически выполняла 
своевременно.

87. Родионова Мария 
Михайловна-
Мөчөкө Мэхээлэтин 
кыыһа

Производственница С 1934 г. 
по настоящее 
время.

Порученное призводственное 
задание выполняла 
своевременно. В годы войны 
вырабатывала по 200–250 
трудодней.

88. Романов Семен 
Романович-
Сиэллээх Сэмэн

Табунщик С 1939 г. 
по настоящее 
время.

Стахановец с 1944 г. 
Добросовестно и честно 
выполнял свои обязанности. 
В годы войны вырабатывал 
по 400–500 и более 
трудодней.

89. Саввина Дария 
Терентьевна, 
Тэрэсиин кыыһа

Производственница С 1930 г. —
по 1943 г., 
ныне — 
зав. изба-
читальней.

Вырабатывала в годы войны 
в 1941 г. — 101, в 1942 г. — 
110, в 1943 г. — 121, 
в 1944 г. — 156 трудодней.

90. Степанов Федот 
Степанович-
Тырха уола

Охотник С 1943 г. 
по настоящее 
время.

Зимой охотится, а летом 
работает на производстве. 
В годы войны вырабатывал 
300–400 трудодней.

91. Спиридонова Мария 
Егоровна

Производственница С 1943 г. 
по настоящее 
время.

16-летняя. Ударница с 1944 г. 
Дисциплинированная 
и активная производствен-
ница. В годы войны выраба- 
тывала от 200 до 300 
трудодней.

92. Спиридонова Мария 
Васильевна

Производственница С 1940 г. 
по настоящее 
время.

Активная и дисциплиниро-
ванная производственница, 
в годы войны вырабатывала 
от 150 до 200 и более 
трудодней.

93. Спиридонова 
Прасковья Петровна, 
Лэкэ кийиитэ

Производственница С 1939 г. 
по настоящее 
время.

Порученное призводственное 
задание выполняла 
добросовестно. В годы 
войны вырабатывала 
от 200 до 250 трудодней.

94. Степанова Мария 
Макаровна, 
Мухоплев Петр 
кэргэнэ

Кладовщица С 1942 г. 
по настоящее 
время

Честная и добросовестная 
в работе. Недостач и рас-
трат не было. Кандидат 
в члены ВКП(б). В годы 
войны вырабатывала 
от 300 до 400 и более 
трудодней.
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95. Самойлов Иосиф Производственник С 1943 г. 
по настоящее 
время

75-летний. Порученное 
производственное задание 
выполнял добросовестно. 
В годы войны вырабатывал 
от 250 до 300 трудодней.

96. Спиридонова 
Татьяна Григорьевна, 
Кыыкынаан кэргэнэ

Производственница С 1936 г. 
по настоящее 
время.

Ударница с 1944 г. 
Добрососвестно 
и аккуратно выполняла 
производственное задание. 
В годы войны вырабатывала 
от 200 до 300 трудодней.

97. Слюгров Иван 
Иванович

Охотник  С 1940 г. 
по настоящее 
время.

Является постоянным 
охотником колхоза. 
В годы войны сдал много 
высококачественной 
пушнины государству. 
Летом активно работает 
на производстве.

98. Степанов Макар 
Степанович-
Дагда Макаара

Производственник С 1936 г. 
по настоящее 
время.

Стахановец с 1944 г. 
Порученные задания 
выполнял добросовестно 
и аккуратно. В годы 
войны вырабатывал 
от 300 до 400 трудодней.

99. Степанова Елена 
Петровна, 
Экээтэй кэргэнэ

Производственница С 1936 г. 
по настоящее 
время.

Добросовестно и честно 
выполняет порученное 
задание. В годы 
войны вырабатывала 
от 250 до 300 трудодней 
ежегодно.

100. Степанова Вера 
Федоровна, 
Степанов Афанасий 
кэргэнэ

Доярка С 1943 г. 
по настоящее 
время.

Добилась улучшения 
сохранения телят, 
систематически выполняет 
план надоя молока от всех 
закрепленных коров. 
Вырабатывала 300–400 
и более трудодней.

101. Степанов Никита 
Степанович-
Тырха уола

Производственник С 1936 г. 
по настоящее 
время.

Инвалид II группы колхозного 
производства. Несмотря 
на это в годы войны 
вырабатывал от 250–
300 трудодней.

102. Слюгрова Мария 
Ивановна, 
Слюгров кыыһа

Производственница Работает 
на производ-
стве с 1941 г. 
по настоящее 
время.

17-летняя. В 1941–1942 гг. 
зимой училась, а летом 
работала на производстве. 
В годы войны вырабатывала 
от 150 до 200 и более 
трудодней.

103. Тельбиров Яков 
Харлампьевич

Производственник С 1936 г. 
по настоящее 
время.

Ударник с 1943 г. Активный 
и дисциплинированный 
производственник. В годы 
войны вырабатывал 400–
500 и более трудодней.
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104. Тельбирова Дария 
Яковлевна

Доярка С 1941 г. 
по настоящее 
время.

Улучшила уход и содержание 
скота. Систематически 
выполняет план надоя 
молока и добилась хорошего 
сохранения телят. В годы 
войны вырабатывала 500–
600 трудодней ежегодно.

105. Тельбирова Мария 
Яковлевна, 
Алларыйа Сэмэнин 
кэргэнэ

Производственница С 1939 г. 
по настоящее 
время.

Дисциплинированная 
и добросовестная 
производственница. В годы 
войны вырабатывала 250–
300 трудодней ежегодно.

106. Тойтонова Евдокия 
Григорьевна, 
Улахан Ньукулааһа 
кэргэнэ

Производственница С 1936 г. 
по настоящее 
время.

55-летняя. В годы войны 
ежегодно вырабатывала 
от 150 до 200 трудодней. 
Порученное задание 
выполняла своевременно 
и добросовестно.

107. Харлампьев Василий 
Пудович-Тос Баһылай

Производственник Работает 
в колхозе 
с 1943 г. 
по настоящее 
время.

17-летний. Зимой 
учился, а летом работал 
на производстве колхоза. 
В годы войны вырабатывал 
по 150–200 трудодней.

108. Чычахов Егор 
Степанович

Кузнец С 1942 г. 
по настоящее 
время.

Все сельхоз. машины 
колхоза ремонтирует 
доброкачественно 
и своевременно. Ежегодно 
вырабатывает 300–400 
и более трудодней

109. Чычахова Матрена 
Федоровна, 
Чычахов кэргэнэ

Производственница С 1933 г. 
по настоящее 
время.

Выработала в годы войны 
в 1941 — 101, в 1942 — 110,  
в 1943–121, в 1944 — 156 
трудодней.

110. Чурукова Елена 
Ивановна, 
Мостахов кыыһа

Производственница С 1936 г. 
по настоящее 
время.

Активная и дисциплиниро-
ванная производственница. 
В годы войны вырабатывала 
ежегодно по 200—300 
трудодней.

111. Федорова Татьяна 
Ильинична, 
Ылдьаа кыыһа

Производственница С 1936 г. 
по настоящее 
время.

Дисциплинированная 
и добросовестная. В годы 
войны вырабатывала 
по 150–200 трудодней.

112. Ыржахыров Гаврил 
Петрович, 
Ырдьаха уола

Производственник С 1936 г. 
по настоящее 
время.

Порученное задание 
выполнял добросовестно 
и аккуратно. В годы 
войны вырабатывал 
от 200 до 300 трудодней.

113. Яковлева Дария 
Федоровна

Доярка С 1942 г. 
по настоящее 
время.

За хорошее сохранение 
молодняка получала 
дополнительную оплату. 
Ежегодно вырабатывала 
250–300 и более трудодней.
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Быһаарыы сурук: «Үөһээ Бүлүү улууһа 1941–1945 сылларга» өйдөбүнньүк ки-
нигэтигэр «Чолбон» холкуостан мэтээл ылбыт 113 киһи аата киирбит. Нам 
музейын архыыбыгар ЦГА (Центральный Государственный архив) ЯАССР. 
ф. 50, оп. 60, д. 9 список № 16 архивнай копияҕа көстөрүнэн мэтээл ыларга 
121 киһиэхэ кылгас характеристикалаах испииһэк түһэрбиттэриттэн 70–
83 нүөмэринэн (М буукубаттан П буукубаҕа диэри саҕаланар араспаанньалаах) 
суруллубут 14 киһи көтөн хаалбыт.

«Кыһыл үлэһит» холкуостан 

1. Адамова Мария Игнатьевна-Тыыраасай кыыһа 
2. Архипова Татьяна Акимовна 
3. Алексеев Степан Спиридонович-Сыҕаан 
4. Алексеев Тит Степанович-Чороох 
5. Алексеев Николай Степанович-Куккай 
6. Алексеев Константин Иванович-Токуйаа 
7. Алексеев Роман Степанович-Нуучча Арамаана 
8. Афанасьев Данил Данилович-Доойоҥ 
9. Афанасьев Алексей Данилович-Доойоҥ уола 
10. Афанасьева Александра Даниловна-Доойоҥ кыыһа 
11. Александрова Марина Михайловна-Хооҥку киньиитэ 
12. Ботуев Михаил Николаевич-Тоҥус Мэхээлэ 
13. Ботуева Елена Егоровна-Мэхээлэ кэргэнэ 
14. Болтоков Семен Егорович-Солко Дьөгүөр уола 
15. Болтокова Анастасия Кирилловна-Дааса 
16. Габышев Семен Ксенофонтович-Хаабыс 
17. Григорьев Афанасий Григорьевич-Дадаха 
18. Григорьева Елена Васильевна-Баллыкы кэргэнэ 
19. Дмитриев Иван Дмитриевич-Айылгы уола 
20. Дмитриев Алексей Дмитриевич-Отуор 
21. Докторова Ульяна Никитична-Оборуу кыыһа 
22. Докторова Агафья Евсеевна-Габышев Сэмэн кэргэнэ 
23. Докторов Дмитрий Михайлович-Миитэрэппээн 
24. Докторов Гаврил Иннокентьевич-Эҥиэччик уола 
25. Докторов Степан Иванович- Бычаах 
26. Докторов Иван Игнатьевич-Ыкынаа уола 
27. Докторова Матрена Алексеевна-Маандай кыыһа 
28. Долгаев Кирилл Иванович-Кииччэ 
29. Долгаев Капитон Кириллович-Кииччэ уола 
30. Ефимова Евдокия Гаврильевна-Хабыдьыйа кыыһа 
31. Ефимова Ксения Гаврильевна-Өксүүн 
32. Егорова Мария Егоровна-Маайыска 
33. Егоров Данил Егорович-Быралгы 
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34. Егоров Гаврил Иванович-Дьиэлээхэп 
35. Егоров Евсей Егорович-Сыччык Дэпсэйэ 
36. Егоров Тарас Григорьевич-Былга Тарааһа 
37. Егорова Акулина Григорьевна-Акыынньыйа 
38. Егорова Мелания Афанасьевна-Дьогдьох кыыһа 
39. Егорова Мария Ксенофонтовна-Аа кийиитэ 
40. Елисеева Екатерина Ивановна-Кыычыҥка 
41. Жендринский Михаил Васильевич-Чалаа 
42. Жендринская Мария Спиридоновна-Ноолур кыыһа 
43. Жендринская Пелагея Михайловна-Чоорооно кэргэнэ 
44. Жендринский Калинник Иванович-Халыана 
45. Ильин Егор Ильич-Чөчөйө 
46. Ильина Мария Дмитриевна-Маабыра 
47. Иванова Марина Ивановна-Токурууса кыыһа 
48. Кардашевский Сергей Иванович-Хоноһо 
49. Кардашевский Семен Иванович-Сиэдэрэй 
50. Кардашевский Гаврил Спиридонович-Бочо 
51. Кардашевский Емельян Спиридонович-Ньомньоо 
52. Кардашевский Михаил Спиридонович-Сээс Миисэтэ 
53. Кудаев Данил Игнатьевич-Кудаай 
54. Кириллин Василий Васильевич-Аа уола 
55. Ли-Сун-Ха Агафья Даниловна-Кэриэй кэргэнэ 
56. Мандаев Петр Спиридонович-Маандай 
57. Мандаева Варвара Ивановна-Маандай кэргэнэ 
58. Мухоплева Анастасия Семеновна-Хобо суох кыыһа 
59. Мухоплев Семен Павлович-Ачалла 
60. Мендяров Василий Данилович-Быгыада 
61. Миронов Никифор Васильевич-Сөттөтөр Баһылайын уола 
62. Миронов Григорий Родионович-Сөттөтөр уола 
63. Мултусов Афанасий Григорьевич-Сорҕойо 
64. Ныннырова Мария Петровна-Нынныыр кыыһа 
65. Николаев Данил Николаевич-Ньоммойо 
66. Павлов Максим Григорьевич-Доҕуй 
67. Павлова Мария Алексеевна-Ыстахаанабыс Маайа 
68. Павлов Прокопий Афанасьевич-Уус Борокуоппай 
69. Петров Никон Петрович-Чыыкаалаах 
70. Петров Дмитрий Петрович-Тыллыырап 
71. Прокопьев Андрей Егорович-Көтүүсэ 
72. Софронов Алексей Афанасьевич-Уоһа суох 
73. Софронов Семен Софронович-Бадыкы 
74. Софронова Федосия Наумовна-Бөдүөс 
75. Софронова Мария Давыдовна-Маарыкка 
76. Софронов Гаврил Софронович-Таһааччык 
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77. Степанов Дмитрий Степанович-Соллоо 
78. Степанова Варвара Петровна-Субуукаанап кыыһа 
79. Степанова Мария Петровна-Субуукаанап кыыһа 
80. Семенов Павел Егорович-Тиистээхэп 
81. Сергеев Александр Сергеевич-Тамараах 
82. Т ойтонов Иван Николаевич-Уордаах 
83. Табыисова Федосия Николаевна-Борокуоппай кэргэнэ 
84. Ханхасов Гаврил Гаврильевич-Ханхас 
85. Харабынов Николай Егорович 
86. Харабынова Мария Николаевна-Холой Маарыйа 
87. Чомчоева Марфа Спиридоновна-Муҥнаах Мааппа 
88. Чомпосов Дмитрий Терентьевич-Бааһынай 
89. Яковлев Кузьма Яковлевич-Дьүлэй Кууһума 

Председатель с/с Васильев
Председатель колхоза Докторов 

1946 г.

МТС-тан 16.07.1947 с.

1. Арбыкина (Мексярова) Мария Спиридоновна 
2. Егорова Зинаида Васильевна 
3. Егоров Иннокентий Семенович-Дьоойоо уола 
4. Хамаров Федор Семенович 
5. Николаев Филипп Васильевич 
6. Федоров Алексей Михайлович-Буоппалап 

РАЙИСПОЛКОМТАН 16.07.1946 с.

1. Тюляхова Анна Павловна 
2. Кривошапкин Денисий Иннокентьевич 

ҮӨРЭХ САЛААТЫТТАН 16.07.1946 с.

1. Кардашевский Капитон Спиридонович 
2. Николаева Мария Васильевна 
3. Романов Михаил Семенович-Сиэллээх уола 
4. Романов Спиридон Семенович-Сиэллээх уола 

СИР ТЭРИЛТЭТИТТЭН 17.07.1946 с.

1. Егоров Алексей Семенович 
2. Родионов Афанасий Егорович-Мөчөкө уола 
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ОРОЙУОН ХОЛКУОСТАРЫТТАН 01.04. 1946 с.

1. Григорьев Евсей Яковлевич — холкуостартан 

РАЙСОЮЗТАН 17.07.1946 с.

1. Далыгыров Павел Гаврильевич 
2. Кардашевская Ульяна Емельяновна 
3. Родионов Савва Егорович-Мөчөкө уол 
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Алексеев Николай Николаевич-Ноойуос Ньукулай  
(1922–1999 сс.) 

Тыылга күүстээх үлэ этэ

Мин 1922 с. ыам ыйын 22 күнүгэр бааһынай дьиэ кэр-
гэҥҥэ төрөөбүтүм. Аҕам Аҥаа Ньукулайа диэн аатынан 
биллэр, ийэм Огдооччуйа диэн этэ.

1937 с. МТС-ка тырахтарыыстар куурустарыгар үөрэм-
митим, 1938 с. 008-с №-дээх 1-кы категориялаах даста-
бырыанньа туттарбыттара. Маҥнайгы сылбар Мухоплев 
Петр Семеновичка заправщигынан анаабыттара, смен-
щик тырахтарыыһынан Егорова Зинаиданы биэрбиттэрэ. 
1939 с. Мухоплевка сменщигинэн үлэлээбитим.

1940 с. кыһыныгар МТС-тар газогенераторнай тыраах-
тар куурсугар үөрэттэрэ Дьокуускайга ыыппыттара. 1941 с. 

сааскы ыһыы үлэтэ буолаары турдаҕына, дойдубар кэлбитим. Ити сайыныгар бэс 
ыйын 22 күнүгэр сэрии буолбута. Биһигини барыбытын аармыйаҕа ыҥыртаабыт-
тара, тыраахтардар үксүн бааһынаҕа туруталаан хаалбыттара. Ыҥырыллыбыт 
дьонтон аҕыйах киһи хаалбыта быһыылааҕа, ол иһигэр мин харахпынан сыы-
йыллыбытым. Петр Мухоплев аармыйаҕа баран хаалбыта, кини оннугар агрегат 
начаалынньыгынан миигин хаалларбыттара, сменнэй тырахтарыыһынан Егор 
Бороннуров диэн киһини анаабыттара.

1945 сыл үрдүк үүнүү иһин куоталаһыы кыайыылааҕынан буолбутум. Ону туо-
һулуур дастабырыанньаны 1946 с. ыам ыйын 9 күнүгэр бырааһынньыкка туттар-
быттара.

Дастабырыанньа куоппуйата:

Удостоверение 

Предьявитель сего Алексеев Николай Николаевич постановлением испол-
кома Верхне-Вилюйского райсовета депутатов трудящихся и бюро райкома 
ВКП(б) от 30-го апреля с. г. за непосредственное участие в получении вы-
сокого урожая по итогам Всесоюзного соревнования 1945 г. премирован де-
нежной премией в сумме 300 (триста рублей) из средств Всесоюзной премии, 
выданной Советом Министров Союза ССР за получение высокого урожая 
в 1945 году.

Председатель РИК-а /Ф. Корякин/.
Секретарь райкома ВКП(б) /А. Софронов/.

1946 г. мая 9-го дня 

1946 сыл бэс ыйыгар сэбиэт дьиэҕэ ыҥыран «Үлэҕэ килбиэнин иһин» диэн 
Сталин төбөлөөх мэтээллэри туттартаабыттара, онно элбэх этибит. Билигин 
биир да киһини өйдөөбөппүн, арай мин ийэм, оҕолоох ийэ буолан, борооххой 
өҥнөөх үрүҥ көмүс уордьаны ылбытын өйдүүбүн.
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Эмиэ ити сыл тыраахтарбыттан уурайан, жестянщик-силиэсэринэн үлэлээ-
битим. Оччотооҕуга кыра уолу, Будищев Макары, «Силиэсэр идэтигэр үөрэт» 
диэн миэхэ сыһыарбыттара. 1948 с. диэри үөрэппитим, ити сылтан ыла силиэ-
сэр идэтин ылан, МТС-ка силиэсэринэн үлэлии хаалбыта, мин уурайбытым. 
1948 сылтан кинофикацияҕа матарыыһынан, итини сэргэ сибээскэ радиоузелга 
үлэлээбитим, онтон уурайан баран 1951 с. сайыныгар Дьокуускайга барбытым. 
Ити сайын Хаҥаластааҕы рудникка дизельнэй электростанцияҕа үлэлээбитим, 
ити бириэмэҕэ английскай тепловой электростанция тутуллан бүтэн эрэр кэмэ 
этэ. Алтынньы ыйга үлэҕэ киирбитэ, бу электростанцияҕа миигин щитовойунан 
ылбыттара. Бу үлэҕэ 1953 с. диэри үлэлээбитим. Онтон уурайан баран, куорат 
араас тэрилтэлэригэр, мас кэрдиитигэр сыл кэриҥэ сылдьан баран, 1955 с. саас 
ыам ыйын 1 күннэрин саҕана Уус-Алдан оройуонугар Суотту нэһилиэгэр тутуу-
га үлэлэспитим, ити тутууга маҥнайгы сүрэхтэниим этэ. Онтон хойут «Лена» 
соп хуоска араас тутууларга биригэдьииринэн сылдьыбытым, ол иһигэр быстах 
кэмҥэ тутуу маастарын эбээһинэһин толоро сылдьыбытым. Онтон эмиэ тутуу-
бар биригэдьиирдээбитим. Кэлин Суоттутааҕы дизельнэй электростанцияҕа 
үлэ лээбитим. Онтон бу биир бирикээс сылдьарын суруйабын.

Приказ 137 от 11 июля 1972 г.

Отозвать с очередного отпуска Алексеева Николая Николаевича с 14 июля 
и назначить дизелистом Соттинского ДЭС. Оплата по часовой тарифной 
ставке дизелистов Соттинской ДЭС.

Директор совхоза /П. Андреев/

Ити кэннэ эмиэ тутуубар столярынан үлэлээбитим. Атын сиргэ сылдьыбып-
пын аахсыбатахха, Суоттуга сүүрбэ сыл олорон, үлэлээн баран, 1975 с. дойду-
бар кэлбитим.

1975 с. Үөһээ Бүлүү нефтебазатыгар үлэлии сылдьан, 1977 с. биэнсийэҕэ 
тахсыбытым, ол кэнниттэн өссө биир сыл үлэлээн баран 1978 сылтан уурайбы-
тым.

Николай Николаевич Алексеев, тыыл, үлэ бэтэрээнэ.
Тохсунньу, 1996 с.

Алексеев Захар Иванович, 
Алексеева-Тобурокова Дария Николаевна

Мин аҕам

Аҕам Захар Иванович 1905 с. Ходооҕо (Нам сиригэр) Иэппээн диэн Нам 
бүтэһик кинээһигэр 4-с оҕонон төрөөбүт. Улаханнара Көстөкүүн (Токуйаа), Мот-
рена, Огдооччуйа (Очоо).

Көстөкүүн 4 оҕолооҕо: Конан, Маруся, Ира, Оксана. Мотрена кэргэнэ Карда-
шевскай Капитон Спиридонович Балаҕаннаахха оскуола аспыт учуутал. Оҕоло-
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ро: Николай, Раиса, Клара, Даша, Капитон. Огдооччуйа уола Мэхээлэ, кыыһа 
Людмила — Гаврильев Гена кэргэнэ. Захар-Кыттайаах, аҕам. Кэргэнэ Тобуроко-
ва Дария Николаевна. 3 оҕолоох: Рево, Люция, Иван.

Аҕам буҕаалтыр үөрэхтээҕэ, онон сэрии саҕана Балаҕаннаахха суотчутунан, 
Ньэгэдьээккэ арыы собуотун салайааччытынан, сэрии кэнниттэн Нам сельпотун 
бэрэссэдээтэлинэн, кэлин налоговай агенынан үлэлээбит.

Сэрии сылларыгар үлэлээбитин иһин Сталин төбөлөөх мэтээллээх этэ.
Сүрэҕэ ыалдьар буолан сэриигэ барбатах. 1953 с. сүрэҕэ тохтоон өлбүтэ.

Кыһыл көмүһү хостоспута

Саха сирин бырамыысыланнаһын сайдыыта көмүһү хостооһунтан саҕалам-
мыта. 1923 с. Алдаҥҥа кыһыл көмүһү хостуур артыаллар тэриллибиттэрэ. Бу 
артыалларга үлэлии барарга хомсомуол бэйэтин дьонун ыҥырбыта. Сүдү суол-
талаах итинник улахан хамсааһыҥҥа биһиги оройуонтан эмиэ кыттыбыттара.

1932 с. хомсомуол Үөһээ Бүлүүтээҕи райкомун бастакы сэкирэтээрэ Ирина 
Егоровна Лукина актыыбынай комсомолецтары ыҥыран, Алдаҥҥа көмүс хостоо-
һунугар үлэлии барарга мунньах тэрийбитэ. Ол мунньахха 17 саастаах комсо-
молка Даайыска Тобуруокаба баҕа өттүнэн үлэлии барарга тылламмыта. Соһуч-
чу маннык хорсун санааны ылыныы дьону барытын сөхтөрбүтэ.

Алексеев Захар Иванович 
табаарыстарын кытта 

(ортоку турар)

Захар Иванович «Кыһыл үлэһит» 
холкуос бэрэссэдээтэлэ 

Докторов Иван Игнатьевичтыын
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Көмүһү хостооһуҥҥа Үөһээ Бүлүүттэн 
Чылбыынап Куонаан, Лебедев Охонооһой, 
Ороһуттан Иванов Дьаакып, Намтан Кар-
дашевская Балбаара, Дүллүкүттэн Павлов 
Ньукулай уонна Тобуруокаба Даайыска 
барар буолбуттара. Айан сүрдээх эрэй-
дээх этэ. Ас-таҥас даҕаны кырыымчыга.

Бүлүүттэн Дьокуускайга толору туус 
тиэ йиилээх «Пропагандист» борохуот 
баар сатыгар олорсон айаннаабыттара. 
Тыал, ардах үрдүлэринэн ааһара. Боро-
хуот кытылга тохтоон, саһаан тиэнэн, он-
тун оттунан айанныыра. Түүн тохтоон хо-
норо.

Дьокуускайтан Алдаҥҥа айаннаан ис-
тэхтэринэ, уу түһэн, борохуот чаардаан, 
биир сиргэ хаайтаран ый кэриҥэ оттообут- 
тара. 1932 сыл күһүнэ үүммүтэ. Аны муус 
тоҥон, туркулаах табанан, онтон массыы-
нанан айаннаан Алданы дьэ булбуттара.

«Дьэ, онно тиийэн ыарахан үлэҕэ түбэс-
тибит: 30 м дириҥнээх шахтаҕа таачканан 
кыра ыллык суолунан буору таһарбыт. Таһар сирбитигэр 3 ааны аһан тиийэрбит. 
Сорох күн үрдүк хайаттан бэрэбинэ кэрдэн, аллара төкүнүтэн түһэрэрбит. Көмүс 
сууйуу бэйэтэ туспа ыарахан үлэ. Тиэхиньикэ суох буолан, үлэ барыта илиинэн 
толоруллара, санныга сүгүллэрэ. Ас-таҥас тиийбэккэ, ыарыы да буулуура», — 
диэн билигин Даайыска ахтар.

Үлэлээбиттэрин нөҥүө сааһыгар Даайыска дойдутун дьоно Котоконов Ка-
питон-Тоотуо уонча сыарҕалаах атынан Алдаҥҥа тиийбиттэрин көрсүбүтэ. Ки-
нилэртэн дьоно уоспа ыарыыга ылларбыттарын, онон харантыыннаммыттарын 
истибитэ.

Сааскы каникул күннэрэ этэ. Оҕолор Бөтүрүүскэ, Ыкынаачай, Палаша Тобу-
руокаптар харантыыҥҥа хаайтаран олордохторуна, учуутал эдьиийдэрэ Анна 
Ксенофонтовна бэйэтин эбэтэр онтон-мантан булан кинигэлэри ыытара. Оҕолор 
ону ааҕан аралдьытынар этилэр. Ол кинигэлэри кэлин туһанар бобуулаах буо-
лан уматаллара. Тобуруокаптар биэс сааһыгар сылдьар Анфидора диэн кыыс 
оҕолоро ити ыарыыттан суорума суолламмыта. Ийэлэрэ Евдокия Ксенофонтов-
на ыараханнык ыалдьа сылдьан кыра уолун Колятын (билигин филологическай 
наука дуоктара) оҕоломмута. Дьэ итинник ыалдьа сылдьан, ийэлэрэ 7 оҕотун ту-
лаайах хаалларан, 42 саастааҕар күн сириттэн күрэммитэ.

Даайыска биир дойдулаахтарыттан итинник ыар сураҕы истэн, дойдулуурга 
күһэллибитэ. Тиийээт, «Саҥа олох» холкуоска үлэлээн барбыта, дьиэтин-уотун 
көрөрө. Бастыҥ үлэһит буолан, үлэ удаарынньыга чиэстээх аатын сүгэрэ.

Хаҥастан олорор: Дария кэргэнэ 
Захар Иванович; турар: быраата 

Тобуроков Петр Николаевич



58

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

Даайыска кэлин Захар Алексеевтыын ыал буолан 3 оҕоломмуттара. Улахан 
уол Рево билигин Дьокуускайга олорор, биллиилээх хирург, Иван инженер, Люд-
мила — дефектолог-педагог.

Дария Николаевна медсестралар куурустарыгар үөрэнэн, талан ылбыт идэ-
тинэн Намҥа, Дүллүкүгэ үлэлээбитэ, бар дьон махталын ылбыта.

Косарев аатынан Алдан шахтатыгар оччотооҕу комсомолецтары «косаре-
вецтар» диэн ааттыыллара. Бу үрдүк ааты ылбыт Дария Николаевна Тобуроко-
ва-Алексеева быйыл 75 сааһын бэлиэтиэҕэ. 10 сиэнин, 2 хос сиэнин үөрүүлэри-
гэр күн күбэй ийэ, эбэ киил-чэгиэн буолуохтун, көмөлөһө, сүбэлии сылдьыахтын, 
дьоллоохтук олоруохтун.

Елена Ксенофонтовна Руфова.
«Коммунизм сардаҥата» хаһыат, 1989 с. 149 (5686) №-рэ 

Алексеева Агафия Степановна 

Нам нэһилиэгэ туругурарын туһугар 

Агафия Степановна 1899 с. Өргүөккэ төрөөбүтэ. Ки-
нилэр 9 бырааттыы этилэр. 1 саастааҕар ийэтэ өлөн, 
баай аймахтарыгар иитиллибитэ. Онно хамначчыт курдук 
сылдьыбыт. Бу нэһилиэккэ Алексеев Лазарь Васильевич 
диэн дьадаҥы киһиэхэ кэргэн тахсыбыта. Онтон ыла Нам 
туругурарын туһугар күн бүгүҥҥэ диэри кыаҕа баарынан 
үлэлиир.

Агафья эмээхсини билбэт, ытыктаабат киһи суох. 
Кини нэһилиэккэ тыыл бастыҥ үлэһитэ этэ уонна хоһуун, 
үтүө-мааны дьону иитэн таһаарбыта. Алексей Лазаревич 

Дария Николаевна оҕолорун кытта: Иван, Людмила, Рево
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Исидор Барахов аатынан сопхуос бастыҥ тырахтарыыһа, Үлэ Кыһыл Знамята 
уор дьан кавалера. Иккис уола Василий уонна кыыһа Евдокия иккиэн бастыҥ 
учууталлар. Кыра кыыһа «Ньурба» сопхуос бастыҥ ыанньыксыта.

Нам музейын архыыбыттан 

Арбыкина (Мексярова) Мария Спиридоновна 

Холкуос биир бастыҥ, туруу үлэһитэ этэ 

Ийэм Мария Спиридоновна 1916 с. Үөһээ Бүлүү Намы-
гар элбэх оҕолоох ыалга төрөөбүтэ. Аҕата Туручоков Иван 
диэн сылгыһыт этэ.

Эдьиийэ Иванова Матрена Ивановна, убайа Иванов 
Николай Иванович, быраата Иванов Алексей Иванович 
Намҥа олорбуттара, үлэлээбиттэрэ.

Ийэбин элбэх оҕолоох ыалтан оҕото суох ыал көрдөөн 
ииттэ ылбыттар, онтон сотору буолаат, ытыыра бэрт диэн 
төттөрү биэрбиттэр, ону истэн Тоҥуулаахха олорор оҕо 
турбат ыала Марфа Спиридоновна, Спиридон Егорович 
Арбыкиннар ииттэ ылбыттар. Кэлин Ороһуга көһөн кэлбиттэр.

Мин ийэм улахан уҥуохтаах, киэҥ арылхай харахтардаах, айылҕаттан бэрил-
либит сытыы өйдөөх, үлэһит, сатабыллаах, туохха барытыгар талааннаах, баай 
ис дууһалаах, көнө майгылаах киһи этэ. Астаабыт аһа амтаннаах, минньигэс, 
тотоойу буолааччы, тикпит таҥастара уурбут-туппут курдук лоп-бааччы олорол-
лоро. Бэйэтэ айан таһаарбыт дьээбэ соҕус тойуктарын биһиги, дьиэлээхтэр, 
көрдөһүүбүтүнэн толороро. Аны санаатахпына, хоһоон айар, ыллыыр талаан-
наах эбит, үөрэҕэ суох буолан, айылҕа биэрбит талаанын сайыннарбатах дии-
бин. Ийэм аан дойду балаһыанньатын интэриэһиргиирэ, сахалыы хаһыаты ааҕа-
ра, киинэни, тустууну сөбүлээн көрөрө.

Ийэм Аҕа дойду сэриитин саҕана МТС-ка «ХТЗ» тыраахтарга Иванов Та-
растааҕы кытта тырахтарыыстаабыта, кини дойдутугар маҥнайгы тырахтарыыс-
тартан биирдэстэрэ этэ.

1943 с. аҕабынаан Мексяров Алексей Васильевичтыын ыал буолбуттара. 
1946 с. ийэм олунньу ыйга миигин оҕолоноот, уонча хонон баран, Дьокуускай 
куо ракка мунньахха баран, «1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр 
килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыта.

Кини холкуос биир бастыҥ, туруу үлэһитэ этэ. Кыһыҥҥы кэмҥэ гарааска 
хачыгаардыыра, сүөһүлэргэ анаан гарааска күөх үүнээйини үүннэрэрэ. Халлаан 
сылыйыыта холкуоска саһаан охсоро, чөҥөчөктөрү түөрэн бааһына сирин оҥор-
соро, от мунньара, күрүө тутуһара, оҕуруокка хортуоппуй, хаппыыста олордуһа-
ра, күһүн хостоһоро. Сарсыардаттан киэһээҥҥэ диэри, оччотооҕу атын холкуос-
таахтар курдук, өрөбүлэ, уоппуската суох күүстээх үлэҕэ сылдьыбыта.

55 сааһыгар Томпо оройуонугар Хаандыга бөһүөлэгэр геолог идэлээх кыыһы-
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гар К. А. Мексяроваҕа көһөн кэлэн олохсуйбута. 2001 с. 85 сааһыгар күн сириттэн 
барбыта.

Мин ийэм уһун, дьоллоох олоҕу олорбута. Туруу, таһаарыылаах үлэһит, 
дьоһун киһи элбэх үтүө дьүөгэлэрдээх, доҕоттордоох этэ. Оҕолордоох, сиэннээх.

Кыыһа Клавдия Алексеевна Мексярова.
Хаандыга, Томпо оройуона 

Бугулова-Петрова Марина Игнатьевна 

Ытык кырдьаҕас

Мин ийэм, ытык кырдьаҕас, Намҥа олорон 96 сааһы-
гар ыалдьан өлбүтэ. Былыргы киһи буолан чахчы бэйэтин 
кыанар этэ. Туобуйаҕа 1910 с. Тыҥкыр Ыкынаачыктаах-
ха төрдүс оҕонон төрөөбүт. Дойдутугар сылдьан тустан, 
дьахталларга иннин биэрбэккэ сылдьан, 1939 с. Намҥа 
кэлэн, саҥа тэриллибит МТС-ка үлэҕэ киирэр. Оччолорго 
МТС дириэктэринэн Лобачев диэн киһи сүрдээх улахан 
саҥа хонтуора туттара сылдьарыгар үрдүн-аннын буорун 
наһыылканан тасыһан турабын диэн кэпсиир буолара. 
Хонтуора үлэҕэ киирээтин кытта тырахтарыыстары, суоп-
пардары быыһа суох үөрэтэр буолбуттар. Кини үлэлиир 

кэмигэр аатырбыт тырахтарыыс кыргыттар Ойуураба Бороскуо, Егорова Зина, 
Антонова Бороскуо, Тобохова Мавра, эр дьонтон Иванов Степан, Романов Иона, 
Нукунанов Антон, Егоров Иннокентий, Малардыров Михаил, о.д.а. үөрэнэн 
бүтэрбиттэр. Бу кэмҥэ Софронов диэн нуучча киһитэ агроном кэлбит. Үлэ бөҕө 
күөстүү оргуйбут: сир оҥоһуута, бурдук ыһыыта…

МТС-ка киирээт, ийэм Архаа кэргэнэ Маарыйалыын кыһыҥҥы өттүгэр мас 
мастааһыныгар сылдьыбыттар, сайынын кирпииччэ үктээбиттэр. Борохуотунан 
таһаҕас кэллэҕинэ ону сүөкэһэрэ. Эр дьонтон хаалсыбакка, кууллаах бурду-
гу, саахары, дьааһыктаах чэйи, араас табаары сүгэн таһааран, биэрэк үрдүгэр 
дьаа рыстаһара диэн Павлов Софрон оҕонньор сөҕөн кэпсээччи. Аны буочука-
лаах кыраһыын, бэнсиин, арыы кэллэҕинэ, Бадайа Маарыйалыын эр дьону кыт-
та тэҥҥэ үлэлииллэр эбит. Ол буочукалары илиилэринэн биэрэк туруору сыы-
рын өрө анньан таһаараллара, онтон хачайдаан, салгыы МТС территориятыгар 
төкүнүтэн илдьэллэрин туһунан ийэм кэпсээниттэн элбэхтик истибитим.

Сэрии сылларыгар ийэм түүнүн саалаах сылдьан, МТС мастарыскыайын 
территориятын барытын кэрийэн харабынайдаабыт. Онтон күнүһүн араас үлэҕэ 
сылдьыбыта. Ол курдук үс сыл устата уот ыстаансыйатыгар, баанньыкка, ыал-
ларга атынан уу баһа сылдьыбыт. Хара сарсыардаттан ыкса киэһээҥҥэ диэри. 
Түргэтээри солуурунан икки илиитигэр тэҥҥэ баһан уһаакка кутара үһү. Кэми-
гэр уунан хааччыйар буолан, дьон махталын элбэхтик ылан турабын диирэ. Уу 
баһарыгар күһүн, саас алдьаммыт биэрэгин хойгуонан, матыыканан суоран, 
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суолун суос-соҕотоҕун оҥосторо үһү. Билиҥҥи курдук тыраахтар анньан биэр-
бэт буоллаҕа. Онон устунан кыһын айан суола буолааччы диэн, бодобуостар 
кыайан уу баспатахтарына элбэхтик ахтар буолара. Ити курдук сэрии кэмигэр 
күнүстэри-түүннэри араас үлэҕэ сылдьыбытын иһин, өрөгөйдөөх Кыайыы буол - 
бутугар ийэбэр «Үлэҕэ килбиэнин иһин» мэтээл туттарбыттар этэ. МТС-тан 
1946 с. уурайан, Бугулов Терентий Васильевичтыын ыал буолар. Икки оҕолом-
муттарын кэннэ кэргэнэ ыалдьан олохтон туоруур. Аны мин үс саастаахпар ийэм 
холкуоска ыанньыксытынан барар. Үлэ саамай ыарахан кэмигэр ньирэйдэрин 
бэйэлэрэ көрөллөрө, ыам быыһыгар оҕуруокка үлэлииллэрэ эбэтэр бурдук 
быһаллара. Хайдах тиийинэн үлэлээбиттэрэ буолла. Ыанньыксытынан биэнси-
йэҕэ тахсыар диэри сылдьыбыта. Бастыҥ ыанньыксыт аатын ылбатар да инни- 
ки кирбиигэ сылдьааччы. Ол туоһутунан Коммунистическай үлэ удаарынньыга  
буолбута уонна элбэх грамоталара бигэргэтэллэр. Биир үксүн атын дайаарка-
ларга ырыганнаан кыаммат буолбут, охтубут сүөһүлэрин мин ийэбэр туттараач-
чылар. Ону оҕо курдук бүөбэйдээн, аһатар, көтөҕөн туруоран массаастыыр, 
хамсата сатыыр этэ. Хамсыыр сүөһү аһыыр диэн уһун күнү быһа бодьууста-
һааччыбыт уонна ол таһынан эмэ-томо, уута-хаара, күҥҥэ бүппэт үлэ буолаач- 
чы. Ол куһаҕан сүөһүлэр көнөн, үүт биэрэллэрэ бытаан буоллаҕа. Тоҕо ийэбэр 
мунньаллара биллэр. Кини үлэтигэр сүрдээх бэриниилээҕэ, «сэниэлээх киһи ки- 
ни эрэ баар уонна ким көрүөҕэй» диэн буолара. Онон биир да сүөһү кини илиити-
гэр өлбөтөҕө. Хайдахтаах да дьылга сүөһү көнньүнэн өлбүтэ диэни билбэтэхпит.

Мин кыра эрдэхпинэ, барабыылка миэлиҥсэҕэ бурдук тартаран лэппиэскэ-
лээн сиир этибит. Онно ийэм тиэйэр көлө булбатаҕына пиэрмэттэн, хас да биэ-
рэстэлээх сиртэн, кууллаах бурдугу санныгар бырахта да, таах илдьэр-аҕалар 
этэ. 60-с сыллартан саҕалаан ынаҕы сиэмэлээһиҥҥэ соҕурууттан сүҥкэн улахан 
боруода атыыр оҕустары аҕалан туттар буолбуттара. Аан маҥнай ол үлэни саҕа-
лаабыт дьонунан кэргэннии Агафия уонна Николай Ильиннэр буолаллар. Дьэ 
онно, Тельбиров Яков Харлампьевич: «Мин өллөхпүнэ атыыр оҕустары ким да 
көрүө суоҕа», — диэбитэ, хата, мин ийэм көрөр буолбута. Сиэмэ ылалларыгар 
оҕустарын уһун күнү быһа сиэтэн илдьэр, аҕалар. Эчи, ол көннөрү киһи көрөрү-
гэр да саллыылаах этэ. Биирдэ ийэм үһүс сылын үлэлии сырыттаҕына, хантан 
эрэ дэлэгээссийэ бөҕө кэлбит. Онно үлэлэрин көрдөрөөрү биир атыыр оҕуһу сиэ-
тэн аҕалбыт. Онтулара дьону сөбүлээбэккэ, чугастыы ийэбин баһан ылан, күрүө 
нөҥүө бырахпыт этэ. Онтон ыла уурайан эмтэммитэ, онтон атын эмсэҕэлээбитэ 
да элбэх. Кэлин Алексей Куприянов үлэлээбитэ быһыылааҕа.

Ити курдук ийэм барахсан ханнык да үлэттэн толлон турбакка, эр киһилии 
олох чэчирии сайдарын туһугар сылбатын бараабыт дьонтон биирдэстэрэ. Кини 
95 сааһын бэлиэтиирбитигэр «Нам нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо» буолбу-
туттан үөрүүтэ муҥура суох буолбута. Тас көрүҥүнэн орто уҥуохтаах, сырдык 
хааннаах, бааһынайдыы номоҕон көрүҥнээҕэ. Эдэр сылдьан мэлдьи сүүрүүнэн 
сылдьарым диирэ. Өссө Туобуйаҕа сылдьан, эр киһи Саламаат уола Лэгэнтэй 
дьахтар буолан, Шологонова Маарыйа диэн норуокка биллэринэн, Уһун Таҥас 
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удаҕан кыырарыгар мин ийэм кутуруксут буолбут этэ. Ойууттар мээнэ киһини 
ыл баттар, чахчы кыайа тутуо диэн эрэммит эрэ киһилэригэр тэһиин туттараллар.

Үлэ быыһыгар ыһыахха ийэбин дьахталлары кытары туһуннара сатыылла-
рын сэмэйэ, көрсүөтэ бэрт буолан чугаһаабакка сылдьыбыт. Онтон сэрии кэми-
гэр биир ыһыахха тустан Бадайа Маарыйаны, Марфа Антоновнаны охтортообут. 
Балаҕаннаахха баран, Туобуйаттан киирбит Айылгы кийиитэ Настааны, Үчэһэ 
кыыһа Аананы уонна Саппай кыыһа Маарыйаны охтортообута үһү. Кини туста-
рыгар киһитин бэйэтигэр ыбылы тардан, ытарҕалыы ылан баран охтороро үһү. 
Ол кэннэ ханна да тустубатах. Оройуон тустуутугар киллэрэ сатаабыттарын 
кыра оҕолордоох буолан киирбэтэх. Кэлин устунан дьахтар тустуута уурайан 
хаал бытынан кини аата-суола биллибэккэ хаалбыт буолуохтаах.

Киһи быһыытынан сүрдээх сэмэй, көнө киһи этэ, эгэ дьону кытта этиһэн киҥин 
барыа дуо. Ийэм аҕыс уонуттан тахсыар диэри дьиэтигэр сүөһү көрсүбүтэ, от от-
тоһор этэ. Биэс сиэнин, сэттэ хос сиэнин көрсөн, дьиэҕэ күүс-көмө буолара, наар 
хамсана сылдьарын сөбүлүүрэ. Кини арыгыны отой испэт этэ. Аһылыгар эт араа-
һын, үрүҥ аһы сөбүлүүрэ, фруктаны, луугу букатын сиэбэтэ. Олохтон барыар 
диэ ри биһигиннээҕэр чоҥ курдук өйдөөх этэ. Тугу барытын санатан биэрэ сыл-
дьыбыта. Ийэм уһун үйэлэммит кистэлэҥэ кини төрүт удьуоруттан да буолуон 
сөп. Ол курдук, аҕата Петров Игнатий Петрович-Тыҥкыр Ыкынаачык 80-тан тах-
сан баран өлбүт. Кинини Туобуйаҕа сүҥкэн улахан тыатааҕыны кытта тутуһан 
көрбүт киһи диэн уос номоҕо оҥостоллоро. Сайын оттуулларыгар ыкса күһүн сир 
тоҥуор диэри атах сыгынньах сылдьаллара үһү. Онон кыра эрдэхтэриттэн айыл-
ҕалыын алтыһан, эттэрэ-хааннара уһаарыллыбыт дьон чулуулара сырыттахтара.

Ийэм мээнэ кыыһырбат, киэҥ көҕүстээх киһи киэнэ кэрэмэһэ кэлэн аастаҕа. 
Кини үс былаас олоҕор, икки үйэ алтыһыытыгар олорон, олох диэн тугун билэн-
көрөн, үлэлээн ааспыт чахчы дьоллоох киһи, үлэ, тыыл бэтэрээнэ буолар.

Кыыһа Марфа Терентьевна Бугулова‑Иванова, 
эргиэн үлэтин бэтэрээнэ.
Муус устар 3 күнэ, 2013 с.

Васильев Варфоломей Васильевич-1

Олоҕун оҕолоро, сиэннэрэ салгыыбыт

Биһиги аҕабыт Варфоломей Васильевич-1 (Быччаах 
Мээмиэй) 1898 с. төрөөбүт. Сельсовекка быыбар испии-
һэгэр оннук киирбит этэ. Үөрэҕэ суох, дьадаҥы ыалга 
төрөөбүт. Ийэтэ эрдэ өлөн үс бииргэ төрөөбүттэр бары 
тус-туһунан иитиллибиттэр. Кини эрэ аҕатыгар улааппыт. 
Былыр таһаҕас таһыытыгар атынан Өлүөхүмэҕэ, Булуҥҥа 
тиийэ сылдьар этибит диэн кэпсиирэ.

Сэрии сылларыгар 1941 сылга диэри өрүс уҥуор «Ар-
баҥда» холкуоска үлэлии сылдьыбыт, онтон сэрии сылла-
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рыгар Намҥа «Чолбон» холкуоска кэлэн киирбит уонна биэнсийэҕэ тахсыар диэ-
ри араас үлэлэргэ, оттооһуҥҥа, субан сүөһүгэ үлэлээбит. 20 солк. биэнсийэлээх 
этэ.

Сэрии сылларыгар үчүгэй үлэтин иһин Сталин төбөлөөх мэтээллээх этэ, он-
тунан олус киэн туттара. 1975 сылга орто дойдуттан арахсыбыта. Кини олоҕун 
биһиги икки кыыһа, икки сиэнэ, хос сиэннэрэ салгыыбыт.

Кыыһа Галина Варфоломеевна Васильева, 
үлэ бэтэрээнэ.

Нам музейын архыыбыттан 

Васильев Семен Николаевич, Тельбирова Мария Яковлевна 

Умнубаппыт, саныыбыт…

Биһиги төрөппүттэрбит олох эдэр саастарыттан «Чол-
бон» холкуоска үлэлээн дьон убаастабылын ылбыт оччо-
тооҕу кэм үлэһиттэрэ этэ. 7 оҕолоох, сиэннэрдээх, сүөһү 
ииттэн, үлэлээн-хамсаан, олох уларыйар кэмнэрин, сэ-
рии ыар сылларын эттэринэн-сииннэринэн билэн олорон 
ааспыт тара.

Ийэбит Мария Яковлевна, 1926 с. төрүөх, үс кылаас  
үөрэхтээх, Балаҕаннаах Арыытыттан Намҥа эргийэн сыл-
дьан үөрэ нэн иһэн уурайбыт, ол да буоллар латыынныы 
бэркэ ааҕара, латыынныы илии баттыыра. Онтон салгыы 
үөрэммэккэ, холкуос үлэһитэ буолан, хонууга, бааһынаҕа 
үлэҕэ сыстан барбыт. Сиэрпэнэн бурдук быһыытыгар, от охсуутугар улахан 
дьону кытары тэҥҥэ үлэлээбитин туһунан кэпсиирэ, сонуок баайыыта туһугар 
ыарахан үлэ диирэ. Оччотооҕу ас-таҥас мөлтөх кэмигэр кыра лэппиэскэ дуома 
ыһыктаах сылдьан үлэлииллэрин, холкуос кыра ымдаан бэрсэрин бары үллэс-
тэн үссэнэллэрин кэпсиирэ. Туруу үлэһит буолан, дьон ортотугар хайҕабылга 
сылдьыбыт. Оҕуһунан Осипова Биэрэлээҕи кытта бэрэбинэ таһыытыгар, оскуо-
ла, кулууп, балыыһа маһын таһыытыгар харса суох үлэлээбиттэр, онон мас уус-
тара мустан Намҥа оскуола, кулууп, балыыһа туппуттар. Сарсыарда күн тах-
сыан иннинэ туран үлэлии бараллар, киэһэ күн киирбитин кэннэ бүтэн дьиэлэрин 
булаллар эбит. Оччотооҕу дьон бары оннук үлэлииллэрэ — күнү сырса, үлэҕэ 
үлүмнэһэ, дьаныардаахтык.

«Кыайыы күнүнэн» диэн үлэ мэтээллээх. Аҕабытын кытары 1950 с. ыал буо-
лан баран кулуупка остуорастаан, кэлин Исидор Барахов аатынан сопхуоска  
биэнсийэҕэ тахсыар диэри остуораһынан үлэлээбит. Быыһыгар СПТУ-га иһит 
сууйааччы буола сылдьыбыт. Кулууп остуораһын эбээһинэһигэр эбии аҕыс  
оһох оттуута, маһын кыстааһына киирэрэ. Онно уолаттара баран көмөлө һөллө-
рө. Оччотооҕу кэмнэргэ эмиэ биир түбүктээх, ыарахан үлэ буоллаҕа. Дьиэ суу-
йуутугар балтыбыныын Августалыын көмө буоларбыт. Бадараан буолбут муос-
таны кыһыйан биэрэр этибит.



64

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

Ийэбит барахсан сымнаҕас майгылаах, минньигэс астаах хаһаайка, талаан-
наах иистэнньэҥ этэ. Барыбытыгар таҥаспытын бэйэтэ тигэн кэтэрдэрэ. Дьиэҕэ 
олорон-сытан ылбат түбүктээх үлэлээх буолара. Кыра сырыттахпытына, уолат-
тара латыынныы суруллубут Н. Островскай «Ыстаал хайдах хатарыллыбыта» 
диэн кинигэни хантан эрэ булан аҕалбыттарын ааҕарын өйдүүбүн. Ураты мин-
ньигэс лэппиэскэни лиискэ буһарааччы, ону оччотооҕу кыра оҕолор «Маарыйа 
лэппиэскэтин билигин да саныыбыт» диэн ахталлар.

Иистэнэр кэмигэр массыынатын тыаһыгар бигэтэн киҥинэйэн ыллыыра. Урук-
ку олох, дьүөгэлэрин тустарынан, ол ааспыт кэмнэрин ахтан-санаан кэпсиирэ, 
киниттэн элбэҕи, оччотооҕу олох туһунан истэ улааппыппыт. Үлэнэн үөрэтэн 
иитэллэрэ, бары дьиэ иһигэр анал үлэлээх этибит, ону толордохпутуна биирдэ 
оонньуу барарбыт. Ийэбит барахсан бу орто дойдуттан 1993 с. ыам ыйыгар бар-
быта.

Аҕабыт Семен Николаевич 1928 с. төрүөх, сэттэ кылаас үөрэхтээх, электро-
монтер идэлээх. Өр сылларга Нам отделениетын тырахтарыыһынан үлэлээбитэ, 
маһынан уһанара. Билигин даҕаны мастан оҥорбут ыскааба, остуола, олоппос-
торо бааллар. Бөҕө-таҕа оҥоһуктар. Олус үчүгэй ырыаһыт этэ, киэһэ дьиэтигэр 
үлэтин кэнниттэн чүмэчи уотугар уһанарыгар ыллыырын истэрбит. Ньургун Боо-
тур олоҥхоттон быһа тардан толороро. Барыбытыгар ирдэбилэ биир тэҥ буо-
лааччы, мөҕө-этэ сылдьыбат, биирдэ эттэ да толоро үөрэммиппит.

1948 с. Дьокуускайга биир сыл үөрэнэн электромонтер идэтин ылан кэлэн, 
Нам нэһилиэгэр аан маҥнайгынан уот тардан, Нам ыала бары элэктэриичисти-
бэнэн хааччыллыбыттар. Дизели үлэлэтэн, «Нам уота-күөһэ сырдаабыта» диэн 
үөлээннээхтэрэ кэпсииллэрэ. Оҕо сылдьан ол уот киэһэ 10 ч саҕана бардаҕы-

Аҕабыт Семен Николаевич ортоку турар
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на, кыраһыын лаампанан сырдатынар этибит. Аҕабыт үлэлээн бүттэ, дьиэтигэр 
кэлиэ диэн күүтэрбин өйдүүбүн. Онтон хас да буолан тырахтарыыс идэтигэр 
үөрэнэн, «Чолбон» холкуоска тырахтарыыһынан үлэлээбитэ. Алексеев Алексей-
дыын бииргэ от таһыытыгар, сайын көһө сылдьан от оҕустарыытыгар, саас баа-
һына хорутуутугар сынньанан ылбакка өрөбүлэ суох үлэлиир туруу үлэһиттэр 
этэ. Оччотооҕуга ыраах Бэстэн, Чаалбыкыттан от таһыытыгар эрдэ туран ба-
раллара, түүн хойутуу кэлэллэрэ. Пиэрмэ сүөһүтүн отунан-маһынан хааччыйан 
үлэлээбиттэрэ.

Ойуурга тахсан тутуу маһын сүгэнэн кэрдэн киллэрэллэрэ. Кэлин урукку до-
кумуоннарын ылан көрбүтүм. Өссө «Эдэр табаһыт» диэн докумуон баара, би-
рикээһин нүөмэрэ эмиэ баара. Ол аата былыр таба көлө баар буола сырыттаҕа. 
Кэлин Нам отделениетыгар тимир ууһунан үлэлээбитэ, балтаһыта Николай Чы-
чахов этэ. Бэркэ тапсан үлэлээбиттэрэ. Сайынын бырыһыан сир ыланнар, Гав-
рильев Матвей, Егоров Петр, Тойтонова Федора буолан кыттыһан оттууллара. 
Уонча сыл Арҕаа Эбэҕэ, Таба күрүөтүгэр илиинэн оттообуттара. От мунньууту- 
гар сылдьыһарым. Биэнсийэҕэ тахсан баран дьааһылаҕа, дьыссаакка хачы-
гаардаабыта, онно даҕаны Гаврильев Прокопийдыын илиилэринэн чох таһан 
оттоллоро. Сайынын оскуола «Геркулес» диэн лааҕырыгар хас да сыл настаа-
бынньыгынан үлэлээбитэ. Кэлиҥҥи кэмҥэ Бадыакка сир ылан дьиэнэн оттуур 
этибит. Онно аны сиэн уолаттарын Сиэнньэлээх Стасигы кыра саастарыгар 
маҥнай от охсорго үөрэппитэ. Кинилэргэ анал кыра хотуур оҥортоон, сиэннэрэ 
үөрэ-көтө үлэлииллэрэ. Ийэлээх аҕабыт биһигини үлэнэн иитэн улаатыннар-
быттара. Аҕабыт куруук этэрэ: «Үлэлээ даҕаны, киһилии ылсан үлэлиэххэ наа-
да, үлэ киһини куһаҕан оҥорбот». Оннук диэн иитиллэн, улаатан, бары дьоһун 
үлэһит дьон буолбуппут. Уолаттара аҕаларын батан тиэхиньикэҕэ сыстаҕас буо-
ла улааппыттара.

Сэрии кэмигэр «Килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээллээх, Кыайыы 40, 50 сыл-
лара үбүлүөйүнэй мэтээллэрдээх, элбэх грамоталардаах. Аҕабыт 1997 с. кулун 
тутар ыйга күн сириттэн барбыта.

Сирдээҕи олорон ааспыт олохторугар дьон сиэринэн чэрдээх илиилэринэн 
үлэлээн, 7 оҕону иитэн, үөрэттэрэн, 10-тан тахса сиэннэнэн, 20-чэ хос сиэннэнэн, 
сирдээҕи дьолу, олох аһыытын-ньулуунун, үөрүүтүн-көтүүтүн билэн аастахтара. 
Олох ситимэ быстыбат, сиэннэр, хос сиэннэр үлэһит, үөрэхтээх дьон буолан, 
удьуору салҕаан, эһээлээх э6ээлэрин олорбут, үлэлээбит кэмнэрин үйэлэргэ 
уҥуордата туруохтара! Киэн тутта ыччаттарыгар кэпсэл, холобур буолуохтара. 
Үлэһит дьоммутунан киэн туттабыт, умнубаппыт, саныыбыт.

Кыыстара Наталья Семеновна Васильева,
СӨ үтүөлээх зоотехнига, 

СӨ тыатын хаһаайыстыбатын бочуоттаах үлэһитэ, 
Нам нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, үлэ бэтэрээнэ.

Нам нэһилиэгэ. Кулун тутар, 2019 с.
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Габышева Дария Ивановна

Ийэм улахан аһыыны-сүтүгү көрсүбүтэ

Мин ийэм Дария Ивановна 1908 с. Үөһээ Бүлүү оройуо-
нун Нам нэһилиэгин Дьоло күөл таһыгар кэрэ көстүүлээх 
Сииппэлэк диэн сиргэ төрөөбүтэ. Бииргэ төрөөбүттэр сэт-
тиэ этилэр. Саамай улахан уолларын Гольдман Абрамы 
ыалга ииттэрэ биэрбиттэр. Эбэм еврей политсыылынай-
тан оҕоломмут оҕото. Атын бииргэ төрөөбүттэрэ эдэр 
саас тарыгар өлбүттэр.

Ийэм 13 саастааҕар (гражданскай сэрии саҕана) бан-
дьыыттары көрбүтүм диэн кэпсээччи. Сайын ол бандьыыт-
тар түүлээх этэрбэс кэтэ сылдьалларын өйдөөн хаалбып-
пын, ону күрүөнү тахсан иһэн баттахпыттан иҥнэн туран 

эрэ көрбүтүм диирэ. Уонна Балаҕаннаах нэһилиэгин таһыгар баар Куталаах 
диэн сиргэ Лазарев диэн киһи пулеметунан бандьыыттары ытыалыырын Дьо-
лоттон истэр этибит диэн кэпсээччи.

Эдэр сааһыгар Габышев Сэмэн диэн Кэнтик киһитигэр кэргэн тахсыбыт. Ол 
Сэмэниттэн 9 оҕону төрөппүт. Оҕолоро түөртэригэр-биэстэригэр тиийэ-тиийэ 
өлөллөр эбит. Ол курдук ийэм улахан аһыыны-сүтүгү көрсүбүт. Оҕоҕо наһаа 
баҕарар этим диэччи. Кэргэнэ Сэмэн Аҕа дойду сэриитигэр ынырыллан сураҕа 
суох сүппүт.

Ийэм Аҕа дойду сэриитин кэмигэр тыылга Тоҥуо үрэҕэр тимир уһаарыытыгар 
үлэлээбит. Баарсаттан ыарахан ыйааһыннаах буочукалары, кууллаах бурдукта-
ры таһыыга сылдьыбыт. Онтон кэлин ыанньыксыттаабыт, субан сүөһү көрбүт.

1946 с. мин аҕабын көрсөн ыал буолбуттар. Аҕабынаан Яковлев Дмитрий 
Ивановичтыын түөрт оҕоломмуттарыттан улахан кыыстара Тамара 1947 сыл-
лааҕы төрүөх үһүгэр суох буолбут.

Кини олоҕун салгыыллар кыыһа уонна 6 сиэнэ, 12 хос сиэнэ.

Кыыһа Марфа Дмитриевна Дорофеева.
Олунньу 20 күнэ, 2020 с.

Акулина Прокопьевна, Иван Степанович Гаврильевтар 

Төрөппүттэрим — олохпор сирдьит сулустарым

Биһиги төрөппүттэрбит — аҕабыт Гаврильев Иван Степанович 1930 с. Ба-
лаҕаннаах нэһилиэгэр, ийэбит Егорова Акулина Прокопьевна 1928 с. Нам нэһи-
лиэгэр төрөөбүттэр. Аҕабыт төрөппүттэрэ эрдэ өлөннөр, таайыгар Гаврильев 
Степан Гаврильевичка (Тоҥсооҕо), саҥаһыгар Домна Ивановнаҕа иитиллибит. 
Оттон ийэбит 6 саастааҕар аҕата эмискэ ыалдьан өлөн быраата Ньукулайы кыт-
та аҥаардас ийэлэрэ Татьяна Николаевна Родионова-Егорова иитэлээн атах-
тарыгар туруортаабыт. Оскуолаҕа үөрэнэр кэмнэригэр иккиэн биир кылааска 
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үөрэммиттэр. Никифорова Мария 
Руфовнаны, Егорова Мария Ин-
нокентьевнаны, Петров Афанасий 
Пудовиһы, Никифоров Василийы 
кытта бииргэ үөрэммиппит диэн 
оҕо эрдэхпитинэ кэпсээччилэр. Оҕо 
саас тара сэрии кэмнэригэр ааспыт 
буолан, эрдэттэн тыа сирин араас 
үлэтигэр элбэхтик үлэлээн эриллэн, 
үлэ ыарахаттарыттан олох чаҕый-
бат этилэр.

Нэһилиэк үлэни кыайар дьоно үксүлэрэ сэриигэ ыҥырылланнар, от-мас бэ-
лэмэ, оҕуруот үлэтэ дьахталлар, оҕо аймах, кырдьаҕастар дьарамай санныла-
рыгар сүктэриллибитэ. Биһиги аҕабыт бэйэтин тэҥ саастыылаахтарын Ильин 
Василий Григорьевиһы, Осипова Вера Степановнаны, Елисеева Екатерина  
Ионовнаны, Кардашевская Ирина Степановнаны, Гаврильев Захар Давыдо-
виһы, Иванов Егор Герасимовиһы кытта холкуостаахтартан итэҕэһэ суох, биир 
күн өрөөбөккө, үөрэх дьыла бүттэ да, холкуоска үлэлээбиттэр, ол курдук аҕабыт 
6-с кылааһы бүтэрбит сайыныгар 120–150 көлөһүн күнүн аахсан, икки атынан 
күн аайы 12-лии гектар оту мустаран, 1947 с. Сталин төбөлөөх мэтээли ыларга 
түһэриллэн, табаарыһынаан Ильин Василий Григорьевичтыын наҕараадалам-
мыттар.

Аҕабыт кыра эрдэҕиттэн олоххо актыыбынай көрүүлээх буолан, кэнсиэртэргэ 
кыттара, ордук хоһоон ааҕарын сөбүлүүр эбит. Оскуолатыгар, оройуоҥҥа бас-
тыҥ хайыһардьытынан биллэрэ. Петров Афанасий аҕабытын оройуоҥҥа оҕолор 
ортолоругар иннин кимиэхэ да биэрбэт бастыҥ хайыһардьытын туһунан кэп сиир 
этэ. 20 саастааҕар Дьокуускайга агроном үөрэҕэр үөрэнэ киирэн баран, хайы-
һардыы сылдьан сыыстаран, үөрэҕиттэн төннөн кэлбититтэн улаханнык хомо-
йооччу. Онон мин аҕам ситэ үөрэммэтэх үөрэҕэр үөрэнэн, агроном идэтин ылан, 
40-ча сыл устата сир үлэтигэр үлэлээбиппиттэн астынабын, аҕам баҕа санаатын 
толорбут курдук сананабын.

Аҕабыт «Чолбон» холкуоска тугу-тугу үлэлээбэтэҕэй? Оҕус сиэтээччиттэн 
саҕалаан, сүөһү көрөөччүгэ, бостуукка, сылгыһыкка, тырахтарыыска тиийэ. Кини 
хомуньуус буолан, ханна туох кыайтарбат үлэ баар да кинини онно ыыталлара: 
саһыл пиэрмэтигэр кытта үлэлээбитэ, сайынын оҕо биригээдэтин салайан окко 
эмиэ үлэлиирэ. Нам сельскэй сэбиэтигэр хас да төгүл дьокутаатынан талыллы-
быта, нэһилиэк сэбиэтин сэкирэтээринэн эмиэ үлэлээбитэ. Аһара үчүгэй ыраас 
буочардааҕа. Актыыбынай хомуньуус буолан партийнай тэрилтэ сэкирэтээринэн 
талыллан нэһилиэнньэ ортотугар араас хабааннаах үлэ бөҕөтүн ыытааччы.

Оҕолор улаатан, үлэһит буолан хайҕанар кэммитигэр оҕолуу үөрэрэ, өрүү сү-
бэлии-амалыы сылдьара. Төһө да улаханнык ыарыйдар, Намын нэһилиэгэ сай-
дарын туһугар олус кыһаллара. Биһиэхэ олус ирдэбиллээх этэ: үлэҕэ хойутууру, 
эппит тылы толорботу сөбүлээбэтэ. Оҕолорун, сиэннэрин тустарыгар сүрдээҕин 
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кыһаллара. Өйдүүбүн, ыанньыксыттыы сырыттахпына, сарсыарда 4–5 чаастан 
туран, сылаас аһылык бэлэмнээн аһатан ыытарын, тымныы күн — итии чэйин, 
итии күн — тымныы быырпаҕын бэлэм гынара.

1950 с. ийэбинээн Егорова Акулина Прокопьевналыын ыал буолан, 9 оҕону 
төрөтөн, улаатыннаран, барыбытын атахпытыгар туруоран, элбэх сиэн минньи-
гэс сытын билбиттэрэ. Ийэбит өссө икки төгүл игирэ оҕолору төрөппүт эмиэ биир 
дьикти ийэ буолар. Кини оҕо сааһа эмиэ сэрии ыарахан кэмнэригэр ааспыт буо-
лан, кыра эрдэҕиттэн холкуос араас үлэтигэр эриллэн улааппыта. Үөрэҕэр сэниэ 
эбит эрээри, айылҕа айбытынан хаҥсыа буолан, оҕолор наһаа күлүү гыналла- 
рын иһин ситэ үөрэммэтэҕим диэн кэпсээччи. Ийэбит оҕолоругар сүрдээх кы-
таанах этэ. Аҕабыт куруук үлэҕэ сылдьар буолан, ийэбит эппитэ биһиэхэ со-
куон, булгуччу толоруллар буолара. Ол да иһин оччотооҕу кэмҥэ кыра хамнаска 
9 оҕону көрөн-истэн, аһатан-сиэтэн улаатыннардахтара дии. Син оҕоттон итэ-
ҕэстик сылдьыбыппытын олох өйдөөбөппүн, эмиэ да тигэр, эмиэ да баайар этэ. 
Сүрдээх минньигэс астаах буолааччы. Биһиги уулусса оҕолоро биһиги ийэбит 
бэрэскитин, алаадьытын, бичиэнньэтин арааһын элбэхтик сиэбиттэрэ буолуо. 
Ийэбит сүрдээх түргэн уонна ыраас туттунуулаах буолааччы уонна биһигиттэн 
эмиэ ону ирдээччи. Кыра кылааска үөрэнэрбит саҕана спортивнай ыстааммы-
тын бэ йэтэ тигээччи, кыһынын оскуолаҕа барарбытыгар таҥаспытын булгуччу 
бэрэбиэркэлээн ыытааччы. Эдьиийим биһикки үрдүкү кылааска үөрэнэ сылдьан, 
ийэбит тигэн биэрбит ыстаанын хоспоххо кистээн оскуолаҕа баран, элбэхтик 
мөҥүллүбүт буолуохтаахпыт. Дьиэбит истиэнэтин быыһыгар куруук биир талах 
кыбыллан турар буолааччы — ол тыла суох «учууталбыт». Ийэбит сынньалаҥ 

Гаврильевтар уоллара Геннадий Иванович өбүгэлэрин алаастарыгар оҥорбут 
өйдөбүнньүк сэргэ туруоруутун үөрүүлээх түгэнэ. Тоҥсоо алааһа, 2020 с.
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кэмигэр кулуупка сылдьарын олус сөбүлээччи: биир да кэнсиэри, пьесаны, оһуо-
хайы көтүтээччитэ суох.

Мин билигин даҕаны олохпор да, үлэбэр да төрөппүттэрбиттэн туһанарым 
сүрдээх элбэх.

Ол иһин толору этэр бырааптаахпын дии саныыбын: «Төрөппүттэрим — 
олохпор сирдьит сулустарым».

Кыыстара Варвара Ивановна Гаврильева, 
СӨ үөрэҕириитин туйгуна, СӨ үтүөлээх агронома 

Гаврильева Мария Федоровна

Үлэттэн куотуммат этибит

Мин 1929 с. Намҥа төрөөбүтүм. Аҕам Петров Федор 
Гаврильевич, ийэм Анна Гаврильевна. 10-тан тахса оҕо 
төрөөбүтүттэн икки буолан хаалбыппыт. Онтон балтым 
Марина улаатан баран ыалдьан өлбүтэ.

1939–1940 cc. ийэбин батыһан хортуоппуйга, хаппыыс-
таҕа сыыс ыраастаһан холкуос үлэтигэр сыстыбытынан 
барбытым. Сэрии саҕаланыаҕыттан араас үлэни бары то-
лорор буолбуппут. Ол курдук, кыһынын балбаах тиэйии-
тэ, мас тиэйиитэ курдук үлэлэри толорор этибит. Саас 
ойуурга саһаан охсор этибит. Окко киириэх иннинэ сир со-
лооһунугар (майахатыгар диэн ааттанара) Бугулов Аким 
салайааччылаах Николаева Өрүүнэ, Спиридонова Өрүүнэ, Тойтонова Федо-
ра, Гаврильева Акулина (Өкүлүүс), Егорова Марфа (Моппуу диэн ааттыырбыт. 
Ильин Павел бииргэ төрөөбүт балта) уо.д.а. буолан үлэлээбиппитин өйдүүбүн. 
«ЧТЗ» тыраахтарынан чөҥөчөк тууран биэрэллэрэ. Сиилэс дьааматын хаһыы 
диэн эмиэ окко киириэх иннинэ буолара. Сайынын окко үлэлиир этибит, мун-
ньарбыт, кэбиһэрбит.

Күһүн бурдук астааһынын үлэтэ саҕаланара. Малатыылкаҕа кыдамаһытынан, 
баайыы быһаач чынан үлэлиир этим. Бурдук баайыыта куоталаһыылаах буола-
ра. Аан бастакы бириэмийэм үс миэтэрэ ойуулаах сиидэс этэ, ол сиидэстэн ти-
гиллибит ырбаа хым үчүгэй да этэ, туома онно тэҥнээх үчүгэй ырбаахыны кэтэ 
иликпин. Мин үксүн Слюгрова Марияны кытта куоталаһар этим. Кини миигиттэн 
сааһынан аҕа этэ. Кэлин кыайыылаахха үксүн чиэппэр чэй, 1 киилэ арыы биэ-
рэллэр этэ. Оннук бириэмийэлэннэхпинэ, дьонум сүрдээҕин үөрэллэрэ.

Сэрии сылларыгар оҕолор үлэбит сүнньүнэн итинник этэ. Ону барытын биһи-
ги эрэ үлэлиэхтээхпит, биһиги оҥорор үлэбит диэнинэн салайтаран куоталаһан 
үөрэн-көтөн үлэлиир этибит. «Ыарахана бэрт, айака» диэн үлэттэн куотунуу баа-
рын олох өйдөөбөппүн.

1943 c. үлэҕэ барааччылары атаарыыны олох умнубаппын, «Киров» борохуо-
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тунан бараары киирэн, ол онно атааран ытаһыы-соҥоһуу, айманыы бөҕө этэ. 
Борохуот туома иҥнэйэр этэ.

Кэлин араас үлэлэргэ үлэлээбитим, онтон нефтебазаҕа үлэлии сылдьан 
биэн сийэҕэ тахсыбытым. 1954 с. Сидоров Николай Ксенофонтович диэн ты-
рахтарыыс киһиэхэ кэргэн тахсан, ыал буолан, 6 оҕолонон, билигин хос эбээҕэ 
тиийэ олорон кэллим. Кэргэним 1970 с. өлбүтэ. Билигин 17 сиэннээхпин, 4 хос 
сиэннээхпин.

Мария Федоровна Гаврильева, 
үлэ бэтэрээнэ.

«Албан аат эһиэхэ, Улуу Кыайыыны уһансыбыттарга!» брошюраттан 

Григорьев Евсей Яковлевич 
(1893–30.08.1962)

Аҕабытын дьон-сэргэ үтүө киһи этэ дииллэрин долгуйа истэбит 

Аҕабыт Евсей Яковлевич дьадаҥы дьиэ кэргэҥҥэ тө - 
рөөбүтэ. Оҕо сааһыттан кыһалҕаны, эрэйи-муҥу этинэн- 
хаанынан билбитэ. Онон да буолан буолуо, холкуоска бэ-
рэссэдээтэллии сылдьан кыра-хара, дьадаҥы дьону, ту-
лаа йахтары олус өйүүрэ, аһынара.

15 сыл устата Тамалакааҥҥа «Кыһыл өтүйэ», Намҥа 
«Чолбон», Боотулууга «Саха АССР 10 сыла» холкуостар-
га бэрэссэдээтэллээбитэ. Ол былаһын тухары дьоҥҥо 
сы һыана үчүгэйин, үтүө киһитин биһиэхэ оҕолоругар кэп-
сиил лэрин киһи долгуйа истэр. Кими да көрүс, кэпсэт, 
бары «аламаҕай, сайаҕас-эйэҕэс, киэҥ көҕүстээх киһи 

этэ» дииллэр. Хас да түүннээх күннэргэ үҥкүү тыла этэрэ үһү. Ийэм кэпсииринэн, 
дьиэ тигэр быар куустан туран, эбэтэр өттүк баттанан туран ыллыыра, туойара 
үһү. Мин кыра сылдьан истэрим — сиэннэрин ыллаан-туойан утутарын, онноо-
ҕор түүн утуйа сытан дьуохар тылын этэрин. Өлөрүгэр, ыарахан ыарыыга ылла-
ра сытан, ынчыктыырын оннугар ыллыы сытан барбыта.

Аҕа дойду сэриитин кэмигэр бэрэссэдээтэллии олорон, «1941–1945 сс. Аҕа 
дойду сэриитин кэмигэр килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээлинэн, «Дезертирдэри 
тутуу иһин» диэн эриэккэс мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Баартыйалаах этэ, 
кырдьык иһин араатардыыра, кириитикэһит эбит. Сүрдээх өйдөөх, сытыы тыл-
лаах араатар этэ дииллэр. Мин 12 саастаахпар өлбүт буолан, ийэм, бииргэ үлэ-
лээбит дьоно, табаарыстара, урукку холкуостаахтар кэпсээннэриттэн суруйдум.

Кыыһа Мария Евсеевна Григорьева.
Нам музейын архыыбыттан 
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Докторова Анна Даниловна 

Чох тиэйиитэ ыарахан үлэ этэ

Мин Аҕа дойду Улуу сэриитэ саҕаланар сылларыгар «Кыһыл үлэһит» диэн 
холкуоска дайаарканан үлэлии сылдьыбытым. «Кыһыл үлэһит» холкуос бэрэс-
сэдээтэлэ оччотооҕуга Докторов Иван, сэбиэт бэрэссэдээтэлэ Васильев Потап 
(Күүлээхтиир уола) этилэр.

1943 с. Саха сирин бырамыысыланнаһыгар үлэһит илии наада диэн дьону хо-
муйа тардыы саҕаламмыта. Онно мобилизацияҕа түбэһэн, бэс ыйын ортотугар 
аттанар буолбуппут. «Кыһыл үлэһиттэн» элбэх этибит. Билэр дьоммуттан биир-
гэ төрөөбүт балтым Долгаева-Афанасьева Александра Даниловна, Семенов 
Байбал (Тиистээх, Семенов Петр Павлович аҕата), Мендяров Василий (Бытык 
Баһылай) уонна да атыттар элбэх этилэр. Борохуоппут бэс ыйын 20-гэр Ньурба 
диэкиттэн кэлбитэ, онно Сунтаар, Ньурба дьоно баар этилэр. Ханна барарбытын 
чуолкай билбэт этибит. Борохуотунан айаннаан иһэн тохтоон, аны Бүлүү куорат-
тан эбии дьону ылбыттара. Айаннаан Сангаарга тиийдибит. Борохуоппут кытыл-
га тиксибитэ. Сангаардааҕы шахтаҕа чох тиэйиитигэр дьон наада диэн талан ыл-
быттара. Атыттарбыт Дьокуускайга барбыттара. Сангаарга хаалааччылар элбэх 
этибит. Мин бу группаҕа хабыллан, чох тиэйиитигэр үлэлээбиппит. Ол сайын чох 
тиэйэр транспортер суох этэ. Онон биһиги чоҕу уһун хорууда устун лаппаакынан 
тарыйан баарсаҕа тиэйэр этибит. Биһигини муус туруор диэри үлэлиигит диэбит-
тэрэ. Чох тиэйиитигэр 8-тыы чаас үс симиэнэнэн үлэлээбиппит. Үлэбит ардахха 
да, силбиккэ да тохтообот этэ. Кыһыҥҥы өттүгэр ол-бу быстах үлэлэргэ сылдьы-
быппыт. Бараахтарга олорбуппут. Биирдии бараахха 60-нуу киһи олорор этэ.

Кыһын ааспыта, күн уһаан дьыбар тахсыбыта. Дьон кыра-кыралаан дойду-
ларыгар баран испиттэрэ. Бастаан чугас олохтоох дьон сатыы бараллара. Мин 
Баһырҕас балта Марыына диэн кыыстыын, Харбалаах олохтооҕун кытта, боро-
хуоту күүппэккэ дойдубутугар сатыы барыахха диэн быһаарсыбыппыт. Уонна 
Марыыналыын кулун тутар саҥатыгар Сангаартан аттаммыппыт. Дойдубутугар 
15 күн айаннаан кэлбиппит. Марыынам Харбалаахха хаалбыта.

Мин дьиэбэр «Кыһыл үлэһиккэ» кэлэн эмиэ дайааркалаан барбытым. Кэргэ-
ним Докторов Дмитрий Михайлович доруобуйатынан демобилизацияланан кэл-
бит этэ.

Кэргэммин кытта сулумах, оҕото суох буолан, бастакы оҕобут төрүөр диэри 
ыраах учаастактарга сүөһү үлэтигэр үлэлээбиппит.

Билигин биэнсийэҕэ олоробун.

Анна Даниловна Докторова.
Ахсынньы 12 күнэ, 1984 с.

Нам музейын архыыбыттан 
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Долгаева Александра Даниловна

Улуу Кыайыыны уһансыбытым

Ааспыт сэрии сыллара быһыы килиэп баҕалаах, хамса табах, кутуу чэй 
көстүбэт сүгэһэрдээх, аччык аргыстаах ынырык да сыллар этилэр. Ону билиҥҥи 
көлүөнэ ыччаттар сааһырбыт дьон эрэ кэпсэллэриттэн билэллэр.

Ити ынырык сылларга мин Нам нэһилиэгэр «Кыһыл үлэһит» холкуоска үлэ-
лиирим. 1943 сыл этэ. Ити сыл аармыйаҕа Саха сириттэн аһы-үөлү, таҥаһы-са-
бы, дьону тимир суол станциятыгар тириэрдэргэ массыына суола тутуллара  
наада буолбутун туһунан биллэрбиттэрэ уонна үлэҕэ барарга холкуостартан 
дьону ыҥырбыттара. Онно мин баҕа өттүбүнэн барарга быһаарыммытым.

Үөһээ Бүлүү оройуонуттан уонтан тахса 18–20 саастаах кыргыттар бэс ыйын 
25 күнүгэр борохуотунан ол суол тутуутугар айаннаабыппыт. Үлэбит Орджони-
кидзевскай оройуон Хачыкаат диэн нэһилиэгиттэн саҕаламмыта. Оробуочайдар 
бары кэриэтэ кыргыттар этибит. К. И. Бочкарев уонна В. З. Семенов диэн дьон-
нор салайаллара.

Үлэбит олус ыарахан этэ. Үрэхтэри туоруур күргэлэри оҥорон муосталыыр-
быт, котлованнары хаһарбыт, бэрэбинэлэри кэрдэн бэлэмниирбит. Күннээҕи нуор-
ма биир киһиэхэ 40 устуука бэрэбинэ, эбэтэр 3 кубическай миэтэрэ буору хаһыы 
этэ. Ити нуорманы толорор туһугар сарсыарда эрдэттэн киэһэ хойукка диэри үлэ-
лиирбит. Сорохтор доруобуйаларынан үлэттэн сыыйыллан дойдуларыгар төн-
нүбүттэрэ. Үлэлиир тэрилбит диэн сүгэ, эрбии, тимир лаппаакы уонна хойгуо этэ.

Дьэ ити курдук үлэлээн Улахан Невер суолун биһиги туппуппут. Ити оҥорор 
суолбутунан араас таһаҕаһы, киһини тиэммит массыыналар быыстала суох 
ааһаллара. Аармыйаттан төннөн иһэр буойуттар биһиэхэ тохтоон, сынньанан 
бараллара. Мин ол сылдьан сэрииттэн эргиллэн иһэр биир дойдулаахтарбын 
В. С. Ксенофонтовы, А. Н. Николаевы, И. Н. Иванову, онтон да атыттары көрсү-
тэлээбитим.

1945 сааһыгар Аммаҕа көһөрбүттэрэ. Онно үлэлээн эрдэхпитинэ, өстөөхтөрү 
өрөгөйдөөх Кыайыы үөрүүлээх күнэ буолбута.

Суол тутуутуттан эргиллэн кэлэн баран, эмиэ Нам нэһилиэгэр эйэлээх олох 
тутуутугар төбөбүт оройунан түспүппүт. Сэрии сылларыгар айгыраабыт олоҕу 
чөлүгэр түһэрии, дьон олоҕун уйгутун уһаныы биһигиттэн хас биирдиибититтэн 
үгүс сыраны уурары эрэйэрэ.

Билигин Үөһээ Бүлүү нэһилиэгэр бочуоттаах сынньалаҥҥа олоробун. Мин 
өр сыллаах үлэбин Ийэ дойдум үрдүктүк сыаналаан, «1941–1945 сс. Аҕа дойду 
Улуу сэриитин кэмигэр килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээлинэн наҕараадалаа-
быта. Маны таһынан өр сылларга үлэлээбит тэрилтэм — сэллик балыыһатын 
администрацията элбэх бочуотунай грамоталарынан наҕараадалаа быта.

Александра Даниловна Долгаева, 
Үөһээ Бүлүү сэлиэнньэтин олохтооҕо.

Нам музейын архыыбыттан 
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Долгаев Кирилл Иванович, Долгаева Анна Алексеевна 

Аҕалаах ийэм туһунан иһирэх тылынан…

Мин төрөөбүт дьонум — аҕам Дуолгайап Кириил Уй-
баанабыс уонна ийэм Дуолгайаба Ааныска Алексеевна —  
Сэбиэскэй былааһы уһансыбыт дьон. Дьон киэнэ дьоһун-
наахтара, киһи киэнэ сэмэйдэрэ этилэр. Мин өйдүүрбүнэн, 
сынньанан, быар куустан олорбуттарын олох өйдөөбөп-
пүн. Аҕам улахан саастаах киһи этэ. Бэйэтин сааһыгар 
сөп түбэһэр дьарыктаах буолааччы. Нэһилиэккэ бастыҥ 
мас ууһа этэ. Намҥа бастакынан тутуллубут мас оскуо-
ла, наспо дьиэтэ кини салайыытынан, нууччалыы эттэххэ, 
прорабтааһынынан үлэҕэ киллэриллибиттэрэ. Онно үлэ-
лээбитэ оччотооҕуга улаханнык сыаналанан, икки нарын 
көстүүлээх фарфор миискэлэринэн наҕараадаламмыт этэ. 
Биирин ииппит улахан кыыһыгар, оттон биирин, төрөппүт соҕотох кыыһыгар, 
миэ хэ хаалларбыт.

Саҥа тутуллар дьиэлэр түннүктэрэ, хосторунан ааннара (оччоҕо бөлүөкүбэй 
диэн ааттааччылар) хайаан да мин аҕам илиитинэн оҥоһуллаллара. Суһаллык 
дьоллоох ыал дьиэтин киэргэтэллэрэ. Тупсаҕай көстүүлээх дьиэ малын мин  
аҕам оҥорор буолара. Сайын тиэргэнин иһигэр бэйэтэ оҥостубут анал туттар 
уһанар тэриллээх этэ. Ийэм ыраах пиэрмэҕэ дайааркалыыра. Кыраабыл, түн-
нүк араамата, балык туута, илимниир тыы, онтон да атын тэрил барыта аҕам 
тупсаҕайдык тэриммит мастарыскыайыгар оҥоһуллара. Туоһунан үүйэн араас 
тупсаҕай көстүүлээх тууйас диэн иһити оҥорбута ыал аайы баар буолааччы. 
Биһиги окко сылдьарбытыгар арыыны тууйаска ыһыктанан киирээччибит. Ол 
арыы өр кэмҥэ буортуйбакка сибиэһэй баҕайы сылдьааччы. Билигин биир да 
иһит ордубакка хаалбытыттан хомойобун.

Аҕам байанайдаах улахан булчут этэ. 80-тан тахсан баран өлбүтэ. Ол да 
буол лар биһигини биир киэһэ харата суох хаалларбытын өйдөөбөппүн. Олох кы-
рабар улахан бултан — тайахтан, тыатааҕыттан — ураты булду атын сыарҕаты-
гар толору тиэйэн кэлээччи. Улахан эбэҕэ илимнээн биирдэ бэйэтэ оҥорбут икки 
миэ тэрэ усталаах остуолун устатын тухары сытар балыгы туттарбыта. Холкуос- 
 ка кадровай булчут этэ. Ыраах тыаҕа бултуу тахсар булчуттарга ас биэрээччи- 
лэр. Ол астан курупчаакы бурдуга ордук күндү буолара. Ол киэһэ ийэм тэриэл-
кэлэргэ хас биирдиибитигэр курупчаакы алаадьыны өрөһөлүү ууран биэ рэрэ. 
Оҕо тэриэл кэтигэр иккилии эрээт, ийэм тэриэлкэтигэр үс эрээт, оттон аҕам тэ-
риэлкэтигэр түөрт эрээт ууруллара. Дьоро киэһэ буолара.

Биир интэриэһинэй идэтэ — ыалдьыбыт дьоҥҥо көмөлөһүү буолааччы. Мин 
аҕам киэҥ, күүстээх, үтүө санаалаах, сымнаҕас майгылаах, аҕыйах саҥалаах 
киһи этэ. Кыыһырбытын, мөхпүтүн өйдөөбөппүн. Ол да буоллар киниттэн ула-
ханнык толлор этибит.

Долгаев 
Кирилл Иванович
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Ийэм оҕо сааһа киһи наһаа ымсыырбат олоҕор ааспы-
та. Аҕатынан Түүлээхтэртэн төрүттээх. Оччото суох май-
гылаах маачаха аҕаҕа түбэспитэ. Ийэтэ эрдэ өлөн, уонун 
кыайбат саастаах кыысчаан үс кыра балтын уонна икки 
быраатын кытта тулаайах хаалбыттара. Онон кыра саа-
һыттан хаһаайыстыбаны бостууктаабыта. Кыра дьонун 
киһи хара гынан, дьоҥҥо таһаарбыта.

Ийэм аҕабыттан элбэх сыл балыс этэ. Эйэ дэмнээх-
тик өр сыл бииргэ олорбуттара. Ийэм сытыы-хотуу, эл бэх 
саҥалаах, эйэҕэс майгылаах, барбыт-кэлбит киһи этэ. Үйэ-
тигэр уһун сылларга холкуос пиэрмэтигэр дайаарка лаан, 
сүөһү араас үлэтигэр үлэлээн, дьиэ кэргэнин ииппитэ. Би-

риэмийэлээх үлэһит этэ. Оччолорго бириэмийэлэрэ диэн сүөһүнэн, арыынан, 
үүтүнэн наҕараадаланаллара. Ынахтарын күҥҥэ түөртэ ыыллара. Ынахтарын 
бэйэлэрэ хомуйаллара, ньирэйдэрин бэйэлэрэ көрөллөрө. Оттон сайын ньирэй-
дэри пиэрмэ оҕолоро хомуйан, сылгылаан таһаарыы биһиги үлэбит буолара.

Ийэлэрбитигэр биһиги, пиэрмэ оҕолоро, улахан көмө дьон буолааччыбыт. 
Ынах этэрэн, түөртүүрдэр быыстарыгар ынах сааҕын күрдьэн ийэлэрбитигэр 
көмөлөөх дьон курдук сананарбыт. Ийэлэрбит ити күүстээх үлэ быыһыгар бур-
дук буолагар киирэн, бурдугу сиэрпэнэн быһан, соһулуон бөҕөнү туруоран кэ-
лээччилэр. Сороҕор «Уоттаах», «Күрүҥ күөлүн» пиэрмэлэриттэн сатыы Намҥа 
МТС-ка олорор нууччаларга сымыыт атыылаан кэлээччилэр. Ийэм барахсан сэ-
ниэлээх, үлэһит да киһи эбит.

Кыһынын үлэ кэнниттэн куобах тириитин сүлүүтэ буолааччы. Аҕам сохсотут-
тан куобах бөҕөтүн сыарҕатыгар тиэйэн кэлээччи, ону пиэрмэ ыала бары үллэс-
тэн сиэччилэр. Үчүгэй да буолара. Ийэм түүнүн дьонун таҥаһын бэрийээччи. 
Этэрбэс, үтүлүк, куллука, кээнчэ тигиитэ — барыта кини үлэтэ буоллаҕа. Үчүгэй 
иистэнньэҥ этэ. Эдэригэр оһуокай тыла этэрэ үһү. Бииргэ үлэлээбит аҕа уон-
на балыс табаарыстара ийэм туһунан истиҥ-иһирэх тылларынан ахталларын 
чугас дьоно, сиэннэрэ киэн тутта истэбит. Ийэм миигин холкуостаах биэнсийэ-
тинэн үбүлээн үрдүк үөрэҕи бүтэртэрбитэ. Дьэ онтон саҕалаан, иккиэн бииргэ 
олорбуппут. Дьиэ кэргэммит кэҥээбитэ, күтүөтүн Уйбаан Ньукулаайабыһы кытта 
сүрдээҕин тапсаллара. Иккиэн да үтүө майгылаах дьон биир туора тылы саҥар-
сыбатахтара. Ийэбит, эбээбит, хос эбээбит элбэх сиэннэрдээх, хос сиэннэрдээх. 
Сиэннэрин барыларын бүөбэйдэспитэ, улаатыннарсыбыта. Хос сиэннэрин эмиэ.

Ийэлээх аҕам — дьоллоох дьон. Кинилэр тустарынан истиҥ-иһирэх тылла-
рынан ахтан ааһабыт.

Кыыстара Федора Кирилловна Харитонова, 
педагогическай үлэ бэтэрээнэ.

Балаҕаннаах нэһилиэгэ 

Долгаева 
Анна Алексеевна
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Үлэ диэн дьол

Сэрии сыллара харахпар бу баар курдук көстөллөр, оннук ынырык дьыллары 
бил бэппин. Сүрдээх элбэх дьоммутун — уолаттарбытын, убайдарбытын, аҕа-
ларбытын — барыларын фроҥҥа диэн илдьэ барбыттара. Барааччылары Та-
быйыыс таһыгар мунньан, стройдатан баран Чолбоннуур аартыгынан сатыы ил-
дьэ барбыттара, суолга атах быыла эрэ олорон хаалбыта. Атаарааччылар бары 
ытаспытынан алааспытын эргийэн көрбүппүт — уулуссаҕа Ноолур оҕонньор, 
Павлов Ньукулай оҕонньор курдук эрэ дьоннордоох хаалбыппыт.

Үлэ барыта биһиги санныбытыгар сүктэриллибитэ. Ыарахаттартан иҥнэн 
турбатахпыт, иккилии паара атынан сир хорутарбыт. Салайааччынан Чыычаах 
оҕонньору анаабыттара, биирдэ көлүйэн көрдөрөн баран, «аны бэйэҕит көлүнүҥ, 
сатаатаххытына үлэлээҥ, сатаабатаххытына сылдьыҥ» диэн эмиэ байыаннай 
бирикээс тэҥэ буолара.

Мин Көтө уола Докторов Степан (Бычаах) кэргэнинээн пааралаһан үлэлээ-
биппит. Кинилиин сааскы ыһыыбытын бүтэрбиппит, күһүнүн үүнүү бөҕөтүн ыл-
быппыт, дохуот бөҕөтүн үллэстибиппит. Сааскы ыһыы кэнниттэн от үлэтигэр 
саба түспүппүт, Ээкээ Сэргэйин кэргэнинээн Арыы ходуһаларыгар сарсыарда 
аайы 7 чааска баар буолар этибит уонна киэһэ боруҥуйга диэри от мунньарбыт. 
Дьэ итинник үлэлээбиппит.

Холбооһун нолуок диэн баара, онно икки ынаҕы биэрбиппит. Сэрии дьылла-
рын кэнниттэн 35 сыл устата наар дайаарканан үлэлээбитим. Бастыҥ дайаар-
ка аатын ыларым. Оччотооҕу биригэдьиирдэр Ньомньоо, Бурҕаа, Оконосов 
Өлөксөй, Романов Иона, Мухоплев Петр этилэр. Бастыҥ дайаарка буолан, 
сүөһүнэн, арыынан, этинэн, үүтүнэн бириэмийэ ыларым. Ити быыһыгар атын үлэ 
элбэх буолара, олорон сынньамматах киһибин. Үлэтэ суох астыммат этим. Үлэ 
диэн дьол.

Анна Алексеевна Долгаева.
Кулун тутар 4 күнэ, 1985 с.

Нам музейын архыыбыттан 

Егоров Андрей Николаевич-Бурҕаа

Өр сылларга салайар үлэҕэ сылдьыбытым

Мин 1892 с. Үөһээ Бүлүү улууһугар Нам нэһилиэгэр 
дьадаҥы дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүтүм. Тиийиммэт-түгэммэт 
буолан, баайдарга хамнаска үлэлиирим.

1921–1922 сс. Бүлүү уокуругар үрүҥ бандьыыттар өрө 
туруулара саҕаламмыта. Ити сыл сааһыгар, кулун тутар 
ыйга, Үөһээ Бүлүүгэ кыһыл партизанскай дружина тэрил-
либитэ. Руф Кардашевскай, онтон кэлин Павлов Андрей 
Павлович хамандыырдаах 20 киһи буолан, билиҥҥи рай-
союз дьиэтигэр штабтанан олорбуппут. Ньурбаттан То-
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йуурускай уола диэн хамандыырдаах, 20 киһилээх кыһыл этэрээтэ кэлбитэ. Ки-
нилэри кытары Ньурбаҕа барбыппыт. Онно Пясталов хамандыырдаах Кыһыл 
Аармыйа регулярнай сэрииһиттэрэ кэлэн биһиэхэ холбоспуттара. Онтон Үөһээ 
Бүлүүгэ кэлэн, Намҥа Куталаах уонна Үмүлүүн үрэххэ Куолакы этэрээтин кыта-
ры сэриилэспиппит. Ол кэннэ Бүлүүгэ көмөҕө баран иһэн, Чыбыыдаҕа тоһуурга 
түбэһэн, төннөн кэлбиппит. Онтон Ньурбаҕа көмөҕө барбыппыт. Онно Сунтаар 
киһитэ Павлов уонна Куонаан бандьыыт этэрээттэрэ биһиги 20 киһибитин тө-
гүрүйэн олорбуттарын үрэйтэлээбиппит. Куонаан бандьыыт хоту диэки куоппу-
та. Оттон биһиги Павлов этэрээтин тобоҕун сойуолаһан, Күүкэйинэн сылдьан, 
ыһан-бурайан кэлбиппит. Ити кэмҥэ Бүлүү уокуругар 7 улуус баарыттан 5-һин 
үрүҥ бандьыыттартан босхолообуппут — Сунтаар, Ньурба, Марха, Үөдүгэй, 
Үөһээ Бүлүү. Саха АССР Совнаркомун бэрэссэдээтэлэ Исидор Барахов боро-
хуотунан кэлэн, биһиэхэ дириҥ махталын биллэрбитэ.

1922–1930 сс. Алдаҥҥа, Бүлүүгэ, Далырга милиционерынан, онтон 1936 сыл-
га диэри Нам нэһилиэгин Сэбиэтин бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбитим. Онтон сал-
гыы «Кыһыл үлэһит» холкуос уонна «Чолбон» холкуоска бэрэссэдээтэллээби-
тим.

1942–1945 сс. Үөһээ Бүлүү рыбпромугар сэбиэдиссэйдээбитим. Онтон үс сыл 
устата Үөһээ Бүлүүтээҕи «Золототранс» диэн тэрилтэҕэ управляющайынан үлэ-
лээбитим.

1948–1958 сс. Харбалаахха «Бааһынай», Ороһуга «Победа», Намҥа «Кыһыл 
үлэһит» уонна «Чолбон» холкуостарга үлэлээбитим. 1958 сылтан персональнай 
пенсионер буолбутум.

1934 с. Саха сиринээҕи VIII ыҥырыылаах Сэбиэттэрин сийиэстэригэр дэлэ-
гээтинэн ыҥырыллыбытым уонна Сэбиэттэр Саха сиринээҕи Киин Ситэриилээх 
кэмитиэттэрин чилиэнинэн талыллан, 1938 c. диэри үлэлээбитим.

«1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр килбиэннээх үлэтин иһин» 
мэтээли нэн наҕараадаламмытым.

1947 с. сэтинньи 6-с күнүгэр Саха АССР Верховнай Сэбиэтин президиумун 
Бочуотунай грамотатынан наҕараадаламмытым.

1967 с. Нам нэһилиэгин Бочуотун кинигэтигэр киллэрбиттэрэ. Ити сыл «Хор-
сунун иһин» уонна «СССР сэбилэниилээх күүстэрин 50 сыла» диэн мэтээллэ-
ринэн наҕараадаламмытым.

1970 с. «В. И. Ленин төрөөбүтэ 100 сылын туолуутугар килбиэннээх үлэ иһин» 
диэн мэтээлинэн, ону таһынан бочуотунай грамоталарынан уонна хайҕал сурук-
тарынан наҕараадаламмытым.

1969 сылтан Нам нэһилиэгин Сэбиэтин дьокутаатынан талыллан үлэлии сыл-
дьабын. Кыайарбынан көмөлөһө сатыыбын.

Андрей Николаевич Егоров‑Бурҕаа.
Алтынньы 13 күнэ, 1970 c.
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Егоров Петр Егорович-Мутуукап Бүөтүр 

Абаҕам туһунан 

Петр Егорович Егоров-Мутуукап Бүөтүр 1927 с. бэс 
ыйын 10 күнүгэр Нам нэһилиэгэр дьадаҥы дьиэ кэргэнигэр 
төрөөбүтэ. Эһэм Дьөгүөр Мутуукап бастакы кэргэниттэн, 
мин билэрбинэн, эдьиийэ Мария Егоровналыын-Моппуу-
салыын иккиэлэр. 1997 сыл сэтинньи 18 күнүнээҕи «Үөһээ 
Бүлүү» хаһыакка Софрон Докторов «Талааннаах сала-
йааччы, тэрийээччи этэ» (П. Е. Егоров төрөөбүтэ 70 сылы-
гар) ыстатыйатыгар: «Петр Егорович Егоровтыын Нам 
ос куолатыгар бииргэ үөрэммитим, кини миигиттэн  
биир сыл балыс буолан алын кылааска үөрэммитэ. Бүө-
түр бииргэ төрөөбүт убайа биһигиттэн лаппа аҕа уол 
баарын өйдүүбүн. Кини үрдүкү кылааска үөрэнэрэ, чуумпу баҕайытык сылдьар 
оҕо этэ, оҕолор «Бассабыык» диэн ааттыыллара. Ол оҕо ыалдьан өлөн хаал-
быта», — диэн суруйбут. Онон бииргэ төрөөбүттэр үстэр эбит. Үөһээ Бүлүүгэ 
эдьиийбит Моппуусаҕа Далыртан таайа Туруйа Даньыыла диэн уһун уҥуохтаах 
оҕонньор ыһыахха кэлэн түһэр этэ, онон эһэм бастакы кэргэнэ уҥуоргу эбит диэн 
өйдөөн хаалбыппын.

Эһэбит Егор Петрович Мутуков, кэргэнэ өлөн, икки оҕолоох огдообо хаалан 
баран, эбэбитин Мария Степановна Томскаяны Бүлүү Кыадаҥдатыттан сүгүн-
нэрэн аҕалбыт. Инньэ гынан, кыттыгас 6 оҕоломмуттар. Мин аҕам абаҕатыгар 
иитиллибит буолан, кини бииргэ төрөөбүттэрин кытары улаханнык алтыспак-
ка улааппыппыт. Бары даҕаны «Борукуоппай оҕолоро» диэн биһиэхэ үчүгэй 
сыһыаннаах этилэр, аҕабытын да туора көрбөккө, түмүстүлэр да өрүү ыҥырар 
буолаллара. Эбэбитигэр баран сымыыт ылан кэлэрбит, онон бэйэбит испитигэр 
«Сымыыттаах эбээ» диэн ааттыыр этибит. Эһэбит кырабытыгар өлбүт, онон бу 
диэн өйдөөбөппүн.

Эбэбит сымнаҕас майгылаах буолан икки улахан оҕолорго аһара үчүгэйдик 
сыһыаннаспыт, ону мин Бүөтүрдээх Моппууса ииппит ийэлэригэр сыһыаннарыт-
тан көрөр этим, атын ийэлээхтэрин кэлин биирдэ биллэҕим…

Софрон Докторов ахтыытыттан: «Дьөгүөр Мутуукап МТС тэриллиэн иннинэ 
«Чолбон» холкуоска тимир ууһа этэ. МТС тэриллибитин кэннэ тыраахта - 
ры үөрэтэр кууруска үөрэнэн, тырахтарыыс буолбута. МТС-ка аҥаардастыы 
аатырар үлэһитинэн биллибитэ. Стахановец буолан, 1937 с. Москваҕа Бүтүн 
Сойуустааҕы тыа хаһаайыстыбатын ситиһиилэрин быыстапкатыгар кыт-
тыбыта. Хамнаһын 3–4 туонна бурдугу, 2–3 центнер арыыны, элбэх харчыны 
аахсара. Онон Бүөтүр Дьөгүөрэбис дьоно киһи ымсыыра көрөр баай дохуот-
таах буолаллара. Мутуукаптарга кэлэр-барар, сылдьыһар дьон: «Кинилэртэн 
элбэхтик салҕанабыт», — дииллэрэ.

Бүөтүр аҕата аҕыйах саҥалаах, үлэ туһа эрэ диэн олорор киһи, ийэтэ дьиэ 
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кэргэн үчүгэй хаһаайката этилэр. Элбэх хоноһолоох, ыалдьыттаах буолаллара. 
Оҕону дьиэҕэ-уокка иитиигэ хаһан баҕарар ийэ оруола улахан. Онон үксүн ийэ-
бит салалтатынан улахан оҕо кыра оҕолорго баһылык буолара. Бүөтүр убайа 
Бассабыык өлбүтүн кэннэ дьиэҕэ кинини сүрүннүүр, салайар бас-көс киһитэ суох 
муммут кус оҕотун курдук буолан хаалбыта. Ыал улахан оҕото төрөппүт дьону-
гар көмөлөһөр чомойдоро буоллаҕа…

Аҕа дойду сэриитэ бара турдаҕына, Бүөтүр оскуолатын быраҕан, «Чолбон» 
холкуоска хара үлэҕэ көхтөөхтүк кыттыбыта. Ол иһин 1946 сыл муус устар 
1 күнүнээҕи ыйааҕынан «1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр кил-
биэннээх үлэтин иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Ити кини үлэтин аан 
бастакы үрдүктүк сыаналааһын этэ. Итинтэн салгыы баартыйа, бырабыыталыс-
тыба П. Е. Егоров үлэтин, бириэмэтигэр табатык көрөн, үрдүктүк сыаналаабыта. 
Барыта алта мэтээлинэн, түөскэ кэтэр бэлиэлэринэн наҕараадаламмыта. Кини 
бэйэтин төрөөбүт Намын нэһилиэгиттэн, «Чолбон» холкуостан, харыс да сири 
халбарыйбакка үлэлээбитэ. Быһата, нэһилиэгэр эттиин-хаанныын бэриниилээх 
патриот этэ. Петр Егорович кэлин, отучча сааһыгар, бэйэтин салайар, тэрийэр 
дьоҕурун билинэн, «Чолбон» холкуоска биригэдьииринэн үчүгэйдик үлэлээн хол-
куостаахтар ортолоругар улахан аптарытыаты ылбыта. «Петр Егорович дуо?» 
дэнэр кэрэхсэнэр киһи буолбута. Холкуос сыл

 
ахсын үрдүк үүнүүнү ылары ситис-

питэ, онно кини тэрийэр-салайар дьоҕура улахан быһаарар оруоллааҕа. Петр 
Егоров иккитэ Москваҕа Бүтүн Сойуустааҕы норуот хаһаайыстыбатын ситиһии-
лэрин быыстапкатыгар кыттыыны ылбыта. Дьокуускайга бастыҥнар сүлүөттэрин 
хас да төгүллээх кыттыылааҕынан, үчүгэй үлэтэ тардан

 
компартия чилиэнинэн 

буолбута. Оройуоннааҕы, уобаластааҕы партийнай кэмпириэнсийэлэргэ дэлэ-
гээт быһыытынан талыллан кыттыыны ылара. Кини биһиги харахпыт ортотугар 
сылдьан, өйдүүн-санаалыын, тыллыын-өстүүн үүнэн-сайдан

 
барбыта. Тыла-өһө 

олохтоох, аптарытыаттаах, сайдан иһэр эдэр киһини баартыйа райкома таба 
көрөн, үлэтин сыаналаан, хаста да райком, обком Верховнай Сэбиэтин прези-
диумун бочуотунай грамоталарынан наҕараадалаабыта.

Петр Егорович Нам сельсоветын бэрэссэдээтэлинэн, отделение управляю-
щайынан, учаастак сэбиэдиссэйинэн, сельпо бэрэссэдээтэлинэн ситиһиилээх-
тик үлэлээбитэ. «РСФСР атыытын, эргиэнин туйгуна» диэн үрдүк ааты ылбыта.

Ону таһынан, Бүөтүр сорсуннаах булчут этэ. Ууга да, тыаҕа да сырыттаҕына, 
дьиэтигэр өлгөм бултаах-алтаах кэлэрэ. Булт киниэхэ эрэ тоҕооһон иһэр курдук 
буолара. Суоппар киэнэ бастыҥа. Петр Егорович бэйэтигэр улахан ирдэбиллээх 
этэ. Туох да үлэ буоллун, кини ис дууһатыттан ылсан үлэлиирэ.

Кини кэргэнэ үтүө суобастаах, бэртээхэй киһи. Анна Павловна Тюляхова- 
лыын бэркэ тапсан, 36 сыл бииргэ олорбуттара. Кинилэргэ Нам нэһилиэгин 
биир бастыҥ ыалын быһыытынан өрөспүүбүлүкэ уонна оройуон улахан сала-
йааччылара сылдьаллара. Ол иһигэр Г. И. Чиряев, С. Н. Платонов, Н. Е. Васи-
льев, М. Т. Егоров, Д. Д. Климентов, В. Г. Лыглаев курдук дьон тохтоон, кэпсэтэн, 
күлэн-үөрэн сылдьан ааһаллара.

Абаҕам Бүөтүр эдэригэр Мария Степановна Иванованы — Талахаччыйа кыы - 
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һын, улаханнык таптаан кэргэн ылбыта биллэр, уол оҕоломмуттар. Кэргэнэ эдэ-
ригэр, оҕото кыратыгар өлөннөр олоҕор улахан охсууну ыла сылдьыбыт. Нина 
Саввинова: «Эдьиийдэрим Татьяна, Степанида Степановналар, ийэм Вера 
Степановна Бүөтүрү күтүөбүт диэн үчүгэйдик саныыр, улаханнык убаас-
тыыр этилэр», — диир. Кэлин Анна Тюляхованы көрсөн, кыыстаах уол оҕону 
иитэн улаатыннарбыттара, билигин сиэннэрэ Мутуукап Бүөтүр аатын ааттата 
сылдьаллар. Олоҕор ситиһиитин саҥаспыт Анна Павловнаны кытта сибээстиир 
улахан алҕас буолбата буолуо.

Бу буолаары турар XX Манчаары спартакиадатын кытта Бүөтүр Дьөгүөрэбис 
успуорка ситиһиилэрин сибээстиир, сырдатар тоҕоостоох. Кини хапсаҕайга, атах 
оонньуутугар, үрдүгү ойууга, киирэ анньыытыгар, мас тардыһыытыгар барыты-
гар дэгиттэр этэ.

1997 сыл сэтинньи 29 күнүгэр «Үөһээ Бүлүү» хаһыакка Виталий Попов 
«Дьиҥнээх хапсаҕайы кини көрдөрбүтэ» ыстатыйатыгар: «Хапсаҕайдаһан тус-
тууга Саха Өрөспүүбүлүкэтин спордун маастара Бүөтүр Егоров быйыл 
70 саа һын туолуохтаах этэ. Ол эрээри дьылҕа-хаан оҥоһуута кытаанах буо-
лан, 64 эрэ сааһыгар 1991 с. алтынньы 17 күнүгэр биһиги кэккэбититтэн туо-
раабыта. Дьөгүөр Мутуукап кыра, дьарамай киһи этэ дииллэр, билэр дьон. 
Ол оннугар кэргэнэ уһун уҥуохтаах төрөл дьахтар үһү. Бүөтүр, баҕар, ийэ-
тин батан бухатыыр киһи буола үөскээбитэ буолуо. Кини оҕо эрдэҕиттэн 
атаҕынан кытыгырас, илиитигэр күүстээх эбит. Бүөтүр 1952 сылтан 11 сыл 
устата «Чолбон» холкуоска биригэдьииринэн үтүө суобастаахтык үлэлээ-
битэ биллэр. Дьэ, бу сылларга кини тустуук талаана арыллыбыта. Биригэ-
дьиир киһи туох эрчиллиитэ кэлиэй. Дьиэтигэр кэлэ-бара иккилии бууттаах 
киирэлэринэн оонньоон эрчиллэрин көрөөччүбүн. Арай, 1959–1960 сс., саас Нам 
оскуолатын дириэктэрэ Кирилл Петрович Григорьев көҥүл тустууга уонна 
хапсаҕайга оройуон сүүмэрдэммит хамаандатын Намҥа оскуола спортивнай 
былаһааккатыгар түмэн эрчийбитэ. Итиннэ Бүөтүр Егоров үлэтин быыһы-
гар кэлэн кыратык эрчиллибиттээх.

1956 с. бэс ыйыгар Саха сирин норуоттарын I спартакиадата үрдүк 
таһымҥа ыытыллыбыта. Хапсаҕайга түөрт ыйааһынтан иккитигэр Үөһээ 
Бүлүү уолаттара бастаабыттара. Ол курдук, чэпчэки ыйааһыҥҥа Сергей 
Ли-Фу уонна ыарахан ыйааһыҥҥа Петр Егоров тэҥнээхтэрин булбатахта-
ра. 1960 с. Бүөтүр Егоров Саха сирин норуоттарын III спартакиадатыгар 
хапсаҕайга ыарахан ыйааһыҥҥа бочуоттаах 3-с миэстэҕэ тиксибитэ.

1960 сылтан кэлин П. Егоров эдэрдэргэ өрөспүүбүлүкэ чемпионатыгар  
кыттыбыта биллибэт. Арай, 1973 с. Манчаары спартакиадатыгар Дьокуус-
кайга «Спартак» стадиоҥҥа тустубуттаах. Бүөтүр итиннэ 45-тэн үөһэ 
саастаахтарга хапсаҕайга ыарахан ыйааһыҥҥа чаҕылхайдык бастаабыта. 
Утарсааччыларын мүнүүтэҕэ даҕаны тиэрдибэккэ үлтү кумалаабытын көр-
бүтүм. Чахчы, астык кыайыы буолбута. Киһи көрөн олорон киэн туттар 
көстүүтэ этэ».

Ити тустуу туһунан Маҥаас олохтооҕо Е. Васильев «Коммунизм сардаҥата» 
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хаһыат 1990 сыл ахсынньытыгар маннык суруйбутун ааҕыҥ: «1973 сыллааҕы 
өрөспүүбүлүкэтээҕи Манчаары күрэхтэһиитигэр мэҥэлэр бэркэ тэринэн кэл-
бит көрүҥнээхтэрэ. 45 сааһыттан үөһэ саастаахтарга үөһэ ыйааһыҥҥа Үөһээ 
Бүлүүттэн Петр Егоров, Мэҥэттэн туойунан чочуллан оҥоһуллубут кур-
дук эттээх-сииннээх, модьу-таҕа, толуу киһи ыҥырыллар. Судьуйа свистога 
тыаһыырын кытта, хаһааҥҥыттан эрэ кэтэһиилээхтэр курдук «бачыгыра-
тыһан» бараллар. Хабыр хапсыһыы ханнык эрэ түгэнигэр мэҥэлэр бөҕөстөрө 
тиэрэ таһылла түһэр. Ол тустууну көрө олорон, Мэҥэ-Хаҥаластан кэлэ сыл-
дьар Роман Ларионов: «Бообо бөҕө оҕутта», — диэбитэ. Бообо охтон тахсан 
баран: «Бүлүүлэр үйэм тухары үрдүбэр үҥкүүлүүргэ айыллыбыт дьон эбит», — 
диэн сулана былаан дьонугар кэпсээбит. — Урут сэрии иннинэ Буучугурас ох-
торон турар…» — диэн кэпсээнин түмүктээбитэ.

Биллэрин курдук, Буучугурас 1908 сыллааҕы төрүөх, Бүөтүртэн сүүрбэччэ  
сыл аҕа. Ол эрээри аахпыккыт курдук, Буучугурастыын тустубут киһилиин  
Бүөтүр даҕаны тустубуттаах эбит. 1957–1959 сыллардааҕы ыччат өрөс-
пүүбүлүкэтээҕи бэстибээлигэр Бүөтүр Егоров хапсаҕайга ситиһиилээхтик 
кыттыбыта. Ол туһунан кини үөлээннээҕэ, хапсаҕайга СӨ спордун маас тара 
Сергей Ли-Фу маннык суруйбута миэхэ баар: «Мин сылын кыайан өйдөөбөтүм, 
бэстибээлгэ этэ. В. Румянцевы Егоров Петр өттүктээн буор өрүкүйүөр диэ ри 
бырахпытын урукку пааркаҕа илэ харахпынан көрбүтүм. Күүс өттүнэн баһы-
йара, ыйааһына да арыый ордук курдук этэ.

Мин эмиэ Бүөтүрү кытары тустан турардаахпын. Кини курдук кытаанах 
илиилээх-атахтаах киһини кытта тустарым тухары көрсүбэтэҕим. Онон, 
кыанар киһи үлэҕэ эриллэн, бокуойа суох буолан хаалбыта».

Аатырбыт хапсаҕайдьыт Никита Константинович Докторов-Бычырдаан  
Бүөтүр Егоров туһунан маннык эппиттээх: «Бүөтүр үчүгэй да тэбиилээх этэ. 
Ону билигин ким да оҥорбот», — диэн.

П. Е. Егоров курдук айылҕаттан бэриллибит тустар талааннаах киһи оҕо 
сааһыттан көҥүл тустуунан үчүгэй, биллиилээх тириэньэргэ эрчиллибитэ 
буоллар, тыас таһаарыа хааллаҕа. Холкуос хаһан да бүппэт түбүктээх үлэ-
тин быыһыгар сылдьан, кини киһи кыаҕа бэрт буолан итинник ситиһиилэн-
нэҕэ диэн билигин саныыбын».

«Дыгын оонньууларыгар» кыттыбыт Антон Тойтонов Бүөтүр сиэн быраата 
буо лар. Аймахтарын аатын ааттатыа диэн эрэнэбит.

Ахтыылартан сурукка тистэ  
Надежда Мутуукаба
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Егорова Зинаида Васильевна 

Ийэм маҥнайгы трактористка этэ

Мин ийэм Зинаида Васильевна бииргэ төрөөбүт убай-
дарын, эдьиийдэрин уонна бырааттарын кытта «Кыһыл 
үлэһит» холкуоска чилиэнинэн киирбитэ.

Бастаан артыал диэн этэ, онтон холкуос буолбута дии-
рэ. Онно үлэлии сырыттаҕына, Нам нэһилиэгэр 1935 с. 
массыына-тыраахтар станцията (МТС) тэриллибит. Онно 
тырахтарыыстар куурустара аһыллыбыт. Үлэни-хамнаһы 
кыайар уолаттар-кыргыттар холкуостартан мунньустан, бу 
кууруска үөрэнэн, оройуон нэһилиэктэригэр сири оҥорууга 
МТС бастакы тырахтарыыстара буолан таһаарыылаахтык 
үлэлээбиттэр. Ийэбин үчүгэй үлэтин иһин 1939 с. оройуон 
I ыҥырыылаах Сэ биэтигэр дьокутаатынан быыбардаабыттар. 4-с №-дээх депу-
татскай киниискэтин Нам музейыгар туттарбытым.

1939 с. ийэм Екатерина Григорьевнаны кытта Дьокуускайга баран, комбай-
нердар үөрэхтэригэр үөрэммиттэр. «Северный» диэн хамбаайынынан «Чол- 
бон», «Кыһыл үлэһит» холкуостарга П. С. Мухоплевы, Үөдүгэйгэ, Кэнтиккэ 
П. М. Ивановы кытта үлэлээбит. Кинилэр ити сылларга үүнүү хо муурун сору-
даҕын 126%-ҥа тии йэ толорбуттар.

Аҕа дойду сэриитин сылла-
рыгар «ХТЗ» тыраахтарынан си - 
ри хорутууга, таҥастааһыҥҥа 
социалистическай куоталаһыы-
га киирсэн үлэлээбит. Ылым-
мыт сорудаҕын 200% толорбут. 
Тырахтарыыс дьахталлар эр 
дьону солбуйан, ыарахан үлэни 
толорбуттарын туһунан оччо-
тооҕу «Кыһыл үлэһит» холкуос 
бэрэссэдээтэлэ И. И. Докторов 
ахтара. Иван Игнатьевич сэрии-
гэ маҥнайгы ыҥырыыга баран, 
сэрии толоонуттан ыараханнык 
бааһыран, дойдутугар эргилли-

Егорова Зинаида 
тырахтарыыстар куурустарыгар 
үөрэнэ сылдьан 
(хаҥастан бастакы олорор). 
Дьокуускай, 1935 с.
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битэ уонна холкуос, сопхуос производствотыгар бэрэссэдээтэлинэн, биригэ-
дьииринэн үлэлээбитэ. Ийэм 1946 сыл атырдьах ыйын 6 күнүнээҕи ыйааҕынан 
«1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр килбиэннээх үлэтин иһин» (но-
руокка «Сталин төбөлөөх» дэнэр) мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Ону туоһу-
луур 380105 №-дээх дастабырыанньата Нам музейыгар баар.

Дьиэтээҕи усулуобуйатынан уонна кыра оҕолоох буолан, тимир көлөтүттэн 
1946 с. арахсыбыта. Олоҕун кэнники сылларыгар үксүн пиэрмэҕэ үлэлээбитэ. Ол 
гынан баран тыраахтары, хамбаайыны уонна кини чаастарын көрдөҕүнэ сүргэтэ 
улаханнык көтөҕүллээччи, саппаас чаастарын бүтүннүүтүн билэрэ. Биһиги кы-
рабытыттан подшипник, коленвал, шатун, кулачок, о.д.а. чаастары ийэбититтэн 
истэн билэрбит.

Ийэбит биһиги үөрэхтээх дьон буоларбытыгар баҕарара. Куурустарга хай-
дах үөрэммитин кэпсиирэ: «Мин биир да буукубаны билбэт этим. Ол гынан ба-
ран үөрэтэр дьон былакаатынан кэпсииллэрин болҕойон истэрим уонна өйбөр 
кытаа нахтык хатыырым. Атын дьоннооҕор төбөбөр ордук тутар быһыылааҕым, 
онон холобур оҥостоллоро. Оттон эһиги учуутал үөрэтэрин болҕомтолоохтук ис-
тэн, үөрэтэн, үөрэхтээх дьон буолуҥ», — диирэ.

Кыыһа Люция Тарасовна Егорова 

ДЬӨГҮӨРЭПТЭР АҔА УУСТАРА 

Егоров Семен Егорович

Хос эһэбит саха саарына эбит

Үөһээ Бүлүү Намыгар төрөөн-үөскээн, олорон, элбэх 
оҕону-урууну төрөтөн хаалларбыт, дьон өйүгэр-санаа-
тыгар сөҥөн хаалбыт, уос номоҕо буолбут аҕа уустара 
элбэхтэр. Олортон биир биллэр аҕа ууһа Дьөгүөрэптэр 
сыдьааннара, Болтокова-Ю Любовь Васильевна, тугу ис-
тибиппин-билбиппин суруйарга сананным.

Мин хос эһэм Семен Егорович Егоров-Дьоойоо Сэмэн 
Үөһээ Бүлүү улууһун Хоро нэһилиэгэр төрөөбүт уонна 
эдэр сааһыгар Нам нэһилиэгэр көһөн кэлэн, уутуйан олох-
суйбут. Онон бу нэһилиэк кини иккис төрөөбүт дойдутунан 
буолбут.

Семен Егоров айылҕаттан айдарыылаах эмчит этэ. Кини араас ыарыыны оту-
нан эмтиири билэрэ, уҥуох тостуутун тутааччы, сүһүөх тахсыытын эмтээччи кини 
этэ. Онтон биир холобуру ыллахха, Саха АССР успуордун маастара, аатыр быт 
бөҕөс Бырдакаров Валерий Афанасьевиһы биэстээх сырыттаҕына атаҕа тос-
тубутун туппут, онтун кэлин кэпсииринэн: «Олох да тостубут курдук санаабап-
пын», — диирэ. Дьон тарбахтара «көрөр» буолан (медицина тылынан «панари-
ций» диэн) эрэйдэннэхтэринэ, бэрт кэбэҕэстик эмтээн кэбиһэрэ үһү — бэйэтин 
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биир тарбаҕыттан хаан таһааран, онон бааһыгар биһэн баран, бэрэбээскилээн 
кэбистэҕинэ үтүөрэн барар үһү. Ол саҕана быраас суоҕуна, эһэбит бэрт элбэх 
дьону отоһут, уҥуох тутааччы быһыытынан эрэйдэрин туоратан, доруобуйала-
рын бөҕөргөтөн улахан үтүөнү оҥорбут киһи эбит.

Хос эһэбит, дьон кэпсииринэн, тойуксут туйгуна үһү, олоҥхолоон да ылара 
дииллэрэ.

Дьонугар-сэргэтигэр өссө биир улахан үтүөтэ-өҥөтө айылҕаттан бэрилли-
бит талаанынан ынаҕы, сылгыны эмтээн, аныгылыы эттэххэ, бэтэринээр бэрдэ 
этэ диэн кэпсээн баар. Ыаллар сүөһүлэрин тииһиирин, аттыырын кэпсииллэрэ, 
онуо ха анал инструменнаах, араас оттон-мастан оҥоһуллубут эмтээх буолара 
үһү. Ыаллар көрдөһүүлэрин үөрүүнү кытта ылынан, тиийэн сүөһүлэрин эмтээн, 
элбэх дьон махталын ылара.

Хос эһэм туһунан биир кэрэхсэбиллээҕэ маннык баар. XIX үйэ ортотугар Си-
биир улахан куораттарыгар кыраайы үөрэтэр музейдар тэриллэн барбыттар. 
Ол кэмҥэ Семен Егоров 1886 с. миэтэрэттэн ордук далааһыннаах бөдөҥ уҥуо-
ҕу булбут. Ол кэлин биллибитинэн былыргы бизон төбөтө эбит. Биһиги эһэбит 
сытыы-хотуу буолан, Бүлүү уокуругун ыспыраабынньыгар тиийэн, булумньутун 
Иркутскай куорат музейыгар ыытарга көрдөспүт. Ол ороскуота улахана бэрдин 
иһин, уҥуоҕу Дьокуускайга хаалларбыттар. Ити түгэн Саха сиригэр музейы тэ-
рийэргэ төрүөтүнэн буолбут уонна 1-кы нүөмэрдээх экспонат диэн бигэргэтилли-
бит, 1981 сыл бэс ыйыгар музейы үөрүүлээхтик аһыыга көрдөрүллүбүт. Емельян 
Ярославскай аатынан музейга биһиги эһэбит кылаата хараллан сытарыттан би-
лигин киэн туттабыт.

Хос эһэм кэргэнэ Александра Герасимовналыын 1 кыыс, 4 уол оҕоломмут-
тар, ити оччолорго тыыннаах хаалбыттарынан, баҕар, өссө элбэх оҕолоохторо 
да буо луо, аас-туор олох бэйэтэ билэн эрдэҕэ.

Бастакы кыыс оҕолоро Ирина Семеновна, онтон Уйбаан Тоҥус, Иона, Өлөк-
сөй, Иннокентий-Киппэҥээ диэн оҕолор төрүүллэр.

Хос эһэбит бэйэтэ да саха саарына эбит диэн санаан туран, өрөспүүбүлүкэҕэ 
биллибит уолаттары иитэлээн таһаарбытынан өссө үс бүк киэн туттабыт.

Кини 1953 с. күн сириттэн күрэммитэ, оттон кэргэнэ Александра Герасимовна 
1948 с. Төрөппүттэрин көмүс уҥуохтарын уолаттара Нам сиригэр көтөхпүттэрэ.

Егорова-Ильина Ирина Семеновна

Кэпсээннээх-ипсээннээх эмээхсин этэ

Дьоойоо Сэмэн улахан кыыһа 1891 с. Үөһээ Бүлүү Хоротугар төрөөбүт. Кини 
кэргэнэ Поликарп Ильин хос эһэбит Николайы кытта бииргэ төрөөбүт Афана-
сий (Даҥ) бэһис уола буолар. Бу Афанасий 6 уоллааҕа эбитэ үһү: Семен, Инно-
кентий, Николай, Анисим, Поликарп, Егор диэннэр. Ийэлэрэ ыарыһах буолан, 
уолат тар бэйэлэрин бэйэлэрэ көрүнэн улааппыттар. Даҥ Охонооһой Намҥа 
бурдук ыһыытын бастакынан тэниппит үтүөлээх-өҥөлөөх. Сир бөҕөтүн солообут 
киһи, онон уолаттарын кыра саастарыттан үлэҕэ уһуйбут.
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Кинилэр кыстык сирдэригэр Харбахтаҕа аҕалара тут-
тарбыт бурдугу тартарар миэлиҥсэлээхтэрэ, онуоха эбии 
тыаҕа бэйэлэрэ эмиэ миэлиҥсэ туттубуттара. Аҕалара 
уолаттарын дьэллэм өйгө-санааҕа ииппитэ. Оҕонньор: 
«Баартан дьон тииһиннин», — диэн этэрэ. Миэлиҥсэ ал-
дьаннаҕына, уолаттар үҥсэргээбэккэ, тааһын тииһээн кэ-
биһэллэрэ эбитэ үһү. Мас кэрдиитигэр бары үлэни кыайар 
күүстээх-уохтаах Поликарптара баһылыыра-көһүлүүрэ. 
Биһиги эһэбит Эҥиэттэй Дьөгүөрэп сөҕөн кэпсиирэ: «Мин 
мас кэрдиитигэр ки һиэхэ соччо иннибин биэрбэт этим да, 
Балыкаар барахсан тыаһа-ууһа суох сүгэтин батарыта ох-

сон үлэтин бүтэрбит-оһорбут буолара. Мин бастакы маспын охторон бысталаан 
эрдэхпинэ, киһим иккис маһын охторуутун саҕалыыра. Маннык мас кэрдиитин 
үйэлээх сааспар көрбөтөҕүм».

Поликарп «Чолбон» холкуос чулуу үлэһитинэн сылдьан эрдэ өлбүтэ. Кэргэнэ 
Өрүүнэ барахсан огдообо хаалан, дьарамай санныгар 5 оҕотун иитэн-аһатан 
улаатыннарбыта. Өрүүнэ эмиэ кэлбит-барбыт, үлэттэн толлон турбат хоһуун 
үлэһит этэ. Аймахтарын көмөлөрүнэн оҕолорун барахсаттары барыларын атах-
тарыгар туруорбута. Кинилэр 2 уол, 3 кыыс оҕолоохторо.

Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии күөдүпчүлэнэн турбутугар Өрүүнэ икки 
уола Ийэ дойдуларын көмүскэлигэр фроҥҥа аттаммыттара. Кинилэртэн Се-
мен уһулуччу сытыы-хотуу майгылаах, билиилээх-көрүүлээх киһи этэ. Сэрии 
бастакы сылларыгар дьону байыаннай үөрэххэ үөрэппитэ, оройуон бастыҥ ха - 
йыһардьыта буолан өрөспүүбүлүкэҕэ тиийэ күрэхтэспитэ, хоһуун үлэһитинэн 
биллибитэ. Сэмэн убайа Анисим уола Николайдыын байыаннай үөрэххэ үөрэ-
нэллэригэр биир чааска сулууспалаабыттара. 1943 сыл ахсынньы 23 күнүгэр 
Үөһээ Бүлүүттэн ыҥырыллыбыт байыастар «Биһиги биир дойдулаахтарбы-
тыгар — Үөһээ Бүлүү оройуонун үлэлээччилэригэр» диэн сурук суруйбуттара 

Өрүүнэ бииргэ төрөөбүттэрэ Уйбаанныын уонна Өлөксөйдүүн
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хаһыакка бэчээттэммитэ. Онно оройуон үлэһиттэрин сүөһү иитиитин салгыы 
сайыннарарга, ыһыыга туйгун бэлэми хааччыйарга, үрдүк үүнүүнү хомуйарга, 
Кыһыл Аармыйаҕа элбэх үбү, бурдугу, эти, үүтү биэрэргэ ыҥырбыттара. «Бары-
тын фронт туһугар, барытын өстөөҕү үлтүрүтүү туһугар!» диэн патриотическай 
суруктарын түмүктээбиттэр. Ити сурукка бырааттыы Семен, Николай илии бат-
тааһыннара эмиэ баар этэ.

Сотору 45501-с №-дээх полевой почтаттан хамандыыры политчааска солбу-
йааччы Хохряков суруга кэлбитэ. Онно этиллэр: «Нам сэлиэнньэтиттэн ыҥырыл-
лыбыт кыһыл армеецтар Семен уонна Николай Ильиннэр станковай пулемету 
үчүгэйдик үөрэттилэр уонна туйгуннук ыталлар», — диэн. Семен Ильин Герма-
нияҕа тиийэ сэриилэспитэ. Биир хабыр хапсыһыыга 6 ньиэмэһи билиэн ылбыта 
уонна хорсун-хоодуот сырыыларын иһин «Хорсунун иһин» бойобуой мэтээлинэн 
наҕараадаламмыта. Семен көҥүл, дьоллоох олох иһин харса суох кыргыһа сыл-
дьан, 1945 с. ыараханнык бааһырбыта уонна ыам ыйын 20 күнүгэр Германияҕа 
Нойдамм куоракка эдэр төлөннөөх сүрэҕэ тэппэт буолбута.

Быраата Байбал Забайкалье байыаннай уокуругар 984-с стрелковай полкаҕа 
сулууспалаабыта, Харбиҥҥа тиийэ сэриилэспитэ уонна дойдутугар этэҥҥэ эр-
гиллэн кэлбитэ. Онон бырааттыы Семен Поликарпович арҕаа фашистары, Па-
вел Поликарпович илин дьоппуон милитаристарын үлтүрүтүүгэ хорсуннук кыр-
гыспыт үтүөлэрин-өҥөлөрүн Нам олохтоохторо, ыччаттара умнубаттар. Павел 
1952 с. эргиллэн кэлбитэ. Кэргэнэ Алексеева Татьяна Лазаревналыын 9 оҕо- 
ҕо күн сирин көрдөрбүттэрэ. Кэлиҥҥи 3 оҕону кэргэнэ ыарытыйан, 3 кыра оҕо-
тун аймахтарыгар иитиигэ биэрбиттэрэ. Кэргэнэ өлбүтүн кэннэ 6 оҕону бэйэтэ 
көрөн, үөрэхтээн, атахтарыгар туруортаабыта. Элбэх сиэн эһээтэ буолбута. 
Кини 2002 с. бу сирдээҕи олохтон туораабыта.

Өрүүнэ улахан кыыһа Александра Харбалаахха ыал буолан, 5 оҕону төрөтөн 
баран, бэйэтэ ыарытыйан эрдэ күн сириттэн барбыта.

Кыра кыыһа Мария эмиэ Харбалаахха кийиит буолан, 8 оҕоҕо күн сирин 
көрдөрбүтэ. Эмиэ эдэр сааһыгар бу олохтон барбыта. Билигин Харбалаахха 
уон на да атын сирдэргэ оҕолоро, сиэннэрэ олороллор, үлэлииллэр.

Өрүүнэ кыргыттарыгар Харбалаахха олорон, оҕо, сиэн көрсөн баран, олоҕун 
тиһэх күннэригэр кыра уолугар Байбалга Намҥа олорон 1978 с. күн сириттэн 
барбыта.

Мин ийэм, Мария Иннокентьевна, кэпсииринэн эдьиийэ улахан уолун сэрии-
гэ атаарарыгар өрүскэ киирэн аймаммыт, ытаабыт аҕай үһү: «Ону оччолорго 
8–9 саастааҕым, эдьиийим ытыырын көрө-көрө, мин эмиэ ытаан бөҕө этим, сэ-
рии диэни оччо-бачча өйдөөбөт буоллаҕым, эдьиийим ытыыр диэммин ытыыр 
быһыылааҕым», — диирэ.

Мин Өрүүнэни эмиэ кыратык өйдүүбүн, биһиэхэ күүлэйдии кэлээччи, кыра бы-
раатыгар Эҥиэттэйгэ. Былыргы үчүгэй баҕайы хара бүлүүс кылгас сонноох, ол 
иһинэн хас да хос былаачыйалаах уонна хайаан да бобуонньуктуу бааммыт бы-
лааттаах буолара. Күлэн-үөрэн лаһыгыратара, кэпсээн-ипсээн бөҕөлөөх эмээх-
син этэ.
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Егоров Иван Семенович

Ильич уоттарын киллэрсибитэ 

Улахан уол Уйбаан — Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэ-
рии актыыбынай кыттыылааҕа. Анал үөрэҕэ суох да буол-
лар, тиэхиньикэҕэ сыстаҕас киһи этэ. «Чолбон» холкуоска 
кэлбит бастакы локомобилы үлэлэтэн, бурдугу мэлит-
тэрэн, холкуостаахтары илии ыарахан үлэтиттэн быыһаа-
быт улахан өҥөлөөх. Холкуоска кэлбит бастакы пилорама-
ны үлэлэппитэ, Ильич лаампатын уотун Нам нэһилиэгэр 
тардыбыт бастакы дьонтон биирдэстэрэ.

Иван Семенович аҕатын мындырын утумнаан үлэлээ-
битэ итинтэн да көстөр.

Егоров Иона Семенович

Сытыы-хотуу киһи этэ

Кини эдэр сааһыгар ыалдьан өлбүт. Эһэм кэпсииринэн, сытыы-хотуу, кыра-
сыабай сэбэрэлээх эбитэ үһү. Ыал буолбатах, оҕо-уруу киниттэн хаалбатах.

Егоров Алексей Семенович

Саха саарына, киһи килбиэннээҕэ этэ

Үөһээ Бүлүү улууһун I Хоро нэһилиэгэр 1904 сыл кулун 
тутар ыйга дьадаҥы бааһынай дьиэ кэргэнигэр үһүс оҕо-
нон төрөөбүтэ.

Улаатан, Нам нэһилиэгиттэн кэргэн ылан, дьонун, бы-
рааттарын кытта көһөн кэлэн, «Чолбон» холкуоска 1933 с. 
хамсыыр-хамсаабат баайа да суох буоллар чилиэнинэн 
киирбитэ. 1935 с. Ньурбаҕа тырахтарыыстар куурустары-
гар үөрэнэн, тимир көлөҕө үлэлиир быраабы ылар. Сото-
ру кэминэн охсуулаахтык үлэлээн, стахановец-тырахта-
рыыс аатыран, тырахтарыыстар биригээдэлэрин салайар. 
1938 с. нэһилиэгэ кинини Саха АССР Верховнай Сэбиэти-
гэр дьокутаатынан туруоран быыбардыыллар.

1941 с. Аҕа дойду Улуу сэриитэ саҕаламмытыгар «Чолбон» холкуос бэрэс-
сэдээтэлэ Иванов Лазарь Герасимович тылланан сэриигэ барбытыгар, кини он-
нугар Алексей Семеновиһы бэрэссэдээтэлинэн талбыттар. Дьэ ити кэмтэн ыла 
нэһилиэккэ, оройуоҥҥа, өрөспүүбүлүкэҕэ Егоров аата киэҥник биллэн барбыта. 
Холкуостаахтар кинини ытыктааннар «ыраахтааҕыбыт» диэн ааттыыр буолбут-
тар. Сыл аайы отчуоттаан, быыбарданан дуоһунаһыгар хаалан испит. Холкуос 
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хаһаайыстыба өттүнэн бөҕөргөөбүт, холкуостаахтар ылар дохуоттара үрдээбит. 
Бастыҥ холкуостаахтарга, үлэһиттэргэ миитиннээн баран, «кыһыл обуоһунан» 
бурдугу тиэйэн, ампаардарыгар кутан биэрэллэрэ. Холкуоска «Сынньанар дьиэ» 
диэн тэриллибит. Онно үлэһиттэр ый аҥаардыыта буор босхо аһаан, сынньанан 
тахсаллара. Ити кэмҥэ ыаллыы нэһилиэктэртэн, оннооҕор Бүлүүттэн, Ньурбат-
тан сут-кураан сатыылаан, дьон аччыктаан, сатыы, салаасканан үлэ көрдөһө кэ-
литэлээбиттэр.

Сэрии тулаайахтарын түмэн иитэр-үөрэтэр кыһаны астаран, онно бэйэтинэн 
бастакы дириэктэринэн үлэлээбитэ. 1945 сыл муус устар 18 күнүгэр Сэмэн Маг-
дисов салайааччылаах 4 киһилээх тутуу биригээдэтин тэрийэн Намнааҕы оҕо 
дьиэтин туттарбыта. Маны сэргэ оҕо дьиэтин аттыгар араас тутуулары туттарбы-
та: пионердар дьиэлэрэ, музей, баанньык, остолобуой, дирекция дьиэлэрэ дьэн-
дэспиттэрэ. Бу тутуулар барыта «Чолбон» холкуостаахтарынан тутуллубуттара.

Сэрии бүппүтүн кэнниттэн дьон аармыйаттан босхолонон кэлэн, оскуола 
оҕолоро арыый улаатан, үлэ-хамнас өссө көхтөөхтүк, таһаарыылаахтык барар 
буолбута. 1947 с. тыа сиригэр биир бастакынан электростанция тутуллубута, 
дьиэ аайы сырдык уот киирбитэ, мас эрбиир пилорама, бурдук тардар миэлиҥсэ 
үлэ лээбитэ. 1948 с. Кыайыы күнүн көрсө бырабылыанньа дьиэҕэ сыһыары саҥа 
кулууп тутуллан киирбитэ. Маны бэйэтэ бырайыактаабыт, ырыа-тойук, музыка 
тыаһа чугдааран олордун диэн, Алексей Семенович: «Эдэрдэр, ыччаттар тыын-
нарын таһаардыннар», — диирэ эбитэ үһү. Нэһилиэккэ культурнай-маассабай 
хамсааһын күүскэ барбыт, ыал буолуу да элбээбит. Сэттэ кылаастаах саҥа 
оскуола дьиэтин, ыалларга саҥалыы типовой үстүү хостоох дьиэни туттарбыт-
тара. Сэрии кэмигэр, сэрии бүппүтүн да кэннэ байыаннай нолуок, байыаннай 

Алексей Семенович дьиэ кэргэнинээн
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заем, онтон да атын нолуоктар, түһээннэр быһа кыпчыйбыттар, холкуостаахтар 
хантан харчы булан биэриэхтэрэй. Ол иһин тутуу биригээдэтин тэрийэн, оро-
йуоҥҥа улахан тутуулары бэдэрээттэһэн тутар буолбуттара. Ол курдук, райком, 
балыыһа дьиэлэрэ тутуллубуттара.

Ити курдук, үлэ-хамнас күөстүү оргуйан Нам нэһилиэгэ сэрии ыар кэмнэрин, 
ол кэннинээҕи да кэмнэри эрдээхтик туораабыта.

Холкуоска оҕуруот аһын, хортуоппуйу, табаҕы, хаппыыстаны үүннэрэн до-
хуокка түҥэттэрбит, ордугун атын оройуоннарга тиэйэн илдьэн атыылаан, до-
хуот киллэринэр суолу эмиэ тобулбут.

Алексей Семенович «Чолбон» холкуоһу 1941–1953 сс., ол аата, 12 сыл, эҥки-
лэ суох салайан кэлбит салайааччы буолар. Итиннэ барытыгар кини айылҕаттан 
бэриллибит талаана уонна кинини өйүүр-өйдүүр нэһилиэгин дьоно көмө буол-
буттар. Кинини кытта тэҥҥэ стахановецтар, үлэ диэн баран муннукка ытаабыт 
дьон: Ильиннэр, Родионовтар, Романовтар, Далыгыровтар, Петровтар, Харлам-
пьевтар, Махардыровтар, о.д.а. үлэлэспиттэр.

Тиэхиньикэ үлэтигэр холкуоска уус оруола уһулуччу суолталаах, онно кыһын-
нары-сайыннары эргиччи Егор Степанович Чыычаахап солбуллубат, дэгиттэр 
ууһунан үлэлиирэ. Кини үлэтэ хаһан да бүппэт этэ. Ат сэбин-сэбиргэлин, тэлиэ-
гэни, сыарҕаны, сыарҕа сыҥааҕын, дуҕаны, хомууту барытын оҥороро, ыһыы, 
хомуур кэмигэр алдьаныылары туоратарга түүннэри-күнүстэри түбүгүрэрэ, ха-
һан аһыыра, хаһан утуйара биллибэт курдуга. Туттара-хаптара түргэнэ, араас-
таан имитэрэ-хомутара, лаппа кыахтааҕа айылҕа анаан бэрсибит киһитэ этэ, 
Дьөгүөр барахсан!

Алексей Семенович айылҕаттан бэриллибитинэн атаҕынан быһый, күүстээх- 
уохтаах киһи этэ. Дьон кэпсээнинэн, кыһын куобаҕы атаҕынан сырсан тыын-
наахтыы тутара дииллэрэ, өссө 1930 с. Нам ыһыаҕар 30 бууттаах көһөҥө таа-
һы көтөҕөн дьонун-сэргэтин сөхтөрбүт үһү. 1937 с. Дьокуускайга Үөһээ Бүлүү 
оро йуонуттан В. И. Степанов-Буучугурас уонна кини спортивнай оонньууларга 
кыттыбыттар. В. И. Степанов хапсаҕайдаһан тустууга, Алексей сүүрүүгэ тэҥнээх-
тэрин булбатахтара. Оонньуу бүтүүтэ мустан турааччылартан: «Бу Бүлүү уолат-
тара аҥаардастыы үлтү тэпсэн бараары гыннылар», — диэн хас да киһи тутаары 
сырсыбыттар да, сиппэтэхтэр.

Кинини кытта алтыһан ааспыт дьон бары кини киэҥ көҕүстээҕин, сытыа-
ры-сымнаҕас майгылааҕын, оонньууну-күлүүнү сөбүлүүрүн ахталлар.

Ол гынан баран Алексей Семенович төрөөбүт дойдутугар, норуотугар үлэнэн 
аатырбыт, Улуу Кыайыыны уһансыбыттартан биир саамай чаҕылхай киһинэн 
буо лар.

1946 с. ССРС Верховнай Сэбиэтин Ыйааҕынан Саха сиригэр биир бастакынан 
Ленин уордьанынан наҕараадаламмыта. Ону таһынан ССТА фотокорреспон-
дена Л. Портер манна анаан-минээн кэлэн, «Чолбон» холкуос бурдук үрдүк 
үүнүүтүн ыларын туһунан фото-матырыйааллары бэлэмнээбитэ. «Чолбон» хол-
куос туһунан «Крестьянка», «Огонек», «Советский Союз» сурунаалларга суруй-
буттара, мэтириэтэ ССРС үрдүнэн тарҕанар календарга тахсыбыта. Онон саха 
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омугу Сэбиэскэй Сойуус үрдүнэн биллэрбит, аатырдыбыт дьонтон биирдэстэрэ 
Алексей Семенович Егоров буолар.

А. С. Егоров ону таһынан байанайдаах булчут, сааһыран баран райпотреб-
союһу кытта дуогабардаһан, биригээдэ тэринэн, муҥхалаан оройуонун дьонун 
хааччыйара.

Саха АССР Верховнай Сэбиэтин дьокутаата. Саха АССР Верховнай Сэбиэ-
тин Бочуотунай грамотатынан 4 төгүл наҕараадаламмыта. 1939 сылтан ССКП 
чилиэнэ.

Кини кэнниттэн салайар үлэҕэ үлэлээбит дьоннор: «Кини курдук түбүгүрэн бэ-
риниилээхтик үлэлии сатыырбыт», — дэһэллэрэ. Кинини айылҕа анаан ыыппыт 
«самородок» салайааччы дииллэрэ!!! Саха саарына, киһи килбиэннээҕэ диэн 
кини — Алексей Семенович Егоров буолар.

А. С. Егоров бастакы кэргэнэ Домна Алексеевналыын 1 уоллаахтар этэ. Его-
ров Семен диэн орто үөрэхтээх агроном буолан баран, ыалдьан өлбүтэ. Семен 
Капа диэн кыыс оҕолоох, Дьокуускай куоракка олорор, учуутал, оҕолордоох. По-
лина уонна Надя диэн кыргыттары ииттибитэ, олор оҕолоро, сиэннэрэ элбэхтэр.

А. С. Егоров ыалдьан, баралыыс охсон, үс сыл суорҕаҥҥа-тэллэххэ сытан, 
77 сааһыгар сэтинньи 19 күнүгэр 1981 с. Үөһээ Бүлүүгэ олорон өлбүтэ. Кэриэс 
этиитин толорон, олорбут, үлэлээбит сиригэр Намҥа Үҥкүүлүүр хонууга харал-
лыбыта.

Егоров Иннокентий Семенович 

Өстөөҕү кыайыыга бэйэтин кылаатын киллэрбитэ 

С. Е. Егоров кыра уола, муннун бүөтэ, Иннокентий Се-
менович буолар. Кини 1944 сыл тохсунньу 12 күнүгэр Хоро 
нэһилиэгэр төрөөбүтэ.

1935 с. Үөһээ Бүлүү зонатыгар бастакы МТС-тар тэрил-
лэн барбыттара. Бастакы салайааччыларынан улуу нууч-
ча норуотун уолаттара үлэлээбиттэрэ. Ол курдук, Сви- 
нин Г. М., Лобачев С. А., Чубакин М. Я., Малышев В. А., По - 
луэктов, Рудых. МТС иһинэн тырахтарыыстары бэлэм-
нээһин үлэтэ күүскэ барбыта. Кылгас бириэмэ иһигэр олох-
тоох нэһилиэнньэттэн механизатордар үүнэн тахсыбытта-
ра. Олор истэригэр биһиги эһэбит Иннокентий Егоров эмиэ 
баара. «ХТЗ», «ЧТЗ», «НАТИ» тыраахтардары баһылаан сир бөҕөнү солообут, 
оҥорбут, ыһыы бөҕөнү ыытан үрдүк үүнүүнү ылбыт киһи. Тырахтарыыс тар би-
ригээдэлэрин биригэдьииригэр тиийэ үлэлээбитэ. Үөрэҕэ суох киһиэхэ ол үрдүк 
итэҕэл этэ.

Сэрии аас-туор сылларыгар дьону аччыктаппакка диэн санааттан киниэхэ 
«бронь» биэрэн сэриигэ ыҥырыллыбатаҕа. Сэрии сылларыгар үлэ былаанын 
252% толорору ситиһэн, Саха АССР Верховнай Сэбиэтин Президиумун Бочуоту-
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най грамотатынан наҕараадаламмыта, оройуоҥҥа «Механизатор-стахановец» 
диэн ааты ылыан ылбыта, ССРС тыатын хаһаайыстыбатын туйгуна, Коммунис-
тическай үлэ удаарынньыга, ССКП чилиэнэ буолбута.

Кэлин МТС иһинэн Намҥа эдэр тырахтарыыстары үөрэтэн, уус дьиэтин аһан, 
тимири уһааран уһуннук үлэлээбитэ. Кэлин РТС базата Намтан Үөһээ Бүлүүгэ 
көһөрүллүбүтэ. Манна аныгы тииптээх мастарыскыайдар, гараастар, ыскылаат-
тар тутуллубуттара. Өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр үлэлээх тэрилтэ буола үүммүтэ. 
Онно киирэн биһиги эһэбит эмиэ үлэлэспитэ, бэйэтин уопутун эдэрдэргэ бэрси-
битэ. Биэнсийэҕэ тахсан баран, Намыгар Исидор Барахов аатынан сопхуоска 
үлэ лээбитэ. Онно «Бөкөөс» пиэрмэҕэ 100 ынах турар хотонун тутууга, окко, дулҕа 
быһыытыгар, муҥхаҕа биригэдьииринэн, онтон да атын үлэҕэ үтүө суобастаах-
тык үлэлээбитэ. Оччолорго «Урал» матасыыкылы, «Москвич» массыынаны бас-
тыҥ үлэлээх дьоҥҥо тыыраллара. Эһэбит онно тиксэн үөрүү улахана буолбута.

Биһиги эһэбит тутууга эмиэ сыстаҕас этэ. Олорор дьиэбитин бэйэтэ туппута. 
Аллар атаһа Романов Дьуоналыын дьиэбит ис-тас бараанын бэйэлэрэ толкуй-
даан, эт илиилэринэн оҥорбуттара билигин даҕаны акылаата хамсаабакка бигэ-
тик турар. Арааһа, Намҥа бастакы үрдүк өһүөлээх, элбэх улахан түннүктэрдээх 
дьиэ буолар. Аны туран оһоҕун тутан, уотун, араадьыйатын бэйэтэ киллэрэн, 
киһи сөҕүөн эрэ курдук мындыр өйдөөх эбит. 1968 с. саҥа дьиэҕэ көһөн киир-
биппит, үрдүгэ, киэҥэ, ырааһа, «оҕолорум салгынынан тыынныннар диэн үрдүк 
гыммытым», — диирэ.

Уйбаан Лааһарап диэн уһуннук бииргэ үлэлээбит атаһа, сэрии, үлэ, баартыйа 
бэтэрээнэ хаһыакка ыстатыйатыгар биһиги эһэбитин, Эҥиэттэйи, бэйэтэ туспа 
киэптээх, бөҕө-таҕа, киппэ киһи диэн ахтыбыта баар. Билиҥҥи курдук успуорду-
нан дьарыктанар, эрчиллэр кэм киһитэ эбитэ буоллар, баҕар, өрөспүүбүлүкэҕэ 
да буолбатар, улуус киэн туттар, аатын ааттатар киһилэрэ олорон аастаҕа. Ити 
эппитэ эмиэ сөптөөх. Биһиги эһэбитин киппэ киһитин иһин урукку дьон Киппэҥээ 
диэн аатынан билэллэрэ.

Сааһыран да баран таах олорботоҕо, кулуупка хачыгаарынан, харабынайы-
нан үлэлээбитэ. Урукку эдэр ыччаттар этэр буолаллара: «Эҥиэттэйтэн кулууп 
дириэктэрин курдук толлор этибит, «таансы бүттэ» диэн баран уоту арааран 
кээс тэ да, бүтэ тураҕын», — диэн.

Оччолорго маҕаһыыҥҥа нуорманан эти атыылыырга, бастыҥ эттээччи кини 
этэ, онон арыый эттээх соҕуска тиксэн үөрүү буолааччы. Күһүн сүөһүнү маасса-
бай өлөрүүгэ эмиэ кини сүүскэ бастыҥ охсооччу аатырара, куулунан сүөһү иһин 
салааскаҕа соһон аҕалан, ол кырбааһына, тоҥоруута бэйэтэ кыстык ас буолара.

Ийэбит учуутал буолан, оччолорго 30-тан тахсалыы оҕону үөрэтэн баран, аны 
агит-кыбартыыра мунньаҕар, педсовекка, уус-уран самодеятельность кэнсиэри-
гэр, онтон да атын тэрээһиннэргэ сылдьан киэһэ хойут дьиэтигэр кэлэрэ. Ол ту-
хары биһигини, үс оҕону, сарсыарда хайаан да хааһы буһаран аһатан, оскуолаҕа 
атаарара, күнүс остолобуойга тахсан сороҕор миин, сороҕор торуой киллэрэн 
эбиэттэтэрэ. Оччолорго остолобуой олус да минньигэс, тотоойу астаах буолара.
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Дьэ, уонна киэһэ муһуннахпытына эһээбит астаабыт минньигэс аһын астына 
сиирбит.

Кырдьан олорон этэр буолара: «Миигин боруонньанан сэрииттэн босхолоо-
ботохторо буоллар, баҕар, тыыннаах эргиллэн кэлэн сэрии бэтэрээнэ буолан, 
куоракка бэлэм уулаах-хаардаах, сылаас туалеттаах таас дьиэни ылан олорор 
буолуо этим», — диэн. Билигин санаатахха, ити эппитэ эмиэ да сөп курдук, сэрии 
бэтэрээннэрин чиэстээһин буоллаҕына, кини арыыланан хаалар курдуга, иһигэр 
хомойор быһыылааҕа.

Ол да буоллар, сэрии ыар кэмнэригэр төрөөбүт дойдутун, дьонун-сэргэтин 
үлэтинэн-хамнаһынан көмүскэстэҕэ, түүннэри-күннэри өрөбүлэ суох үлэтинэн 
өстөөҕү кыайыыга бэйэтин кылаатын киллэрдэҕэ.

Кини эбэбит Ильина Марфа Николаевналыын элбэхтэ оҕоломмуттарыттан 
икки оҕо ордон, онтон сиэннэр, хос сиэннэр ууһаан-тэнийэн олоробут.

Биһиги эһэбит 1981 сыл кулун тутар ыйга күн сириттэн күрэммитэ. Көмүс 
уҥуо ҕун Намҥа Үҥкүүлүүр хонууга көтөхпүппүт.

Любовь Васильевна Ю‑Болтокова

Елисеева Екатерина Ионовна

Хара сарсыардаттан киэһэ хойукка диэри үлэлиирбит

Мин 1928 с. кулун тутар 7 күнүгэр Кэнтик нэһилиэгэр 
холкуостаах кэргэнигэр төрөөбүтүм. Сэрии саҕаланаатын 
кытта эр дьон бары фроҥҥа барбыттарыгар үлэ барыта 
оҕо, дьахтар, кырдьаҕастар дьарамай санныларыгар сүк-
тэриллибитэ. Биһиги 10–13 саастаах оҕолор от кэбиһиити-
гэр, оҕус сиэтиититтэн саҕалаан, бары үлэҕэ улахан дьону 
кытта хара сарсыардаттан киэһэ хойукка диэри үлэлэһэр-
бит. Ол курдук от охсорбут, мунньарбыт, бурдук баайар-
быт.

1944 c. аҕам өлбүтүгэр, ийэм дойдутугар Балаҕаннаах-
ха көһөн киирбиппит. Кэлээт, «Кыһыл үлэһит» холкуоска 
оҕонньоттору кытта от охсорум. Кыһыныгар ахсынньыга 
диэри бурдук астааһыныгар сылдьарым, онтон бурдук 
суор таан баран, үргүлдьү саһаан охсуутугар барарбыт. Сэрии бүппүтүн кэннэ 
пиэрмэҕэ үлэлээбитим. «Уоттаах» пиэрмэтиттэн сыарҕалаах оҕуһунан, Ньэ-
гэдьээккэ сүөгэй илдьэн арыылаан аҕаларбыт. 1971 с. диэри пиэрмэҕэ дайаар-
канан үлэлээбитим. Онтон улахан эпэрээссийэни ааһаммын, чэпчэки үлэҕэ 
көһөрбүттэрэ.

1990 с. Нам рабкообугар үлэлээбитим. Билигин бочуоттаах сынньалаҥҥа 
олоробун. 4 оҕолоохпун, сиэннэрдээхпин.

Үлэ, тыыл бэтэрээнэ  
Екатерина Ионовна Елисеева 
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Иванов Михаил Семенович 

Элбэх үлэҕэ үлэлээбитим 

Мин 1917 с. сэтинньи 19 күнүгэр Үөһээ Бүлүү улууһугар Нам нэһилиэгэр 
төрөөбүтүм.

1927 с. Үөһээ Бүлүүгэ оскуолаҕа үөрэнэ киирбитим уонна 1934 с. 7-с кылаа һы 
бүтэрбитим. Нам оскуолатыгар 1930–1931 үөрэх дьылыгар 4-с кылааска үөрэм-
митим, оччотооҕуга ити оскуола түөрт кылааһынан бүтэр этэ. Үөһээ Бүлүү ос-
куолатын бүтэрэр дьылбар хомсомуолга киирбитим.

1934 с. Бүлүүтээҕи педтехникумҥа үөрэнэ киирбитим, 1937 с. бүтэрбитим. 
Сайыҥҥы каникулларбар тахса сылдьан төрөөбүт холкуоспар «Чолбоҥҥо» ол- 
бу учуот, сурук үлэтигэр үлэлэһэрим, комсомольскай лииньийэнэн уопсастыбан-
най үлэни толорсорум. Икки сайын дойдубар пионерскай лааҕырдарга начаа-
лынньыктаабытым. 1937 с. техникуму бүтэрэн, Ороһу оскуолатыгар учууталы- 
нан анаммытым, манна саха тылын уонна литературатын үөрэппитим. Уопсас-
тыбаннай үлэбинэн комсомольскай тэрилтэ сэкирэтээрэ этим. Үһүс сылбар 
кыһыҥҥы каникулга диэри үлэлээн баран, оройуоннааҕы үлэһиттэр дьокутаатта-
рын Сэбиэтигэр дьокутаатынан талыллан, 1940 с. саҥаттан хос райисполкомҥа 
сэкирэтээринэн ананан киирбитим. Мин ити үлэҕэ икки аҥаар сыл үлэлээбитим.

1941 сыл балаҕан ыйыттан ССКП чилиэнэбин. 1942 сылтан партийнай үлэ-
ҕэ ылбыттара. 1942 с. бэс ыйыттан 1945 с. бэс ыйыгар диэри БСК(б) Үөһээ 
Бүлүүтээҕи райкомугар тэрийэр-инструкторскай отдел сэбиэдиссэйинэн, онтон 
1945 с. бэс ыйыттан 1947 с. атырдьах ыйыгар диэри БСК(б) Саха уобаластаа ҕы 
кэмитиэтигэр инструкторынан үлэлээбитим.

1947 cыл атырдьах ыйыгар «Үөһээ Бүлүү большевига» хаһыакка эрэдээк-
тэринэн үлэлээбитим. Онно 1950 сыл күһүнүгэр диэри үлэлээбитим кэннэ, Ир-
кутскайга икки сыллаах хаһыат үлэһиттэрин отделениетыгар партийнай оскуо-
лаҕа үөрэххэ ыыппыттара. Иркутскай партшколатын бүтэрэн кэлбитим кэннэ, 
эмиэ баартыйа обкомун аппараатыгар үлэҕэ ылбыттара. Итиннэ 1952 сылтан 
1956 сылга диэри тылбаастыыр-эрэдээксийэлиир хамыыһыйа чилиэнэ диэн буо-
ла сылдьыбытым (И. В. Сталин сочинениетын сахалыы тылбаастаан таһаарар 
хамыыһыйаҕа). Онтон, ити хамыыһыйа үлэтэ тохтотуллубутун кэннэ, «Кыым» 
хаһыакка барбытым. Бу хаһыакка 1956 сыл атырдьах ыйыттан 1962 сыл балаҕан 
ыйыгар диэри эппиэттиир сэкирэтээр солбуйааччытынан (литературнай сэкирэ-
тээр диэн дуоһунаска) үлэлээбитим.

1962 сылтан алтынньы 1 күнүттэн Саха сиринээҕи кинигэ издательствоты-
гар ыстаарсай эрэдээктэринэн үлэлиибин. Манна сахалыы уус-уран литература 
эрэдээксийэтигэр эрэдээктэрдээбитим.

1957 сылтан ССРС суруналыыстарын Сойууһун чилиэнэбин.

Михаил Семенович Иванов.
Нам музейын архыыбыттан 
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Иванов Семен Иванович-Сэтэннээх Сэмэн 

Эһэм туһунан истиҥник 

Эһэм 1887-с сыл диэки Нам нэһилиэгэр төрөөбүт. Уй-
баан диэн аҕалаах ыалга алта буолан төрөөбүттэр. Таҥа-
ра дьиэ тигэр сүрэхтэнии туһунан миэтэрикэтэ суох. Кини- 
ни кыра эрдэҕинэ, Богустуков Иван Михайлович диэн аҕа-
лаах ыалга иитийэххэ биэрбиттэр. Онон Дьарааһын диэн  
киниттэн 10-ча сыл аҕа уолларын кытта бииргэ улааппыт.

Эһэм 20-тин ааһан баран, Буобай кыыһа Маарыйаны 
кэргэн ылар уонна 1903 с. мин аҕабын Байбалы, онтон 
1915 с. Өрүүнэни уонна сылынан быысаһан Маарыйаны 
төрөтөллөр. Оҕолор араспаанньалара Сэмиэнэптэр диэн. 
Кыһыҥҥы олохторо Балаҕаннаахха Хаастыыр диэн сиргэ 
эбит. Сайын сайылыктарыгар Намҥа Уолбут диэн сиргэ тахсан бурдук ыһаллар 
үһү. От үлэтэ саҕаланнаҕына, арыыга төннөн киирэн оттууллара. Хаастыыр диэн 
Саллыгынай ойоҕоһугар баар туһунан күөллээх, ходуһалаах сир. Онно Бүл-
тээһэптэр, Баттыйалар, Былахтаахтар, Адамовтар уонна да атын ыаллар кыс-
тыктара баар эбит.

Сэмэннээх кыра кыыстарын Маарыйаны Ильин Уйбаан диэн киһиэхэ иити-
йэххэ биэрбиттэр. Онно Ильин Дьөгүөр Уйбаанабыстыын (Бассабыыктыын) 
биир гэ иитиллэн улааппыттар. Маарыйа кэргэнэ Егоров Андрей Егорович (Бур-
ҕаа). Урууларыттан Федора Андреевнаны ииттэ ылбыттара. Кини үйэтин тухары 
дьыссаакка үлэлээбитэ. Икки оҕолоох.

Павлов Анатолий Николаевич-Дабыл «Үйэлэри уҥуордаан» диэн архыыпка 
олоҕуран суруйбут кинигэтигэр 1926–1927 сс. биэрэпис испииһэгэр Балаҕаннаах 
дьоно элбэхтэр. Ол иһигэр Сэтэннээх уоллаах уонна кыыстаах диэн суруллубут.

1930-с сыллар диэки аҕам Байбал Үөдүгэй Орто Боотулуутуттан төрүттээх 
Чолос Ньукулай кыыһа Бороскуобуйа диэн ааттаах дьахтары кэргэн ылан 2 уол 
оҕону төрөппүттэр. Охонооһой 1930 сыллаах, оттон Ньукулай 1931 сыллаах тө-
рүөхтэр. Уолаттар кыра эрдэхтэринэ, ийэлэрэ оҕолоноору өлөн хаалбыт. Онон 
эһэлэрин аахха тахсан иитиллэллэр. Аҕам Байбал Үөһээ Бүлүүгэ пром-артыалга 
үлэҕэ киирэр. Бу кэмнэргэ холкуостааһын, бөһүөлэккэ дьиэни-уоту көһөрүү, он-
тон аны сэрии иэдээнэ буолбута. Холкуоска төһө ынаҕы уонна сылгыны холбоо-
буттарын туһунан Сэмэн оҕонньор биирдэ эмит кэпсээччи.

Аҕабыт Байбал 1943 с. аармыйаҕа ыҥырыллан баран, дьоппуон сэриититтэн 
1945 с. кэлбит. Кэлээт, Намҥа холкуоска үлэҕэ киирбит. Мин ийэбин Родионо-
ва Аана Федоровнаны кытта 1950 с. холбоспуттар, ол кыһын мин төрөөбүппүн. 
Ийэм урукку кэргэниттэн Аккаай (Тойтонов Аркадий Николаевич) диэн уол оҕо-
лоох кэлбит. Эһэм бу кэмҥэ сылгыһыттыыр эбит.

Эдьиийим Өрүүнэ уола Баһылай (Докторов Василий Макарович, 1939 с. т.) Ак-
каайдыын саастыы буоланнар бырааттыы курдук этибит диэччи.
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Аҕам тутууга, ийэм оҕуруокка, эдьиийим пиэрмэҕэ, Кэриэй суоппар, Ньуку-
лай Үөһээ Бүлүүгэ коммунальнайга үлэлээбиттэрэ. Урут МТС-ка куурус аһаннар 
суоп парга уонна тырахтарыыска үөрэтэллэр эбит. Онон Ньукулай тырахтарыыс, 
Охонооһой суоппар үөрэҕин бүтэрбиттэр. Уолаттар Баһылайдаах Аккаай 1960-с 
сылларга аармыйаҕа барбыттар. Ньукулай 1954–1957 сс. сулууспалаабыта. Фо-
тограф идэлээх буолан кэлэн, дьону хаартыскаҕа түһэрэр этэ. Үлэтин быыһыгар 
бултааччы. Биэнсийэҕэ да тахсан баран, сиргэ сылдьарын тохтоппотоҕо.

Охонооһой Иннокентьева Мария Степановнаны (1935 с. т.) көрсөн, ыал буо-
лан, Хордоҕойго дьиэ туттубуттара. Онно эһэбит уонна аҕабыт көмөлөрө ула-
хан этэ диэн махтаналлара. Эһэбит оҕонньор сааһыран баран, атынан «Бөкөөс» 
пиэр мэтигэр уу баһар этэ. Сайын өрүс уҥуор Адамов оҕонньор, Тооромос буо-
ланнар оттооччулар. Аҕабыт Байбал ыарытыйар буолан дьиэтигэр олорон кы-
раны уһанар этэ. Ыскааптары, олоппостору оҥорбута билигин даҕаны бааллар. 
Аҕам 1963 с. муус устар 12 күнүгэр ыалдьан өлбүтэ. Эһэм Сэмэн оҕонньор 1967 с. 
күһүн өлбүтэ. Кини бииргэ төрөөбүттэрин кытта эдэр эрдэҕиттэн үчүгэйдик бил-
сэр эбит. Балта Аянитова Огдооччуйа Егоровна 1890 сыллаах төрүөх. Кэргэнэ 
Аянитов Өлөксөөн. Кыыһа Аянитова Маарыйа Александровна (1925 с. т.) рай-
потребсоюзка эргиэҥҥэ үлэлээбитэ, 2005 с. өлбүтэ. Кэргэнэ Федоров Дмитрий 
Варламовичтыын 58 сыл бииргэ олорон, 3 уолу, 2 кыыһы төрөппүттэрэ. Улахан 
кыыстара Федорова Розалия Дмитриевна (1948 с. т.), СӨ үөрэҕириитин туйгу-
на, Учууталлар учууталлара. Кыра кыыстара Федорова Марианна Дмитриевна 
(1962 с. т.) Москватааҕы энергетическэй институту бүтэрэн, «Институт физи-
ко-технических проблем Севера» инженердээбитэ. Уолаттара: Дмитрий Үөдү-
гэй сопхуоска оробуочайдаабыта, Сэмэн суоппардаабыта, Гоша учебнай кэм-
бинээккэ суоппардаабыта. Оҕолор, сиэннэр, хос сиэннэр бааллар.

Дүллүкү нэһилиэгэр Санниковтар дьиэ кэргэттэрин эбэлэрэ Өрүүнэ (Аана 
Пудовна ийэтэ) оҕонньор бииргэ төрөөбүтэ буолар, онон билсэ олоробут. Аана 
Пудовна оҕолоро Маарыйа, Елизавета, Валерий, Иннокентий, Евдокия, Бүөтүр, 
Уйбаан, Анна бэйэлэрэ ыал эбээлэрэ, эһээлэрэ.

Эһэбит бииргэ төрөөбүттэриттэн биирдэстэрэ Оҥхой Аһыкайын олохтооҕо 
Уус Бүөтүр кэргэнэ эбит. Билсэллэр эбит. Сэрии сылларыгар Байбал аармыйа-
ҕа сылдьар кэмигэр эһэтэ икки уолаттарыттан биирдэстэрин Охонооһойу, айах 
көҕүрэтэн диэн ааттаан, акка мэҥэһиннэрэн, Аһыкайга таһааран сайылаппыт. 
Күһүн төттөрү аҕалбыт. Охонооһой Маарыйалыын 3 оҕолоохтор. Улахан кыыс 
Валентина райздравка профсоюзка үлэлиир. Кэргэнэ Заболоцкай Николайдыын 
4 оҕолоохтор, 7 сиэннээхтэр. Оттон Александр сопхуоска механизатордаабы-
та, кэргэнэ Шуралыын 2 оҕолоохтор, сиэннэрдээхтэр. Амма Болугуругар оло-
роллор. Айта тыа хаһаайыстыбатын управлениетыгар үлэлээбитэ. 2 уоллаах,  
1 кыыстаах.

Ньукулайдаах Өрүүнэ уоллаах кыыстаахтар. Кыыстара Парасковья саха 
тылын учуутала. Кэргэнэ Макаров Бурхалей Степановичтыын 3 кыыстаахтар. 
Уоллара Андрей Нерюнгрига «Якутуголь» тэрилтэҕэ электриктиир. Кэргэнэ Ва-
лентина Еремеевна Тааттаттан төрүттээх. 1 уоллаахтар.
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Докторов Баһылай 1960 с. Винокурова Варвара Степановнаны (1936 с. т.) кэр-
гэн ылбыта. МТС-ка, онтон нефтебазаҕа үлэлээбитэ. 1972 с. өлбүтэ. Балбаара 
2000 с. суох буолбута. 4 оҕолоохтор, 12 сиэннээхтэр. Улахан уоллара Александр 
(1957 с. т.) токарь идэлээх. Кэргэнэ Розалия Серафимовна, 6 оҕолоохтор. Кыра 
уоллара Павел (1964 с. т.) Исиидэр Бараахап аатынан сопхуоска үлэлээбитэ. 
Кэргэнинээн Туйааралыын 1 оҕолоохтор. Улахан кыыстара Ирина (1962 с. т.) по-
ликлиникаҕа сиэстэрэлиир. Кардашевскай Афанасий Иннокентьевичка эргэ тах-
сан, 3 оҕолоохтор. Кыра кыыс Людмила (1966 с. т.) иистэнньэҥ идэлээх. Кэргэнэ 
Иванов Тимофей Михайлович. 2 оҕолоохтор.

Тойтонов Аркадий (1938 с. т.) аармыйаттан кэлэн баран, Алексеева Мари-
на Спиридоновнаны (1942 с. т.) кэргэн ылбыта. Мин ийэбиниин кинилэри кыт-
та бииргэ олорон, үөрэхпин бүтэрбитим. Аармыйаҕа сулууспалаан, Өлүөхүмэҕэ 
үөрэнэн, электрик идэтин ылан, ыал буолан баран биирдэ туһунан барбыппыт.

Ийэм Тойтоновтары кытта 1993 с. өлүөр диэри бииргэ олорбута. Аккаайдаах  
Марыына улахан кыыстара Айта (1964 с. т.) Нам балыыһатыгар сиэстэрэлиир.  
Кэргэнинээн Андреев Олегтыын 1 уоллаахтар. Улахан уол Алик Удачнайга 
«Алроса» тэрилтэҕэ үлэлиир. Кэргэнинээн Ириналыын 2 оҕолоохтор. Алексей 
Сунтаарга айылҕа харыстабылын үлэһитэ. Кэргэнэ Вилюя диэн. 3 оҕолоохтор. 
Аанчык Нам оскуолатыгар учууталлыыр. 2 кыыстаах. Александр уонна Афана-
сий олохтон эрдэ туораабыттара. Александртан оҕолор, сиэннэр бааллар.

Мин 1976 с. Иванова Валентина Максимовнаны кэргэн ылбытым. Валентина 
(1951 с. т.) нуучча тылын учуутала. 7 оҕолоохпут. Улахан уол Евгений (1977 с. т.), 
иккис уол Павел (1979 с. т.) Накыыҥҥа ГОК-ка үлэлииллэр. Улахан кыыс Аня 
(1981 с. т.) оҕотун көрөн олорор. Иккис кыыс Юлия (1984 с. т.) Намнааҕы педкол-
леджка үлэлиир. Кыра уол Иван (1986 с. т.) тутуу тэрилтэтигэр крановщиктыыр. 
Үһүс кыыс Туйаара (1991 с. т.) юридическай колледжы бүтэрбитэ. Кыра кыыс 
Ира (1992 с. т.) Технология уонна дизайн колледжыгар үөрэнэ сылдьар.

Иван Павлович Семенов.
Олунньу 15 күнэ, 2020 с.

Иванов Степан Иванович-Талахаччыйа 

Эһэбит үтүө санаата, дьоҥҥо-сэргэҕэ үчүгэйи оҥорбута  
биһигини араҥаччылыы-арыаллыы сылдьара буолуо 

Биһиги эһэбит Степан Иванович Халбаакыттан төрүттээх. Эдэр сылдьан 
киир бит-тахсыбыт, биир сиргэ табан олорбот сытыы киһи этэ. Тас көрүҥүнэн 
баа һынайдыы эрээри хара бараан киһи, нууччалыы-сахалыы иҥнибэккэ саҥа-
рар буолан, көҥүл сылдьара. Ол иһин кинини дьаам үлэһитинэн, сирдьитинэн, 
тылбаасчытынан илдьэ сылдьаллара.

Эбэбит кэпсииринэн, көмүстээх Алданынан, Томмотунан, бурдуктаах Мухту-
йанан баран кэллэҕинэ, хамнаһын бородууктанан, заемунан биэрэллэр эбит. 
Эһэбитин «киһи бэрдэ Талахаччыйа Ыстапаан дуо?» диэн таптаан ааттыыллара. 



96

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

Билигин даҕаны биһигини билэр дьоммут «Талахаччыйа-
лар дуо» диэччилэр. Сут-кураан саҕана 16 оҕолонон ба-
ран, Боотулууга тиийэн Өлүөхүмэттэн аҕалбыт чэйин, 
бурдугун түүлээххэ атастаһан, быстаран олорор ыалла-
рыгар бурдугуттан бэрсэн, үрүҥ харахтарын өрө көрдөр-
бүт кэмнэрдээх этэ. Ыстапаан оҕонньору өйдүүр-саныыр 
дьоннор хойукка диэри биһиги аймахха, Талахаччыйалар-
га, махтанар этилэр.

Ону мин өйдүүбүн. Ыллам-дьэллэм, көҥөһө суох киһи - 
ни дьон умнубат буолар эбит. Эһэбит үтүө санаата, 
дьоҥҥо-сэргэҕэ үчүгэйи оҥорбута биһигини көмүскүү, ара-
ҥаччылыы-арыаллыы сылдьара буолуо диэн махтана 

саныыбыт. Эһэбит муус барда даҕаны муҥха биригээдэтэ тэринэн балыктыыр 
буолара. Онно Тэлбиирэп Уйбаан, Чускуудай, Эҥэнтэй оҕонньоттор бааллара. 
Кинилэр балыктаан Нам дьонугар бэрсэллэрин өйдүүбүн, бөтүөннээх балы-
гы элбэх ыалларга тарҕата сүүрэр буоларым. Кэлин саһыл пиэр мэтэ арыллан, 
оҕонньоттор балыктарын онно туттаран хамнас аахсаллара. Кэлин эһэбит пило-
рамаҕа мас таҥастааһыҥҥа үлэлии сылдьан, икки тарбаҕын быстарбыта эрээри, 
хара үлэттэн тэйбэтэҕэ. Саҥа физзал үлэҕэ киирбитигэр онно хачыгаардаабы-
та. Үлэлии сылдьан сүрэҕэ тохтоон, сырдык тыына быстыбыта. Кэлин биллиби-
тинэн, эһэбит Талахаччыйа Ыстапаан, 1901 с. төрүөх, грузин политсыылынайтан 
тымыр-сыдьаан тардар эбит.

Валентина Васильевна Майорова.
Олунньу 28 күнэ, 2020 с. Дьокуускай 

Иванова Мавра Гаврильевна 

Сытыары-сымнаҕас, аһыныгас майгылааҕа

Биһиги эбэбит Мавра Гаврильевна 1905 сыллаах төрүөх. Эһэбит Иванов 
Степаны кытта олорон, 16 оҕоломмуттар. Кэлин 6 оҕо хаалбытыттан, билигин 
2 кыыһа бааллар, Осипова Вера Степановна уонна Михайлова Татьяна Степа-
новна иккиэн бочуоттаах сынньалаҥҥа олороллор.

Эбэбит, оҕолоро кыраларыгар, детдомҥа поварынан, иһит сууйааччынан, 
дьиэ сууйааччынан үлэлээбит. Онтон детдому оройуоҥҥа киллэрбиттэрин кэннэ 
холкуоска үлэлиир. Онно Нам балыыһатын тиэргэнигэр кыра дьиэ көһөрөн аҕал-
быттар уонна куурусса турар сирэ оҥостон 100 куурусса ииппиттэр. Куурусса 
сымыытын ылан баттатан, син балачча кууруссаламмыттара. Эбэбит онно куу-
русса көрөөччүнэн үлэлээбитэ. Ол саҕана Намҥа куурусса үөдүйэ илигэ. Аҕы-
йах бириэмэҕэ иитэн баран, кууруссаларын ыалларынан биэртэлээбиттэрэ. Он-
тон ыла Намҥа куурусса иитэр буолбуттара. Ол кэннэ эбэбит холкуос бурдугар 
ыскылаакка, оҕуруокка үлэлээбитэ.

Биһиги эбэбит дьоҥҥо наһаа үчүгэй сыһыаннааҕа, сытыары-сым наҕас, аһы-
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ныгас майгылааҕа. Дэлэгэй, бэрт дьэллэм буолааччы, ол курдук эбэбит үчүгэй 
хаачыстыбата оҕолоругар уонна сиэннэригэр бэриллибит.

Валентина Васильевна Майорова.
Олунньу 28 күнэ, 2020 с. Дьокуускай 

Иванова Марина Николаевна

Ийэм Марыына эмээхсин туһунан

Ийэм Марина Николаевна 1893 с. Нам нэһилиэгэр дьа-
даҥы дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүтэ. Ийэм аҕата Тойтоон Ньу-
кулай 9 оҕону төрөппүт: 6 уол, 3 кыыс. Билигин бары бу 
орто дойдуга суохтар. Саамай уһуннук мин ийэм Марыына 
олорбута. Кини 83 сааһыгар 1976 с. Бөтүрүөп таҥара саҕа-
на өлбүтэ.

Эһэбит Тойтоон оҕонньор эмээхсинэ кыра Маарыйа 
кэнники оҕотун төрөөрү өлөн хаалбыт. Эһэбит оҕолорун 
бэйэтэ көрөн-истэн улаатыннаран баран өлбүт. Ийэм ийэ - 
тин кытта Улахан Маарыйа диэн ааттаах дьахтар биир-
гэ төрөөбүттэр. Улахан Маарыйа кэргэнэ Үөһээ Бүлүү 
улууһун кулубата Потапов Егор Ефимович этэ, кинилэр эмиэ 9 оҕолоохтор. Ол 
иһигэр биллэр революционерка, Сэбиэскэй былааһы олохтоспут Потапова-Га-
бышева Марфа Георгиевна, сахалартан бастакы үрдүк үөрэхтээх быраас, Ленин 
уордьанын кавалера Александр Георгиевич Потапов уонна революционер, кэ-
лин репрессия сиэртибэтигэр түбэспит Серафим Георгиевич Потапов.

Ийэм 1916 с. Табалар улахан уолларыгар Сэмэн Ивановка кэргэн тахсан, 
аҕыйах сыл олорон, 3 оҕоломмуттар. Убайым Мэхээлэ, кэлин кини биллэр суру-
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налыыс, тылбаасчыт, эрэдээктэр буолбута, киниэхэ 1967 с. Саха АССР култуу-
ратын үтүөлээх үлэһитэ ааты иҥэрбиттэрэ, икки төгүл Саха АССР Президиумун 
Бочуотунай грамотатынан наҕараадаламмыта. Кини 1987 c. 70 сааһын туолан 
баран, бу орто дойдуттан айаннаабыта. Кини кэнниттэн мин 1920 с. төрөөбүтүм. 
Балтым Ульяна 6 cааһыгар эмискэччи ыалдьан өлбүтэ. Аҕабыт Сэмэн биһиги 
кыра эрдэхпитинэ, ис тиибин ыарыытыгар ыалдьан, эдэр сааһыгар өлбүт. Онон 
биһиги кинини үчүгэйдик билбэппит, хаартыската даҕаны суох.

Ийэм тулаайах хаалан баран биһигини, эдьиийбит оҕолорун Дарияны, Алек-
сейы кытта көрбүтэ, кинилэр улаатан баран эмиэ иккиэн өлөөхтөөбүттэрэ.  
1930 с. холбоһуктааһын саҕана ийэм элбэх ынаҕы, сылгыны, сүөһүнү уонна 
сэби-сэбиргэли босхо биэрэн «Аллаах хардыы» холкуоска чилиэнинэн киир-
битэ. Кэлин ити холкуос улаатан, «Чолбон» холкуос буолбута. Ийэм сүрдээх 
кэлбит-барбыт, түргэн-тарҕан, сытыы тыллаах-өстөөх эмээхсин ханнык даҕаны 
үлэттэн аккаас таммат этэ. Ийэм холкуоска үчүгэйдик, таһаарыылаахтык үлэ-
лээн, «бастакы стахановец» аатын чиэстээхтик сүкпүтэ. Хаста даҕаны оройуон 
киинигэр мунньахтарга, чиэскэ-хайҕабылга сылдьыбыта. Кини үксүн дайаарка-
нан үлэлээбитэ. Мин балтыбынаан Даарыйаны кытта ынах ыаһар этибит. Хо-
томмут саҥа этэ, ол хотон Бөкөөскө турбута. Ол саҕана холкуос бэрэссэдээтэ-
линэн Иванов Ньукулааһа (Такааһай) үлэлээбит буолуохтаах. Ийэм холкуоска 
1936 с. диэри үлэлээбитэ. Кэлин уола Мэхээлэ 1937 с. Бүлүү педагогическай 
училищетын бүтэрбитин кэннэ, Ороһуга көһөн барбыппыт. Оччолорго убайым 
үөрэҕин бүтэрэн саҥа үлэлээн эрэр кэмэ этэ.

Ийэм эдэр сааһа кыһалҕалаахтык ааспыта. Сотору буолаат, Аҕа дойду Улуу 
сэриитэ саҕаламмыта, кураан буолан, аччык дьыллар саҕаламмыттара. Мин ол 
саҕана детдомҥа сир салаатыгар уполномоченнайынан үлэлээбитим. 1945 сыл 
бүтүүтүгэр, сэрии фронтовига, эмиэ Бүлүү педучилищетын бүтэрбит Харлам-
пьев Филипп Васильевичка кэргэн тахсыбытым. Барыта 8 оҕоломмутум, оҕо-
лорум бары кэриэтэ үөрэнэн, исписэлиис буолбуттара. Улахан уолум Анатолий 
идэтинэн физик, билигин күндү металлары уонна таастары чинчийэр кэмитиэккэ 
кылаабынай исписэлиис. Иккис уолум Арсений Москватааҕы полиграфическай 
институту бүтэрэн баран, идэтинэн аҕыйах сыл үлэлээт, Аллараа Кураанахха ка-
рьернай экскаваторга көмүс хостооһунугар үлэлээбитэ. Үһүс уолум Андрей учуо-
най-агроном идэлээх, 20 сыл дойдутугар тыа хаһаайыстыбатыгар кылаабынай 
агрономунан үлэлээбитэ. Төрдүс уолум Александр печатник идэтин баһылаан 
баран, типографияҕа уһуннук үлэлээбитэ. Бэһис уолум Михаил Өлүөхүмэтээҕи 
тыа хаһаайыстыбатын техникумун бүтэрэн баран, электрик быһыытынан тыа 
хаһаайыстыбатын тиэхиньикэтигэр үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ. 1999 с. тох-
сунньу 10 күнүгэр уһун ыарахан ыарыы кэнниттэн өлөн туораабыта. Алтыс уолум 
Алексей үксүн тутуу үлэтигэр болуотунньугунан сылдьар. Улахан кыыһым, сэт-
тис оҕом, Альбина худуоһунньук идэтин ылан үлэлии сылдьар. Кыра кыыһым,  
ахсыс оҕом, Марина медицинскэй училищены бүтэрэн баран, билигин өрөспүү-
бүлүкэтээҕи клиническэй балыыһаҕа медсестра. Аҕабыт үлэтин үгэнигэр сыл-
дьан 1973 c. муус устар ыйга тымыра быстан өлбүтэ.
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Ийэбит ону таһынан норуот эмчитинэн биллэр этэ, кини ордук быар ыарыы - 
тын (гепатиты, саһарары) бэйэтэ от хомуйан, онон эмтээн түргэнник үтүөрдэрэ. 
Кини элбэх киһи махталын, баһыыбатын ылбыта. Кини эмтээбитин туһунан бэ - 
йэтин ыстатыйатыгар кыратык сэрии, үлэ бэтэрээнэ Терентий Степанович Алек-
сеев суруйбутун эһиэхэ ыыттым. Ийэм сүрдээх памяттаах этэ, кини чуолаан 
дьоннор кимтэн-хантан хааннаахтарын, удьуордарын биэс тарбах курдук билэ-
рэ. Кэлин өлүөн биэс сыл иннинэ икки хараҕынан көрбөт буолбута.

Ийэм барахсаны 1970 с. атырдьах ыйыгар Үөһээ Бүлүүгэ кистээбитим.

Кыыһа, 80 саастаах, Мария Семеновна Иванова.
Муус устар 20 күнэ, 2001 с. Дьокуускай 

Иванова Мария Ивановна 

Үлэбит наһаа ыарахан этэ

1914 сыл тохсунньу ый 6 күнүгэр арыыга Хаастыырга 
төрөөбүтүм. Кутаскыыҥҥа Кардашевскай Руф Иванович 
аҕатыгар Попов аҕабыыт кэлбит. Дьонум биир хоммут 
оҕону аҕалан Попов аҕабыыкка сүрэхтэппиттэр. Онон 
сүрэхтэммит докумуонум баар. Арааһа, миэхэ эрэ баара 
буолуо ити докумуон. Аҕам Ильин Семен Гаврильевич, 
ийэм Прокопьева Мария. Олох кырабар аҕам бырааты-
гар Ильин Иван Гаврильевичка, ииппит ийэбэр Ильина 
Анна Романовнаҕа ииттэрэ биэрэр. Бу дьоммор үс буо-
лан иитил либиппит: эдьиийим Ильина Мотрена Ивановна 
(ийэм эдьии йиттэн ииттэр), миигин (аҕам убайыттан иит-
тэр), Ильин Егор Иванович (ийэм быраатыттан Адамов Ивантан ииттэр).

Кыһын Хаастыырга, сайын Даалыгыр Харыйалааҕар (улууска киирэргэ суол 
уҥа өттүгэр) олорор этибит. Харыйалаахха Даалыгырдар, Федордаах (Федоров 
Володя эһэтэ), Сабыычалар (Гаврил быраата Охонооһой), Халыастаах (Лазарев 
Иван Калиныч эһэтэ аах) бааллар.

1935 сылга «Чолбон» холкуоска биир аты, биир биэни уонна сирбин хол боон 
киирбитим. Холкуоһу Ньукулааһалаах тэрийбиттэрэ. Бастаан араас хара үлэҕэ 
сырыттым. Онтон икки сыл буҕаалтыр көмөлөһөөччүтэ буоллум. Буҕаалтырым 
Николаев Филипп этэ. Ол кэннэ пиэрмэ биригэдьииринэн үлэлээбитим. Бири-
гэдьиирдии сылдьан пиэрмэҕэ үүт эрийэрим, дайааркалартан бэйэм тутабын, 
илиибинэн лаппаакынан таптайан, уһаакка симэн арыылыыбын. Ол арыыны 
холкуоска кыһын дохуоттарыгар үллэстэллэр. Хамнаспытыгар кыратык харчы 
биэрэллэрэ, үксүн бурдугунан, арыынан ылабыт. Элбэх дохуоттаахтар Кыһыл 
обуоһунан атынан тиэйэллэр. Сорох сыл 1 үлэ күнүгэр 9 кг бурдугу ылаллар.

Ыанньыксыттар үлэлэрэ бэрт ыарахан этэ. Барыта илиинэн этэ. Тарбыйах-
тарын бэйэлэрэ көрөллөрө. Хас биирдии ынахха эмтэрэн баран дьэ ыыллара.

1940 с. Егоров Андрей Николаевичтыын ыал буолан, кини ханна ананар да, 
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онно баран үлэлиирим. Андрей Николаевичтыын 40 сыл бииргэ олорбуппут. 
3 оҕоломмуппут, кыраларыгар суох буолбуттара. Улахан уолум түөрт сааһыгар, 
игирэ кыргыттарым биир саастарыгар.

Сэттэ сыл МТС-ка суотчут-кассирынан үлэлээбитим. Оччотооҕуга сэрии кэ-
мигэр дезертирдэр бааллар диэн атынан икки буолан, госбаантан кутталлаах 
сырыынан дьон хамнаһын аҕалан түҥэтэр этим.

Манна «1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр килбиэннээх үлэтин 
иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмытым.

Харбалаахха биир сыл нолуок бурдугу туппутум. Харбалаахтан кэлэн баран 
наспоҕа кассирдаабытым. Онтон икки сыл оскуолаҕа завхозтаабытым. 1960 с. 
биэнсийэҕэ тахсан баран, оҕо дьааһылатыгар үлэлээбитим.

Кыыспытын, 1952 с. Ильин Ньукулай диэн мин эдьиийим Матреналаахтан, 
икки саастаах кыыһы Федораны ылан ииттибиппит. Билигин 2 сиэннээхпин: Андрей-
даах Маша.

Мария Ивановна Иванова.
2002 с.

Нам музейын архыыбыттан 

Иванова Мария Ниловна 

Суруксут, суотчут, сэкирэтээр 

Ийэм Мария Ниловна 1927 с. төрөөбүтэ. Аҕата сэриигэ 
ыҥырыллан бастакы улахан хомуурга барбыт. «Сталин-
град таһыгар кыргыһыыга сураҕа суох сүттэ» диэн биллэ-
рии кэлбит. Ийэм ол кэмтэн олох эдэр сылдьан хол куоска 
үлэлээбит. Суотчут буолан холкуоска суруксутунан, суот-
чутунан сылдьыбытым диэччи. «Холкуос үлэтэ диэн уту-
йар уубутун умнан үлэлээччибит» диир буолара. Кыһынын 
күнүс мас тиэйиитэ, сайынын бурдук, от үлэтэ, онно ула-
хан быраата көмөлөһөрө, киэһэтин отчуот, дьон хамнаһын 
ааҕыы, сурук үлэтэ элбэх буолара диэччи. Оннук үлэлээн 
аччык дьылы тулуйбуппут диир буолара. Үөрэҕэ суох ки-

һини итинник илдьэ сылдьан сурук үлэтигэр сыһыарбыттар. 14 саастаа ҕыттан 
суотчут, суруксут. Эһэм туһунан тугу да кэпсээччитэ суох, сураҕа суох эрэ сүппүт 
үһү диэччилэр.

Үөрэҕэ да суох буоллар үйэтигэр суруксутунан, суотчутунан үлэлээбитэ. Сэ-
биэт эрдэҕинэ сэкирэтээрдээн, кылаабынай буҕаалтырдаан сылдьыбыта. Кэлин 
МТС диэн тэрилтэҕэ кассирынан үлэлээбит.

1979 с. ыалдьан олохтон туораабыта.

«Албан аат эһиэхэ, Улуу Кыайыыны уһансыбыттарга!» брошюраттан 
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Иванова Марфа Матвеевна

Түүннэри-күнүстэри, өрөбүл диэни билбэккэ үлэлээбиппит

Мин Нам нэһилиэгэр 1923 с. төрөөбүтүм. «Чолбон»  
холкуоска араас үлэҕэ үлэлии сылдьан сэрии буолбутугар 
эр дьоннор барбыттарыгар, киһи суох буолан, 1941 с. кыр-
гыттары тыраахтарга үөрэттэрбиттэрэ. Мин МТС-ка 1942 с. 
биир сыл «ХТЗ» тыраахтары ыытыыны үөрэнэн бүтэрби-
тим, ол сыл «ХТЗ» тыраахтарга үлэлээн барбытым, сэрии 
кэмэ этэ. Онно араас дьону-сэргэни кытта кыһыннары-са - 
йыннары, чааһы тутуспакка, тымныы-куйаас диэбэккэ, түүн - 
нэри-күнүстэри үлэлиир этибит. Бу манна МТС-ка биир-
гэ үлэлиир тырахтарыыстарым уонна атын да үлэһиттэр 
бары биир ыал оҕотун курдук наһаа иллээхтик уонна эйэ-
лээхтик үлэлиир этибит.

Кыһын тохсунньу ый бүтүөр диэри «ХТЗ» тыраахтарынан малатыылканан 
бурдук сыстарар этибит. Миигин кытта бииргэ үлэлээбиттэрэ Иванов Тарас 
(Ороһу), Малардыров Антон, Хамаров Федор (Ороһу), Васильев Алексей (Та-
малакаан), Петров Сергей (Дүллүкү), онтон да атын дьоннор. Олортон билигин 
Тарас эрэ баар. Атын бииргэ үлэлээбит дьонум өлбүттэрэ.

Мин үлэлиир бириэмэбэр Чувакин уонна Лобачев диэн дириэктэрдэр үлэлээ-
биттэрэ. Кыһын өрөмүөн барар бириэмэтигэр түүннэри-күнүстэри, өрөбүл диэни 
билбэккэ, үлэлиир этибит. Ити мин үлэлиирим саҕана холкуос этэ. Мин «Кыһыл 
үлэһит», «Саҥа олох», «Кустук», «Чолбон», «Маркс» уонна «Ворошилов» диэн 
холкуостарга үлэлээн, бурдук уонна оҕуруот аһын үүннэрэн аһаан-сиэн, үлэ-
лээн-хамсаан олорбуппут.

Марфа Матвеевна Иванова.
Нам музейын архыыбыттан 

Иванова Матрена Ивановна-Килгээ 
(1905–1985) 

Кэнэҕэски ыччакка кэпсэл, холобур буолуо

Биһиги эдьиийбит Мотурууна-Килгээ эдэр эрдэҕинэ, 1920 с., төрөппүттэрэ — 
ийэтэ, аҕата, эдьиийэ Тып, быраата Өлөксөй, биир хоноһо киһи — биэс киһи 
уонна ону таһынан ыалларыттан өссө биэс киһи, барыта уон киһи сүлүһүннээх 
эминэн эмтэммит сылгы этин сиэн биир түүн иһигэр өлбүттэр. Мотурууна оч-
чолорго 16–18-таах кыыс эмиэ ыалдьыбыт, олох сыппыт. Хата, өлбүт диэн 
көмөөрү бэлэмнээбит бырааттара Өлөксөй тыыннаах буолбут, онон биир үөрүү-
лэммиттэр. Кэнники кэпсииллэринэн, Бүлүүттэн быраастар ыҥырыллан кэлэн, 
көрөн-истэн баран, «проказанан ыалдьыбыт, сыстыганнаах буолуохтара, онон 
таһыттан мастарын таһан мастаан биэриҥ, кииримэҥ-тахсымаҥ» диэн бобон 
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барбыттар. Инньэ гынан эдьиийбит Мотурууна муҥнаах, 
эдэр кыыс ыалдьа-ыалдьа, соҕотоҕун, өлөн баран тилли-
бит быраатынаан, бэйэтэ эрэ муҥнанан «сыылла сылдьан 
оһохпун отторум, астанарым» диэн кэпсиирэ үһү. Мун-
ду миинин өрүнэн иһэммит өрүттүбүппүт, «бу мунду ба-
лык өлбөт мэҥэ уутун курдук мииннээх, киһини үтүөрдэр 
күүстээх ас буолар» диирэ. Оннук күнтэн күн сэниэлэнэн, 
тыыннаах хаалан, «Чолбон» холкуоска үлэлээн, быраа-
тынаан Өлөксөйдүүн, убайынаан Ньукулайдыын ыал-күүс 
буолан олорбуттар.

Онтон убайа Ньукулай ыал буолар, оҕолоноллор, 
үөрүү лэрэ үксүүр, бары кыттыһан быр-бааччы, «Чолбон» холкуоска үлэлээн- 
хамсаан олороллор. Ньукулай сельсовекка бэрэссэдээтэлинэн талыллан үлэ-
лиир, ол кэмҥэ сэрии саҕаланар. Бастакы ыҥырыыга убайа Ньукулай сэриигэ 
ыҥырыллан барар, ол кэмҥэ кийиитэ Өрүүнэ төрөөн баран, сыыстаран кыһыл 
оҕотунаан аҕыйах хонугунан быысаһан өлөн хаалаллар. Онон икки саастаах Уй-
бааны, Ньукулай уолун, көрөн-харайан, эмиэ быраатынаан Өлөксөйдүүн сэрии 
ыар сылларыгар олороллор. Ити кэмҥэ эдьиийбитин Ньурбаҕа биригэдьиирдэр 
куурустарыгар үөрэххэ ыыппыттар, аҕыйах хонон баран тулаайахтарын аһынан 
төннөн кэлбит. Эдьиийбит Мотурууна бэйэтэ ыал буолан оҕоломмотор да, оҕо 
көрүүтүгэр-иитиитигэр анаммыт сылаас илиилээх, минньигэс астаах киһи эбит 
дии саныыбыт.

Ол ыарахан аччык кэмнэргэ быраатын Өлөксөйү үһүттэн, убайын Ньукулай 
уолун Уйбааны иккититтэн уонна тулаайах хаалбыт Бюлтясовтары — Мотуоса-
ны, Дьобоону — ийэ оннугар иһирэх ийэ буолан иитэлээн, улаатыннартаан ыал 
оҥортообут. Ыал буолан, оҕо-уруу да төрөтөн олордохторуна, олох кырдьыар 
диэри көмөлөһө сылдьыбыта. Эдьиийбит Мотурууна элбэх тулаайахтары иитэ-
рин оччолорго «Чолбон» холкуос эвакуацияҕа кэлэр дьоҥҥо анаан тутуллубут 
биэс дьиэттэн биирин киниэхэ анаабыттара да туоһулуур.

«Чолбон» холкуоска биир улахан баҕайы илиинэн эрийэр үүт сүүрдэр сэп-
пэрээтэрдээхтэрэ, онно эдьиийбитин Мотуруунаны эрэ эрэнэн үлэлэтэллэрэ. 
Ол сэппэрээтэри сайылыкка, кыһынын Бөкөөскө киллэрэн сайыннары, кыһын-
нары күн өрөөбөккө үлэлиирэ, ол эрийэн сүөгэйин илиинэн арыылыыллара, 
көбүөрдүүллэрэ. Барыта илиинэн үлэ, бириэмэтигэр үүтү астыахха, дьаһайыах-
ха наадатын барытын эдьиийбит Мотурууна эрэллээх, кыахтаах үлэһит киһи 
буолан кыайбыта чахчы. Сайыҥҥы кэмҥэ «Чолбон» холкуос бэкээринэтигэр 
былыргы бырабылыанньа дьиэ аҥаарыгар салайан, саамай ыйан-кэрдэн биэрэр 
сүрүн үлэһиттэрэ этэ. Оһох оттуутун үксүн Дьобоо кыайара, бурдук мэһийиити-
гэр сылын аайы биэкэринэн элбэх киһи үлэлиирэ, симиэнэҕэ үстүү киһи буола-
ра. Эдьиийбит Мотурууна уһун лаппаакынан итии баҕайы оһоҕу айаҕын аһан, 
килиэби эргитэн-урбатан сөп буоллаҕына таһаарар этэ. Килиэп минньигэстик, 
сөптөөхтүк буһан тахсарыгар бэйэтэ эрэ эппиэттиирэ. Оһох хаһан оттулларын, 
тиэстэ хаһан хайдах мэһийиллэрин, хаһан килиэп оһоххо угулларын барытын 
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Мотурууна дьаһайара. Онон дьон холкуос килиэбэ диэччилэрэ суох. «Килгээ 
килиэбэ минньигэс да этэ» диэн хойукка диэри ахталлара. Дьиэтигэр дьонугар 
кыаммат буолуор диэри көмөлөһө, иитэ-үөрэтэ сылдьыбыта. Муҥураай диэн 
ааттаах күрэҥ өҥнөөх муҥур муостаах ынахтааҕа, аны санаатахха, саха боруо-
дата эбит. Ол ынаҕын олох кыаммат буолуор диэри туппута.

Биһиги эдьиийбитин Иванова Матрена Ивановнаны-Килгээни «Чолбон» хол-
куос төһүү үлэһитин, элбэх тулаайахтары ыарахан, кыһалҕалаах кэмҥэ ийэлии 
ииппит киһини Нам нэһилиэгэр мэлдьи саныы сылдьалларыгар, кэнэҕэски ыч-
чакка кэпсэл, холобур оҥостоллоругар баҕарабыт.

Өлөксөй, Уйбаан, Мотуоса, Дьобоо оҕолоро, сиэннэрэ.
Ыам ыйын 19 күнэ, 2020 с.

Ильин Иннокентий Афанасьевич-Быйаа

Төрөппүттэрбит үлэни таҥара оҥостон, үлэни таптаан,  

биһигини эмиэ оннук тыыҥҥа ииппиттэрэ

Биһиги эһэбит Ильин Афанасий Ильич-Даҥ Нам төрүт 
олохтооҕо, 6 уоллаах. Улахан уола Ильин Семен (Акыым), 
иккиһэ Ильин Иннокентий (Быйаа), Анисим, Николай, По-
ликарп, Егор. Билиҥҥи Хордоҕой урут ойуур эбит, ону со-
лоон, бааһына оҥостон, дьиэ туттан, тилийэ тиэргэннэнэн, 
бары ыаллыы олорбуттара. Бырааттыылар бары тутуспу-
тунан бастакынан холкуоска киирбиттэрэ. Бары биир күн 
өрөөн сынньаммакка, утуйар да ууларын умнан туран, сир 
солооһунугар, мас кэрдиитигэр, от үлэтигэр, бурдук ыһыы-
тыгар, хомууругар, пиэрмэ үлэтигэр үлэ бөҕөтүн үлэлээн, 
«Чолбон» холкуос хаһаайыстыба өттүнэн бөҕөргүүрүгэр, 
өрөспүүбүлүкэҕэ бастыҥнар кэккэлэригэр тахсарыгар туохха да кэмнэммэт сүдү 
кылааттарын киллэрбиттэрэ.

Аҕа дойду сэриитин кэмигэр тыылга килбиэннээх, бэйэни харыстаммакка 
үлэлээбиттэрин иһин Сталин төбөлөөх мэтээллэринэн наҕараадаламмыттара. 
Бырааттыылартан Ильин Анисим Афанасьевич үлэ фронугар Бухта Тиксии-
гэ балыктааһыҥҥа сылдьыбыта. «Чолбон» холкуос төһүү үлэһиттэрэ буолан 
быраат тыылар бары да утуйар ууларын умнан туран үлэлээн-хамсаан, хайҕал-
га, кэп сээҥҥэ сылдьар, кэнчээри ыччаттарыгар холобур буолар олоҕу олорон 
ааспыттар. Биһиги, ыччаттара, кинилэр сырдык ааттарыгар сүгүрүйэбит, кинилэ-
ринэн киэн туттабыт.

Биһиги аҕабыт Иннокентий Афанасьевич-Быйаа 1893 с. төрөөбүт. Аҕабыт 
үрдүк уҥуохтаах, бөдөҥ-садаҥ көрүҥнээх, күөх харахтаах, сырдык хааннаах, ис-
тэринэн мөлтөх, майгытынан ураты сымнаҕас, амарах дууһалаах, аһара оҕом-
сох, чэбэр-чэнчис, ыраас туттуулаах, аймаҕымсах киһи этэ. Туттар сэбэ-сэбиргэ-
лэ барыта орун-оннугар нарыламмыт, тутарга-хабарга чэпчэки буолааччы, дьиэ 
ис-тас үлэтигэр ийэбитигэр көмөтө кэмнэммэт буолара.



104

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

Аҕабыт барахсан киһи быһыытынан үтүө дууһалаах, чиэһинэй, албыны-көл-
дьүнү бил бэт, мас хайдыбытыныы көнө майгылаах этэ. Кииринньэҥ оҕолору Уй-
бааны, Аананы бэйэтин оҕолорун курдук тэҥҥэ тутан ииппитэ. Онон оҕолор аҕа-
быт диэн тэн атыннык ааттаабаттар этэ, сэрии тулаайахтара аҕалаах, ийэлээх 
толору дьиэ кэргэҥҥэ улааппыттара, аҕаларын аһара күндүтүк саныыллара. 
Кини үйэтин тухары үлэ бөҕөнү үлэлээн баран, оччотооҕу кэмҥэ 12 солк. биэн-
сийэлээх этэ, атын холкуостаахтар курдук.

Аҕабыт олорбут олоҕор үстэ кэргэннэнэ сылдьыбыта. Бастакы кэргэниттэн 
2 оҕолоох: Аана, Ылдьаа; иккиһиттэн — 2 оҕолоох: Мария, Николай, үсүһүттэн — 
3 оҕолоох: Анатолий, Марфа, Ирина.

Аҕабыт олорбут олоҕо туһугар ыарахаттардаах этэ, тулаайах аҥаардаах ог-
дообо олоҕун олорбута. Аймахтара өйөөннөр, Сургуулуктан төрүттээх биһиги 
ийэбитин Москарова Варвара Ивановнаны кытта холбообуттара, онон икки ог-
дообо дьону холботолоон ыал оҥорбуттара.

Ийэбит Москарова Варвара Ивановна Сургуулукка төрөөбүтэ, онно ыал буо-
лан, 3 оҕолонон баран, огдообо хаалбыта. Сэрии кэмигэр Сургуулукка аччыктаа-
һын, хоргуйуу бөҕө буолан, дьон бөҕө өлбүтэ диирэ, ыал ыалынан эстибит, хор-
гуйан иэдэйбит дьону көрүүгэ үлэлэспит. Улахан оҕотун кыыһын Аананы Үөһээ 
Бүлүүгэ ыалга оҕо көрөөччүнэн ыыппыт. Бэйэтин Тамалакаан диэки муоста ту-
туутугар мобилизациялаан ыыппыттар, нэһилиэк аайыттан эдэрчи дьахталлары 
хомуйууга түбэспит. Намҥа таарыйан, Чускуудайдарга лэппиэскэ сиэн ааспыт-
тар. Нам оччолорго бурдуктаах буоллаҕа, ону отой умнубатах эбит. Хоргуйан 
отой иэдэ йэн барбыттар, онтон ыксаан бурдуктаах Намҥа барыахха диэн толкуй 
киирбит. Баҕар, оҕолорбун кытта тыыннаах хаалыахпыт аара охтубатахпытына 
диэн, оҕолорун салааскаҕа соһон айаҥҥа туруммуттар, саас эбит, Үөһээ Бүлүү- 
нү булан дьон сүбэтинэн оҕолорун детдомҥа туттарбыт, бэйэтэ Намҥа тахсан 
ыаллары кэрийэн иистэнэн айаҕын булунан сылдьыбыт. Аҕабыт аймахтара 
сүбэнэн икки огдообону ыал оҥорбуттар. Ийэбит уолун Уйбаанын детдомтан, 
кырата Тэрэппиин детдомҥа өлбүт, кыыһын Аананы ыалыттан ылаттаабыт.

Сэрии кэмигэр «Чолбон» холкуос бурдуктаах буолан биир да киһи хоргуйба-
таҕа, оройуон атын нэһилиэктэриттэн, атын да сиртэн быстан-ойдон кэлбиттэри 
аһатан өлөр өлүүттэн быыһаабыта, ол иһигэр биһиги ийэбитин, кини оҕолорун, 
онно улахан үтүөлээх «Чолбон» холкуос бэрэссэдээтэлэ Егоров А. С. Кини үтүө 
аатын биһиги дьиэ кэргэн махталлаахтык ахтабыт, умнубаппыт, сүгүрүйэбит. 
Кини аата, оҥорбут үтүөтэ бар дьонун, Намын олохтоохторугар, кинилэр кэнчээ-
ри ыччаттарыгар үйэттэн үйэҕэ махталлаахтык ахтылла туруоҕа.

Биһиги ийэбит Варвара Ивановна хорсун санаалаах, тобуллаҕас өйдөөх буо-
лан хоргуйууттан бэйэтин уонна оҕолорун быыһаан, Намҥа олоҕун булан, 3 оҕо-
ну төрөтөн, күн сирин көрдөрөн ньир бааччы олохтоох ыал буолбута. Ийэ бит 
барахсан кыра уҥуохтаах, хатыҥыр, хачаайы көрүҥнээх, сытыары-сымнаҕас 
майгылаах, үтүө дууһалаах, киэҥ көҕүстээх этэ уонна сатаабатаҕа диэн суох 
иистэнньэҥ эбит. Хордоҕой ыалларыгар барыларыгар Эбээ Балбаара диэн аат-
таах этэ. «Чолбон» холкуоска пиэрмэҕэ, оҕуруокка үлэлээбитэ. Сэрии кэннинээ- 
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ҕи олох наһаа ыара хана, онтон олох сыыйа көнөн барбыта, ас-таҥас кырыым-
чыгар дьоммут үлэлээн биһигини аччыктаппатахтара. Төрөппүттэрбит иккиэн 
даҕаны киһи быһыытынан сытыары-сымнаҕас, үтүө-мааны майгылаахтара, үтүө 
санаалаах, киэҥ көҕүстээх дьон этилэр. Үлэни таҥара оҥостон, үлэни таптаан 
биһигини барыбытын эмиэ оннук тыыҥҥа ииппиттэрэ.

Онон дьоҥҥо-сэргэҕэ сирдэрбэккэ, үтүө суобастаахтык үлэлээн, олорон кэл-
биппитигэр төрөппүттэрбитигэр махталбыт улахан, биһиги кинилэринэн киэн тут-
табыт, оҕолорбутугар, сиэннэрбитигэр ону эмиэ иҥэрэ сатыыбыт.

Төрөппүттэрбит Варвара Ивановна, Иннокентий Афанасьевич кэргэттэрэ  
өлөн бэйэлэрин тустарыгар төһө да тулаайах аҥаардаах ыарахан олоҕу олор-
доллор, сэрии сылларыгар аччыктааһыны биллэллэр да, кэлин кырдьар саас-
тарыгар оҕолорун көрүүлэригэр олорон, олох үчүгэйин билэн, сылаастык-сымна-
ҕастык көрүллэн, аҕабыт 1974 с., ийэбит 1982 с. бу орто дойдуттан барбыттара.

Кинилэр олохторун оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ салгыыллар, үөрэнэл-
лэр, үлэлииллэр, утум быстыбат.

Биһиги төрөппүттэрбит холбоон 8 оҕону иитэн олох киэҥ аартыгар таһаар-
быттара: Афанасьев Илья Иннокентьевич Аҕа дойду Улуу сэриитин кыттыылаа-
ҕа, бэтэрээнэ, Бүлүү куоракка олорбута. Ильина Мария Иннокентьевна медтех-
никуму бүтэрэн, биэнсийэҕэ тахсыар диэри Үөһээ Бүлүүгэ сэллик балыыһатыгар 
биэлсэринэн үлэлээбитэ, 4 оҕолоох. Ильин Николай Иннокентьевич ветеринар-
най биэлсэр идэлээх. «Чолбон» холкуоска, Исидор Барахов аатынан сопхуоска  
биэн сийэҕэ тахсыар диэри үлэлээбитэ, 6 оҕолоох. Үтүө суобастаах үлэтэ сыа-
наланан, СӨ норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ буолбута, үлэ бэ-
тэрээнэ, Нам нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо. Ильина-Данилова Анна Спи-
ридоновна Намнааҕы бытовой кэмбинээккэ үлэлээн биэнсийэҕэ тахсыбыта, 
6 оҕолоох. Ильин Иван Иннокентьевич Бүлүүтээҕи педучилищены бүтэрэн, Сак-
кырыыр оройуонун Кустуур оскуолатыгар, Үөһээ Бүлүүгэ, Горнайга учууталлаа-
быта. 1 кыыстаах: Ильина-Пахомова Мария Ивановна, учуутал, 5 уол оҕолоох. 
Ильин Анатолий Иннокентьевич үйэтин тухары Үөһээ Бүлүүтээҕи МТС-ка үлэ-
лээн биэнсийэҕэ тахсыбыта, оройуон үрдүнэн тутуллубут сүөһү иитэр комплек-
стары механизациялааһыҥҥа үлэлээбитэ, электрик үөрэхтээх, сыбаарсыгынан 
үлэлээбитэ. Ильина Марфа Иннокентьевна Дьокуускайдааҕы салайар каадыр-
дары бэлэмниир техникуму бүтэрэн, бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсыар диэри 
Исидор Барахов аатынан сопхуоска Нам отделениетыгар биригэдьииринэн, 
осеменаторынан үлэлээбитэ. Намҥа сельсовет, Саха АССР IX ыҥырыылаах 
Верховнай сэбиэтин дьокутаата, «Үтүө дьыала-2000» өйдөбүнньүк бэлиэлээх, 
Нам бочуоттаах олохтооҕо, 1 оҕолоох, 3 сиэннээх. Ильина Ирина Иннокентьевна 
Дьокуускайдааҕы госуниверситеты бүтэрэн, ветеринарнай быраас, Үөһээ Бүлүү-
гэ, Намҥа үлэлээн бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсыбыта. СӨ тыатын хаһаайыс-
тыбатын туйгуна знактаах, Нам бочуоттаах олохтооҕо, 1 оҕолоох, 2 сиэннээх.

Кыыстара Марфа Иннокентьевна Ильина 
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Үтүөкэннээх үлэһит абаҕаларым —  
алта бииргэ төрөөбүт Ылдьыыннар

1-кы быраат Сэмэн (Акыым) 1881 с. төрөөбүт. Тас кө-
рүҥүнэн нуучча оҕонньоругар майгынныыра, кэлин кырый-
да ҕын аайы онтуката биллэрдик көстөр буолбута.

Кыһыл бытыктаах, сырдык харахтаах, сытыы-хотуу тут-
туулаах, саҥарбыт-иҥэрбит киһи эбит. Биһигини оҕолору 
дьээбэлээн таптыыра, ол иһин чугаһаабат буола сатыыр-
быт. Сырдык сэбэрэлээх, ып-ыраас көрүҥнээх Марыына 
диэн (1884 с. т.) саҥастаахпыт. Дьоһун-мааны майгылаа-
ҕа. Мотурууна диэн улахан кыыстара Бүлүүтээҕи педу-
чилищены бүтэрбитэ, учууталлаабыта. Голушко Кирилл 
Лукич диэн Украинаттан кэлэн топографическай экспеди-
цияҕа үлэлиир киһиэхэ кэргэн тахсыбыта. 1 кыыстаммыт-
тара. Ол оҕону көрөн икки сайын сайылаабытым. Күтүөт 

майгыта үчүгэйэ сүр. Оҕолору төбөбүтүттэн имэрийэ сылдьар, хантан эрэ кэл-
лэҕинэ биһиги хаһан да көрбөтөх кэмпиэппитин уонна миэхэ оҕо көрсөрүм иһин 
диэн ырбаахы таҥаһын аҕалара. Ол да иһин буо луо — кинини кэтэһии бөҕө буо-
ларбыт. Сэрии бүттэ да, Украинаҕа көһүөхтээхтэр этэ. Күтүөппүт тыаҕа үлэлии 
сылдьан эмискэ ыалдьан өлбүтүн истибиппит. Аһыйбыппыт ахан.

Иккис кыыс Парасковья диэн киһи хараҕар быраҕыллар кыраһыабай баҕайы 
эдьиийбит кэргэннэнэн, оҕолонон олорбута да эрдэ өлбүтэ. Боскуйа диэн ааты-
нан билэбит. Саха тыйаатыра сылга биирдэ кэлэн барааччы, онно биир ар-
тыыһы кытта кистээн, саһан олорон кэпсэтэллэрин көрөрүм. Миигин эдьиийим 
көрдөҕүнэ сапсыйан «бар» диэччи. Бука, арааһа, арахпакка кэтиирим буолуо.

Ылдьаана диэн иитэр кыыстаахтара. Эчи, баттаҕа уһунун туһунан кэпсэлгэ  
киирэрэ. Кини кыыһа Мариялыын Ленинградка 1965–1966 сс. пединститукка 
биир гэ үөрэммиппит. Майгы киэнэ мааныта. Эмиэ уһун хойуу баттаҕа эрэйдиирэ, 
оччотооҕу муоданан төбөтүгэр эрийэн кэбиһэрэ. Көстүүтэ үчүгэйэ суох буола- 
ра — солуурчаҕы кэппит курдук көстөрө. Ол баттаҕын кэтэҕэр диэри сарбыйта- 
раары, хас да парикмахерскайга сылдьыбыттаах, ону «Илиибит барбат, илдьэ 
сырыт» диэннэр кыйаханан ахан кэлэрэ. Кырдьык оннук дуо дии санаан батта- 
ҕын өһүлтэрэн көрдүбүт. Кыыспыт хоп-хойуу суон утахтаах баттаҕа бэрбээкэ-
йигэр диэри суугунаан түстэ. Саҥата суох бардыбыт. Бииргэ олорор хоһум оҕо-
лоро олус диэн сөхтүлэр, сэрэнэн кэлэн тутан-хабан көрдүлэр. Ону сөбүлээбэтэ 
быһыылаах. Эһэм: «Ол дойдуга тиийдэххинэ, уруоккун аахпакка баттаххын бэ-
рийиэҕиҥ, онон кылгаттараар», — диэбитэ диэхтиир. Кырдьык, дойдутугар үс 
тааска баттаҕын суунарын, онтон олорор уопсайыгар оннук усулуобуйа суоҕун 
кэпсиирэ. Көрүдьүөс түгэни аргыстаһан кэлбит кыргыттара кэпсииллэрэ. Москва-
ҕа биир туалекка сылдьан баран истиэнэ устатынан сиэркилэҕэ баттаҕа ыһыл-
лыбытын көрөн оҥостоору шпилкаларын ылбытыгар баттаҕа аллара түспүтүн 
көрөннөр, аны ону көрөөрү үөһэттэн-аллараттан анньыалаһыы, аймалҕан бө- 

Ильин Сэмэн (Акыым) 
Афанасьевич
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ҕө буолбут. Нэһиилэ баттаҕын суулуу көтөҕөн таһырдьа куоппутун кэпсээн күл-
лэртиирэ.

Каникулга дойдубар кэлэ сылдьан тэлэбиисэр көрө олоробун. Биир өйө нөр-
дөөх олоппоско «Уһун суһуохтаахтар күрэхтэһиилэрин» кыттыылааҕа кэлэн 
олордо. Баттаҕын ыытан кэбистэ — олоппоһун тула муостаҕа тэлгэнэн хаалла. 
Маайыһым эбит. Наһаа түргэнник элэҥнэтэн көрдөрөллөр. Итинник түгэни ба-
лачча уһуннук көрдөрүөхтэрэ хаалбыт дии санаабытым.

Маайыс баҕатын курдук баттаҕын хайа да парикмахерскайга кырыйбатахта-
ра, «Илии бит барбат, илдьэ сырыт» диэн аккаастыыллар. Биир күн кыйахаммыт 
көрүҥнээх сиэркилэ иннигэр олорон бэйэтэ кырынан барбытын көрөн кыргытта-
ра сарбыйбыттара. Ол баттаҕа аны биир сыл иһигэр сиһигэр тиийэ үүннэ. Кини 
баттаҕын туһунан Сенькин Василий Лукич, краевед, сөҕөн, «Кыым» хаһыакка су-
руйбуттаах. Бэл биир сууккаҕа төһө үүнэрин суоттаабыт этэ.

Маайыс дойдутугар Үөһээ Бүлүү Намыгар олохсуйан, кэргэннэнэн, оҕолонон 
олорбута. Уруккуттан сөбүлүүр уолугар тахсан олоҕун оҥостуммута.

Майгы киэнэ маанылааҕа этэ, үтүөкэннээх сырдык дууһалааҕа.
Иккис быраат Эҥиэттэй-Быйаа (1893 с. т.). Хайаларыттан да үрдүк уҥуоҕа, 

дараҕар сарына, күөх сырдык харахтара, сырдык хаана уонна эрдэ тараҕай 
буолбута нуучча оҕонньорун санатар көрүҥү биэрэрэ. Ураты сымнаҕас, наҕыл 
майгылааҕа, чугас дьонугар олус амарах, оҕону-урууну чугаһатар истиҥ сыһыан-
нааҕа. Бары да сөбүлүүрбүт, таптыырбыт. Аҕабыт суох буолбутун кэннэ күҥҥэ 
хаста да киирэн тахсара, кэпсэтэрэ. Кыра дөйүҥү этэ. Оҕолор кыра эрдэхпитинэ, 
«Биһиэхэ тахсан суоратта сиэҥ» диирэ, киирэн кэллэхпитинэ, «Оҕолорго чэй-
дэ кутуҥ» диэхтиирэ. Куруук аһата сатыыра. Бары да оччолорго хобдохтук оло-
рорбут. Онон-манан үөрэнэ сылдьан кэллэхпитинэ, кини урут киирэн кэпсэтэрэ. 
Олус диэн үөрэр-көтөр этибит. Аҕабытыгар курдук сыһыаннаһарбыт.

Тоҕо эрэ дириҥ-дириҥник өрө тыынар идэлээҕэ. Ону ийэбит: «Кэргэттэрэ 
өлөн, өссө ити Балбаарата үчүгэй, сымнаҕас буолан бэттэх кэллэ» диэбиттээх.

Иннокентий уонна Анисим Ильиннэр
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Оҕолоруттан Байбалы, Маарыйаны, Ньукулайы кытта бодоруспуппут. Убай-
быт Байбал Бүлүү дьахтарын кэргэн ылан, онно олохсуйбута. Убайбыт Бүлүүт-
тэн Үөһээ Бүлүүгэ диэри сатыы сылдьан кэлээччи. Кини бэдьэйэ сүүрэр-хаамар 
ыккардынан айанныыра. Олус түргэн сырыылааҕа. Педучилищеҕа үөрэнэр кэм-
мэр кэргэниттэн кистээн хортуоппуй уонна харчы бэрсэр этэ, кэлэн кэпсэтэн, көр-
сөн барааччы.

Эдьиийбит Мария Иннокентьевна Дьокуускайга медицинскэй техникуму бү-
тэрбитэ. Олус маанытык таҥнара. Кыччаабыт таҥаһыттан устудьуоннуур кэм-
мэр биэрэрэ. Кэлин Баннахов Иван диэн саастаах киһиэхэ кэргэн тахсыбыта. 
Күтүөппүт кытаанах көрүҥнээҕэ. Эдьиийбитин былдьаппыт курдук санаабыппыт, 
ыҥырар этэ да сылдьыбат буолбуппут. Эдьиийбит күлэ-үөрэ сылдьара бу баар 
курдук, умнубаппыт.

Эҥиэттэй таптал аата Быйаа. Хаһан да, ханнык да түгэҥҥэ «суох», «дьадай-
дым» диэбэтэх абаҕабыт. Быйаҥы, баайы-дуолу, баары эрэ төлкөлүүр тыллаах- 
өстөөх, дэлэй дууһалаах амарах дьоннортон биирдэстэрэ эбит. Куруук быйаҥы 
түстүүр, төлкөлүүр курдук майгылааҕын иһин Быйаа(ҥ) диэбиттэр курдук өй-
дүүбүн. Ийэм: «Ыччаттара үчүгэй олохтоноллорун түстээн баары эрэ билинэр 
абаҕабыт» диирэ. Ити өссө олох кыра эрдэхпитинэ кэпсиирэ. Хайа да абаҕалар-
бынааҕар биһиэхэ чугас, иһирэх аҕалыы сыһыаннааҕа. Кини аттыгар уоскуйан, 
хайдах эрэ көмүскэллээх курдук сананарбыт.

Үһүс быраат Ильин Николай Афанасьевич-Тороҥолуур 
Ньукулай (1896 с. төрүөх).

Биһиги аҕабыт ийэбинээн 20-тэн тахса оҕоломмуттар. 
Онтон 5 оҕо тыыннаах хаалбыт: Анна, Афанасий, Мария, 
Алексей, Федора.

Аҕабыт сырдык хааннаах, күөх харахтаах, уһун үрдүк 
муруннаах, үрдүк кэтит сүүстээх этэ. Олус наҕыл, сым-
наҕас майгылааҕа. Аҕыйах саҥалааҕа. Ыраастык таҥна-
рын сө бүлүүрэ. Ол да иһин «Мааны Ньукулай» диэн аат-
таа ҕа. Кини куруук наҕыл буолан, кинини дурда-хахха 
кур дук ылынарбыт. Аҕабыт аттыбытыгар баарына көмүс - 
кэллээх, тирэхтээх курдук сананарбыт. Буруйданнахпыты-
на, ийэбит сырыстаҕына, аҕабытыгар көтөхтөрө сүүрэр-

битин өйдүүбүн. Сып-сылаастык кууһан олорооччу. Хаһан да мөхпүтүн, кыйа-
хаммытын өйдөөбөппүт. Көтөҕөн олорон киҥинэйэн ыллыыр үгэстээҕэ. Кэлин 
улаатан баран аҕабыт суох буолбутун кэннэ киниэхэ майгынныыр киһини көрө, 
көрдүү сатааччыбын. Дьүһүнэ бы раа тым оҕотугар Петяҕа, майгыта балтыбар 
Моруусаҕа бэриллибит.

Аҕабыт биһиги уруокпутун дорҕоонноохтук ааҕарбытын сэҥээрэрэ: ордук 
историяны, зоологияны. «Өссө салгыахха» диэн иккис, үһүс күнүгэр эмиэ истэрэ. 
«Итиччэ чэпчэкини үчүгэй уруок курдук ааҕа, үөрэтэ олороҕун» диэччи. Ийэбит 
саха литературатыттан сөбүлээн истэрэ. Онон дьоммутугар бандьыыттааһын, 
былыргы олох туһунан ааҕарбыт.

Ильин 
Николай Афанасьевич
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Аҕабыт бурдугун быыһыгар тугу эрэ кистээн олордубутун булан ситэ үүннэр-
бэккэ үргүүрбүт.

Кэлин тыҥата ыалдьыбыта. Биһиги оҕолор хотунан үлэлии, соҕуруунан үөрэ-
нэ тарҕаспыппыт. Мин Өлөөҥҥө үлэлээн баран, Ленинградка (ЛГПИ) үөрэнэ бар-
бытым, Афанас Омскайга тыа хаһаайыстыбатын институтугар, Морууса Иркут-
скайга омук тылын институтугар үөрэнэллэрэ. Дьоммут ол тухары үөрэхпитин 
бүтэрэн, идэ ыларбытын кэтэһэллэрэ.

Биир сайын кэлэ сылдьаммын олус диэн хараастыбытым — аҕабыт эт аһы 
сиэн баҕарара, сайын ортотугар ким сүөһү өлөрүөй. Онон Афанас, Алеша күөл - 
гэ, өрүскэ киирэн балыктыыллара. Аҕабыт сырсан туран балыыһаҕа киирэн 
эмтэммитэ, үчүгэй буолбута. Дьиэтигэр оронун быыһыыр гына быыс (хос) оҥос-
тубута. Аттыгар чугаһаппат, таҥнар таҥаһын туспа тутар, аһыыр иһитин туумба-
тыгар угар. Биирдэ сайын бара сылдьан кыһын кэтэр андаатар бэргэһэтин булан 
быатын саҥардан тигэ турарбын хаһыытаабытынан былдьаан ылбыта. «Үөрэх-
тээх буолан баран өйдүө да эбиккин, миэхэ чугаһаамаҥ», — диэбитэ. Оҕолорун 
олус да харыстаахтаабыта. Эккирэтэн туран эмтэнэн үтүөрбүтэ ол ыарыытыт-
тан.

Аҕам олорбохтообута буоллар сиэннэрин да көрөөхтүө этэ.
Үтүөкэннээх төрөппүттэрбитинэн астынабыт, сырдыктык, сылаастык ахта са-

ныыбыт.
Холкуоска үчүгэйдик үлэлээбит буолан хонуу үлэтигэр биригэдьиирдээбитэ. 

Бэйэтэ аахпат, суруйбат буолан төһө суотай от охсуллубутун, мунньуллубутун 
биирдии үлэһитинэн өйүгэр суоттаан көлөһүн күнүн биһиэхэ оҕолоругар сурут-
тарара.

Олох тупсан, холкуостаахтарга сынньанар дьиэ диэни тэрийбиттэрэ. Онно сэ-
рии саҕана күүскэ үлэлээбиттэри сынньаталлара. Икки нэдиэлэ киллэрэн эмтээн, 
күүскэ аһатан таһаараллара. Аҕабыт олус тупсан, уойан тахсыбытын өйдүүбүн. 
Ол сынньанар дьиэҕэ оҕолор тиийэн биирдэ эмэ киирэн асаһан тахсарбыт.

Төрдүс абаҕам Ильин Анисим Афанасьевич-Анньыы-
һын (1899 с.т.).

Убайа Сэмэн курдук сытыы-хотуу, кэлбит-барбыт, су-
дургу, быһаарыылаах киһи этэ, куруук үлэ үөһүгэр сылдьа-
ра. Оҥоруллуохтааҕы сонно бүтэрбит-оһорбут, дьаһайбыт 
буолара. Аттыгар баар курдук этэ да, көрүөх бэтэрээ өт-
түгэр ырааппыт буолара. Туттуулаах-хаптыылаах үлэһит 
барахсан этэ. Убайдарын өрө көтүтэн, тугу эрэ оҥорбут, 
быһаарбыт буолаллара.

Куруук күлэ-үөрэ сылдьарын өйдүүбүн. Биһиэхэ киир-
дэҕинэ, оҕолору дьээбэлээн таптыыра, ону сөбүлээбэт 
буо лан тэйиччи буола сатыырбыт. Олох кыра эрдэхпи-
тинэ, дьоммут өрүс уҥуор сүөһү кыстата барбыттарын кур-
дук өйдүүбүн. Абаҕам Анньыыһыннаахха хонуохтаахпыт. Эмис баҕайы куобаҕы 
сүлбүттэрэ. Тоҕо эрэ бырааппынаан иччитэх дьиэбитигэр кэлэн, «ийээ», «аҕаа» 

Ильин 
Анисим Афанасьевич
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дэһэ-дэһэ, ытаһа турарбытын тутан ылбыттара, мөхпөтөхтөрө, үүт иһэрдэ, аһа-
та сатаабыттара. Онно ол Анньыыһын саҥаспытын мөҕөрүн истибиппит. «Хай-
дах иччитэх дьиэҕэ оҕолору ыытан кэбистиҥ, суохтаабакка да тураҕыт» диэн.

Анньыыһыннаах биһигиттэн балыс Араппыына диэн кыыстаахтара. Бииргэ 
оонньоон, эн-мин дэһэн улааппыппыт. Үчүгэй баҕайы майгылаах буолан олус 
сөбүлэһэрбит.

Анньыыһын холкуос хара үлэтин этинэн-хаанынан билбиттэртэн биирдэс-
тэрэ, оҕуруокка, хонууга биригэдьиирдээбитэ. Оҕуруокка уу куттарара, ону да тэ-
лиэгэлээх оҕуһунан буочукаҕа баһан аҕалаллара. Өссө оҕуруотчут дьахталлар 
үлэлэрин көрөрө.

Саҥаспыт Аана дьиэ үлэтин кыайа-хото тутар, оҕуруот, хонуу үлэтигэр мис-
киллибит, куруук бурдук быһартан, тардартан орпот үлэһит этэ. Киирбит киһиэхэ 
аламаҕай сыһыаннааҕа.

Убайбыт барахсан 

Убайбыт Ньукулай (Ильин Николай Анисимович) Анньыыһын уола 1943 с. 
аармыйаҕа ыҥырыллан барбыта. Саллаат буолар көрүҥэ суох саҥа улаатан 
эрэр оҕону ылбыттара. Олус дьарамай, хатыҥыр, сэмэй, кыыс оҕолуу нап-на-
рын, чуумпу көрүҥнээҕэ. Ол да буоллар хара үлэни кыра эрдэҕиттэн билбитэ, 
онно эбии хотон үлэтэ, от, бурдук үлэтэ кини дьарамай санныттан түспэтэҕэ.

Күрүөҕэ ыттан олорон биһигини — оҕолору, кытта кэпсэтэрин, күллэртиирин 
өйдүүбүн. Күһүнүн, сааһын бэйэтэ иэҕэн оҥорбут хайыһарынан хайыһардыыра, 
мас хаҥкы оҥостон, онон суол устун сүүрэрэ. Ону таһынааҕы оҕолор үтүктэн 
эмиэ оҥостоллор быһыылааҕа. Ол хаҥкыта этэрбэскэ кыайан баайыллыбакка 
эрэйдиирэ. Кэлин хаатыҥка үөдүйбүтүн кэннэ хаҥкылыыр буолбуппут. Убайбыт 
туллуктарга доҕуур оҥорон бултуура.

Кини аармыйаттан элбэхтик суруйара: элбэх сири-уоту көрбүтүн, үксүн Гер-
мания дьиэтэ-уота көстөр аккырыыккаларын ыытара. Саллааттар кыргыттар ор-
толоругар олорон түспүт, ордук биир кыыстыын түспүт хаартыскалара баара. 
Ол кыыс оҕо көтөҕөн турара эмиэ көстөрө. «Ол дойдуттан саллааты кытта кыы - 
һы кэргэн биэрэн ыыппаттар» диэбитин кэпсэл оҥостоллоро. Дойдутугар 1950 с. 
кэлбитэ.

Дойдутугар кэлэн уһуннук олорботоҕо. Сайын окко үлэлии сылдьан, эмискэ 
ыалдьан өлбүтэ. Аймахтар олус диэн аһыйбыппыт, аймаммыппыт. Эдэр, дьэ 
олоруох, үлэлиэх-хамсыах эрэллэрэ кылгас олоҕу олорон бардаҕа. Хаартыскат-
тан бу олохтон үчүгэйи, үтүөнү эрэ билээри, олох олороору кэлбиттии көрөн оло-
роохтуур.

Бэһис быраат Ильин Поликарп Афанасьевич (1900 с. т.) 
1926–1927 сс. биэрэпиһинэн Ирина диэн кэргэннээх, оҕолоро Павел 4 саас-

таах эбит. Моппууса диэн кыыстаахтара эрдэ өлбүт.
Бу 2012 с. ыам ыйын 2 күнүгэр Дьокуускайдааҕы национальнай архыыпка сы-

рыттым. Онно Ильин Семен Поликарпович 1942 с. Үөһээ Бүлүү РВК-тан ыҥы-



111

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

рыллан сэриигэ барбытын биллим. Нам сэлиэнньэтин олохтооҕо. Онтон 1945 с. 
сэрии бүтэһик сылыгар ыам ыйын 30 күнүгэр Германияҕа Нольдам диэн сиргэ 
өлбүтүн, онно хараллыбытын туһунан архыыпка «Память» диэн хас да туомнаах 
кинигэҕэ суруллубут.

Ильин Павел Поликарпович 1921 с. төрүөх. Нам нэһилиэгин олохтооҕо. 
1944 с. аармыйаҕа ыҥырыллыбыт, 1950 с. дойдутугар төннөр. Наҕараадалара: 
Аҕа дойду Улуу сэриитэ I истиэпэннээх уордьан, «Германияны Кыайыы иһин», 
«Японияны Кыайыы иһин» мэтээллэр.

Алтыс бырааттара Ильин Егор Афанасьевич-Хара Дьө-
гүөр. 1903 с. төрөөбүт.

Дьүһүнүнэн хара бараан, сытыытык көрбүт хара харах-
тардаах, убайдарыгар майгыннаабат быһыылааҕа. Кыра 
уоллара эмиэ ураты үлэһит, сүрэхтээх үтүөтэ эбит. Эмиэ 
убайдарын курдук холкуос үлэтиттэн ордубата, дьиэҕэ 
дэҥҥэ көстөрө. Сэрии саҕана хоту ыытаннар онно үлэлээн 
кэлбитэ.

Хобороос диэн бэртээхэй саҥастаахпыт. Бары саҥас-
тартан хайдах эрэ дьаһаллааҕа, оҕоҕо-урууга сыстаҕас 
бы һыылааҕа. Маарыйа, Люба диэн кыргыттарын кытта 
биир гэ үөскээбиппит. Кинилэр миигиттэн балыс этилэр.

Дьөгүөр аҕабыт өлбүтүн кэннэ куруук сылдьара. Дьиэ тас үлэтигэр көмөлөһө-
рө. Биһиги оҕолор үөрэхпитин, күннээҕи олохпутун мэлдьи туоһулаһар, кэпсэтэр 
буолан аҕабытын санатара. Үлэттэн дэлби сылайбыт курдуга, куруук тиритэ-хо-
рута сылдьаахтыыр буолара. Тоҕо эрэ аһынар буолбутум.

Педучилищеҕа үөрэнэр кэммэр миэхэ ас аҕала уонна хайдах сылдьарбын 
билсэ кэлэ сылдьыбыта. Бурдук, лэппиэскэ, ыһаарыламмыт собо, эт аҕалбы-
та, дьонум ыыппыттарын уонна бэйэтин кэһиитин. Оччолорго кырыымчыктык 
олорорбут. Үгүс оҕо аччыктыыра. Сыарҕалаах атынан кэлэн барбыта. Оччотоо-
ҕу оҕолор олус да үөрбүппүт. Тиийэн «Ааныска үчүгэйдик сылдьар эбит» диэн 
дьоммун үөрдүбүт этэ.

Анна Николаевна Ильина, 
педагогическай үлэ бэтэрээнэ 

Чугас аймахтарым туһунан истиҥник 
Киин Россияттан 1830 с. тоҕо кэлбитэ чуолкай биллибэт Чуппуу диэн казак 

киһитэ Саха сиригэр баар буолбут. Киниттэн Чокуруос уонна Догдоҕор төрөөбүт-
тэр. Догдоҕор уола Мондо Ылдьаа.

Үһүйээҥҥэ этиллэринэн, Нам оройуонуттан Мондо Ылдьаа Үөһээ Бүлүүгэ 
Хомустаах эбэ хотун биир тумулугар кэлэн Дыгын үйэтинээҕи хабарҕа олуктаах 
6 муннуктаах дьиэни туттан, ыал-күүс буолан олорбут (билиҥҥи хортуоппуй хра-
нилищетын таһыгар). Кини 6 уол уонна 3 кыыс оҕолоох эбитэ үһү. Бу дьон аҕа 
уустаан тойон-хотун, кинээс-кулуба буолбакка, кими да баттаабакка, көлөһүн-
нээбэккэ, бултаан-алтаан, харыларын күүһүнэн үлэлээн-хамсаан олорбуттар.

Ильин
Егор Афанасьевич



112

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

Мондо оҕолоро: Ильин Илья Ильич, Ильин Спиридон Ильич, Ильин Гав-
рил Ильич (Хооччо), Ильин Алексей Ильич (Тоҥус), Муксуун кэргэнэ (дьахтар), 
Лэҥкээ эмээхсин (Тобохова Мавра ууһа), 7-с, 8-с, 9-с оҕолоро өлбүттэр.

Улахан уол Илья Ильич 6 уол оҕолоох, 2 кыыстаах эбит. Улахан уола Нико-
лай диэн, биһиги хос эһэбит. Кини иккитэ кэргэннэнэ сылдьыбыт. Бастакы кэр-
гэниттэн Василий диэн уоллаах, Аана уонна Өрүүнэ диэн кыргыттардаах эбит. 
Василий улахан уола Филипп Николаев, иккис уола Сергей Николаев, үһүс уола 
Николай Николаев (Туйах), кыыһа Вера кэргэннэнэн баран эдэр сааһыгар өлбүт. 
Кинилэр эһэлэрин аатын араспаанньа оҥостоннор Николаевтар диэн буолбут-
тар, дьиҥэр, төрүт уус Ильиннэр. Николай Ильич иккис кэргэнэ Маарыйа диэн 
Кэнтик нэһилиэгиттэн төрүттээх. Аҕата Кухотов Сергей (Ньоохоо диэн хос аат-
таах этэ). Барыта 15–16 оҕо төрөөбүтүттэн 3 оҕо хаалан киһи хара буолбуттар: 
биһиги эбэбит Егорова-Ильина Марфа Николаевна, Ильин Родион Николаевич, 
Ильин Иван Николаевич.

Ильина Марфа Николаевна

Эбэбит үлэһит үтүөтэ, иистэнньэҥ бэрдэ эбит

Биһиги ийэбитинэн эбэбит буолар. Кини 1905 с. бэс 
ыйын 23 күнүгэр Кэнтик нэһилиэгэр күн сирин көрбүт. 
Төрөөбүтүн туһунан Новотроицкай таҥара дьиэтигэр су-
руллубут. Ильин Николай Ильич иккис кэргэниттэн бастакы 
кыыс оҕо буолар. Кини биһиги эһэбитин Егоров Иннокен - 
тий Семеновиһы кытта 24–25 саастааҕар 1930-с сыллар 
диэки холбоһон ыал буолбуттар. Хаста да оҕоломмутта-
рыттан икки эрэ оҕо ордон хаалбыт. Улаханнара кыыс — 
мин ийэм Егорова Мария Иннокентьевна уонна таайым 
Егоров Иван Иннокентьевич. Ийэм кэпсииринэн, эбэбит 
үлэһит үтүөтэ, иистэнньэҥ бэрдэ эбит, дьиэтин-сүөһүтүн 

көрөн, холкуоска бурдук ыраастааһыныгар, оҕуруот үүннэриитигэр элбэхтик 
түбүгүрэрэ үһү.

Мин эбэбин син өйдүүбүн. Кыра, ньаппаҕар да буолбатар, саха дьахтарыгар 
сөбүнэн уҥуохтаах, бэйэтигэр сөп эттээх-сииннээх, кыһаан сэбэрэлээх этэ.

Билигин санаатахха, баҕар сааһыран буолуо, тоҥкуруун соҕус, элбэх саҥа-
та-иҥэтэ суох этэ. Мөлтөхтүк истэрэ. Арааһа, 5–6 саастаахпар буолуо, кыра 
олоппоско туруоран иһит сууйтарара. Онно алҕас иһити мүччү туттахпына истэн: 
«Оо, иһити бары алдьатаары гынна», — диирэ. Били, истибэт буолан быһыы-
лаах. Хотонтон киирэн үүтүн сэппэрээтэрдээн баран сууйтарарын сүрэҕэлдьээн 
аанньа сууйбатахпына: «Кирдээх буоллаҕына сүөгэй түспэт», — диирэ. Сар-
сыарда күөрчэх ытыйан, ол ытыгы салаары былдьаһарбыт, ону уочаратынан са-
латара. Эһэм түүннэри-күннэри үлэ киһитэ буолан, эбэм киниэхэ үтүлүгүн, кээн-
чэтин тигэрэ, халыҥы тигэр былыргы массыыналаах этэ.
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Кэлин ыарытыйар буолан, Үөһээ Бүлүүгэ балыыһаҕа сытарын өйдүүбүн. Он-
но ийэбинээн көрсө киирбиппитигэр, халаатын сиэбиттэн ылан, миэхэ ытыспар 
лампысыай кэмпиэти толору кутан биэрбитэ. Сааһырдаҕын аайы сотору-со-
тору ыарытыйар буолбута. Оннук Үөһээ Бүлүү балыыһатыгар сытан 1970 сыл 
муус устар 27 күнүгэр сырдык тыына быстыбыта. Ону Михайлов Нестердээххэ 
төлөпүөнүнэн биллэрбиттэрин уоллара киирэн дьоммор: «Эбэҕит быстыбыт 
үһү», — диэбитин, билигин да өйдүүбүн: «Эбэм хайдах, туга быстыбыт баҕайы-
тай?» — дии санаабыппын. Сүрэҕинэн, аастымата бэргээн, хаанын баттааһына 
үрдээн өлөөхтөөбүт эбит.

Ильин Родион Николаевич

Кининэн киэн туттабыт, киниэхэ сүгүрүйэбит!

Кини Ньукулайдаах Маарыйа иккис оҕолоро. Таайым 
Родион 1912 с. сэтинньи ыйга Үөһээ Бүлүү Куорамыкыты-
гар төрөөбүт. 1932 с. сэттэ кылаастаах бааһынай-ыччат 
оскуолатын бүтэрбит. Онтон Бүлүүтээҕи педучилищеҕа 
салгыы үөрэнэн, 1937 с. учуутал идэтин ылбыт.

Үлэтин Ороһу 7 кылаастаах оскуолатыгар учууталынан 
ананан саҕалаабыта. Кини үлэлээбит сылларыгар бу ос-
куола оройуоҥҥа үчүгэй үлэлээҕинэн биллибитэ. Родион 
Николаевиһы кэлэктииби үөрэх-иитии үлэтигэр түмпүт 
ситиһиилээх үлэтин иһин тыа сирин учууталларын кытта 
ССРС правительственнай наҕараадатыгар түһэриллэн, 

Марфа Николаевна чугас аймахтарын кытта
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Саха сирин 13 учууталын кытта «Үлэҕэ килбиэнин иһин» мэтээлинэн наҕараада-
ламмыта. Ол наҕарааданы Саха сирин учууталларын бөлөҕөр ССРС Верховнай 
Сэбиэтин Президиумун бэрэссэдээтэлэ М. И. Калинин Москваҕа Кремль дыба-
рыаһыгар 1939 сыл от ыйын 16 күнүгэр үөрүүлээх быһыыга-майгыга туттарбыт.

ССКП чилиэнэ Р. Н. Ильин 40 сыл устатыгар Үөһээ Бүлүү, Кэбээйи, Булуҥ, 
Мэҥэ Хаҥалас оройуоннарынан сэбиэскэй-партийнай, хаһаайыстыбаннай үлэҕэ 
актыыбынайдык үлэлээбитэ.

Ол иһигэр норуот үөрэҕириитин систиэмэтигэр 14 сыл учууталынан, оскуо-
ла дириэктэринэн, районо сэбиэдиссэйинэн, 10 сыл партийнай үлэҕэ баарты-
йа райкомун сэкирэтээригэр тиийэ үүнэн, 11 сыл райсовет исполкомун бэрэссэ- 
 дээтэлинэн, бэрэссэдээтэли солбуйааччынан, райплан бэрэссэдээтэлинэн үлэ - 
лээбитэ.

Норуот хаһаайыстыбатын араас өрүттээх үлэтин үчүгэйдик билэр, ханна үчү-
гэй ситиһии баарын, итэҕэс-быһаҕас, сыыһа таһаарыллыбытын чопчу билэр уон-
на ону туоратарга туох баар сыратын уурар туруу үлэһит буолара. Г. И. Чиряев, 
П. И. Корякин, М. В. Бельчусова курдук улахан аптарытыаттаах салайааччыла-
ры кытта үлэлээбитэ. Кинилэр Р. Н. Ильиҥҥэ олус ытыктабыллаахтык сыһыан-
наһаллара.

Родион Николаевич 1941 с. Өлүөхүмэттэн төрүттээх Корнилова Елизавета 
Николаевналыын сүрэхтэринэн сөбүлэһэн ыал буолбуттара. Елизавета Үөһээ 
Бүлүүгэ эргиэн тэрилтэтигэр буҕаалтырынан үлэлиир этэ. Кинилэр 5 оҕону 
төрөппүттэрэ. 1 уол, 2 кыыс оҕолоро 3–5 саастарыгар сылдьан ыалдьан өлбүт-
тэрэ (уол аатын билбэппин, улахан кыыс Ада, кыра кыыс Наака диэннэрэ). Икки 
уол улаатан, үөрэхтэнэн, үлэһит буолан баран өлөөхтөөбүттэрэ.

Ильин Родион Николаевич дьиэ кэргэнэ
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Таайым кэргэнэ Елизавета 1968 с. эмискэ ыалдьан (инсульт) өлбүтэ. Мин 
өйдүүрбүнэн, саҥаһым хара бараан дьүһүннээҕэ, үрдүк, хатыҥыр уҥуохтааҕа, 
будьурхай хара баттахтааҕа, олус бэһиэлэй этэ. Биһиэхэ Намҥа куруук күүлэй-
дии кэлэллэрэ. Соҕурууттан кэллэхтэринэ, илии тутуурдаах, кэһиилээх буолал-
лара. Ол курдук, таҥас, лиэнтэ, елка сулуһа, гирлянда, кыыл-сүөл кылабачыгас 
таас оонньуур, сыапачыка бөҕө. Ол оонньуурдар билигин да бааллар.

Таайым Родион уонна саҥаһым Елизавета күҥҥэ көрбүт бастакы уоллара 
Вадим Родионович Ильин 1942 с. Үөһээ Бүлүүгэ төрөөбүтэ. Вадим кыра сааһыт-
тан үөрэҕи, үчүгэйи ылынымтыа, кэрэни кэрэхсиир, онно сыстаҕас киһи буола 
улааппыта. Орто оскуоланы наар туйгун сыаналарынан үөрэнэн бүтэрбитэ. Си-
тии-хотуу аттестатын сэргэ суоппар, тырахтарыыс идэтин баһылаабыта. Итини 
таһынан иллэҥ кэмигэр музыкаҕа оонньуура, кумааҕыга, холустаҕа уруһуйдуу-
рун сөбүлүүрэ, успуорка эмиэ үрдүк ситиһиилэрдээх этэ, ол курдук буоксаҕа 
I разряд нуорматын толорбута.

Кини 1960 с. Жатайдааҕы үөрэх кэмбинээтин бүтэрэн судовой радист идэтин 
ылан, «Баргузин» борохуокка, «Смольнай» теплоходка икки сайын Өлүөнэ өрүһү 
өрө-таҥнары устубута. Вадим талан ылбыт идэтин сөбүлээн, салгыы үөрэнэр-
гэ быһаарынар. Онон 1962 с. Кемеровотааҕы сибээс байыаннай училищетыгар 
киирии эксээмэннэрин ситиһиилээхтик туттаран үөрэххэ киирбитэ. Үс сылынан 
бу училищены туйгуннук бүтэрэн, I кылаастаах радиотелеграфист идэтин, лей-
тенант званиетын ылбыта. Эдэр эписсиэри үөрэҕин кэнниттэн Мурманскай куо-
ракка байыаннай сулууспаҕа анаан ыыппыттара. Вадим манна үс сыл устата 
эҥкилэ суох сулууспалаан, бэйэтин үчүгэй бэлэмнээх эписсиэр, үрдүк кылаас-
таах исписэлиис быһыытынан көрдөрбүтэ.

1968 с. кинини Ленинградтааҕы Ленин уордьаннаах сибээс байыаннай ака-
демиятыгар үөрэххэ ыыппыттара. Эксээмэннэрин барытын үчүгэйдик туттаран, 
Академия истээччитинэн ылыллыбыта. Кини манна үөрэнэр сылларыгар ба-
йыаннай сибээс ымпыктарын-чымпыктарын үчүгэйдик баһылаан, 1972 с. Ака-
демияны туйгуннук бүтэрэн, байыаннай араадьыйа сибээһин инженерин идэтин 
ылбыта. Академияҕа үөрэнэр сылларыгар биир бастыҥ актыбыыс, иитээччи 
быһыытынан биллибитэ. Ол курдук, уопсастыбаннай үлэлэргэ көхтөөхтүк кыт-
тара, ытыыга успуорт маастарыгар кандидат нуорматын толорбута. Академия 
иһинэн бэстилиэтинэн ытыыга күрэхтэһиилэргэ мэлдьи 1-кы миэстэҕэ тахсара. 
Вадим Академиятын наар туйгун сыаналарынан бүтэрэн ылбыт кыһыл диплому-
гар сибээс сэриилэрин генерал-полковнига А. Фролов, сибээс сэриилэрин гене-
рал-лейтенана М. Доленко, экзаменационнай хамыыһыйа сэкирэтээрэ, полков-
ник В. Советкин илии баттаабыттар.

Вадим үөрэҕин бүтэрэн баран, Москва аттынааҕы Мытищи куоракка ССРС 
оборуонатын министиэристибэтин киин научнай-чинчийэр институтугар научнай 
үлэһитинэн ылыллар. Институт ол кэмнэргэ байыаннай учуонайдары бэлэмниир 
сыаллаах эбит. Манна кини сылтан эрэ ордук кэмҥэ үлэлээбитэ. Ол да буоллар 
күннэтэ дьулуурдаах үлэтинэн идэтин дэгиттэр билэрин, исписэлиис быһыы-
тынан кыахтааҕын дакаастаабыта.
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Хомойуох иһин, саха биир талааннаах ыччата, инженер-капитан Вадим Ро-
дио нович Ильин баара-суоҕа 31 сааһыгар 1973 с. балаҕан ыйын 24 күнүгэр үөрэ-
тэр-спортивнай дьарык бириэмэтигэр бэстилиэтинэн сыал ыта сылдьан сыыһа 
туттан, суорума суолламмыта. Киһи соччо итэҕэйбэт суола. Академия хас да тө-
гүллээх чемпиона, бэстилиэтинэн ытыыга успуорт маастарыгар кандидат хайдах 
сыыһа туттубута буолла?..

Аҕата Родион Николаевич ону хайдах да итэҕэйбэт этэ. Кини соруйан (орду-
гургуу санаан) өлөрбүттэрэ буолуо диирэ, өлүгүн Үөһээ Бүлүүгэ аҕалан, Сайы-
лыкка ийэтин аттыгар көмпүттэрэ.

Вадим кэргэнэ Любовь Николаевна Раевская 
идэтинэн инженер. Кини оччолорго Ленинград куо-
рат биир институтугар подводнай лодканы айар 
конструкторскай бөлөххө үлэлиир эбит. Вадим 
өлөрүгэр уола Коля үс саастаах хаалбыт. Кини би-
лигин Санкт-Петербург куоракка олорор, үлэлиир 
буолуох таах.

Мин Вадимы эмиэ көрбүт курдук өйдүүбүн. Хай-
дах эрэ ийэтигэр майгынныыр, үрдүк көнө уҥуох - 
таах, бэйэтигэр сөп эттээх-сииннээх саха саары-
нын курдуга, уһун байыаннай сонноох, фуражка-
лаах биһиэхэ кэлэ сылдьыбыта. Эбэбэр хаарыс 
солко улахан былааты аҕалбыта быһыылааҕа, 
биһиэхэ эмиэ, оҕолорго, араас кэмпиэт, сакалаат 
кэһиилээҕэ өйбөр хатанан хаалбыт.

Родион Николаевич иккис уола Сергей диэн этэ. Хас сыллаахха төрөөбүтүн 
чуолкайын билбэппин. Ийэм кэпсииринэн, кыра сылдьан ыарыһах, аһаах оҕо 
үһү. Мин өйдүүрбүнэн, уҥуоҕунан кыра, билиҥҥи уончалаах эрэ оҕо саҕа уҥуох - 
тааҕа. Мин саныахпар, карлик быһыылааҕа. От күөх «Урал» матасыыкылы  
ыытан кэллэҕинэ, наһаа дьиктиргээччибин, бачча кыра эрээри хайдах ыытар 
баҕайыный диэн. Онтум матасыыкылы эрэ буолбакка, массыынаны, тыраахтары 
толору баһылаабыт, тиэхиньикэҕэ сыһыаннаах уол эбит этэ.

Өссө төбөтө нэһиилэ көстөн олорор да буоллар, байааҥҥа оонньуура, хаар-
тыскаҕа түһэрэрэ. Кыра да буоллар, иһэ буорахтаах диэбит курдук, барыга 
бары талааннаах этэ. Арааһа, автомеханик идэлээх дуу, инженер-механик дуу 
быһыылааҕа. Ханна үөрэммитин билбэппин. Тыа хаһаайыстыбатын производ-
ственнай управлениетыгар, «Россельхознадзорга» ыстаарсай инженеринэн үлэ-
лии сылдьан, быара ыалдьан, 1978 сыл алтынньы 22 күнүгэр бу олохтон өлөн 
туораабыта. Кэннигэр хаалларбыт оҕото суох, ыал буолбатаҕа.

Ииппит кыыстара Елена Корнилова (Коденко). Саҥаспыт тыыннааҕар кыыс 
оҕо турбакка, икки уолаттара улаатаннар, үөрэххэ барбыттарын кэннэ, Ханды 
Любовь Иннокентьевна игирэ уоллаах кыыс оҕоломмутугар, кыыһын ылан иит-
тибиттэрэ. Ленка, Леночка диэн ааттаабыттар. Ленчик 1965 сыл балаҕан ыйын 
1 күнүгэр төрөөбүтэ. Ииппит ийэтэ Елизавета өлөрүгэр 3 саастаах хаалбыта. 

Вадим уонна Сергей 
Ильиннэр
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Үөһээ Бүлүүтээҕи М. Алексеев аатынан физмат оскуоланы кыһыл көмүс мэтээ-
линэн бүтэрэн, Москватааҕы энергетическай институкка (МЭИ) үөрэнэн инже-
нер буолбута. Ол кэнниттэн Россия норуотун хаһаайыстыбатын академиятын 
үпкэ салаатын үөрэҕин бүтэрбитэ. Үһүс үөрэҕэ Москватааҕы психоанализ ин-
ститутун бүтэрэн, психолог идэтин баһылаан, билигин аан дойду ааттаахтарын 
кытта тэҥҥэ үлэлэһэр психолог-коуч. Аан дойду араас муннуктарыгар араас сэ-
минээрдэри, кэмпириэнсийэлэри ыытар. Ону сэргэ кинигэни суруйуунан дьарык-
танар. Александр Артемьев-Куланныын кыттыгас кинигэни таһаарбыттара — 
«На грани реального и нереального» диэн. Араас дойдуларынан айанныырын 
туохтааҕар да ордорор. Билигин Москваҕа олорор, үлэлиир. Кини 2 оҕо таптал-
лаах ийэтэ. Кыыһа Ольга дьиэ кэргэнинээн Москваҕа олороллор, биир Рома 
диэн уол оҕолоохтор. Ольга эмиэ үрдүк үөрэҕи бүтэрэн психолог идэлээх. Уола 
Олег Саха сиригэр Мииринэй куоракка олорор. Атыы-эргиэн бизнеһигэр үлэ-
лиир. Үрдүк үөрэхтээх, психолог идэлээх.

Таайбыт Р. Н. Ильин өр сыллаах эҥкилэ суох үлэтэ ССРС биэс мэтээлинэн, 
Саха АССР Верховнай Сэбиэтин Президиумун икки Бочуотунай грамотаты-
нан, Госплан үбүлүөйүнэй мэтээлинэн, Эйэ көмүскэлин Сойуустааҕы уонна 
өрөспүүбүлүкэтээҕи кэмитиэттэрин хас да знактарынан бэлиэтэммитэ. Родион  
Николаевич биэнсийэҕэ да тахсан баран, оройуон уопсастыбаннай олоҕор көх - 
төөхтүк кыттара, Эйэ сэбиэскэй пуондатыгар көмөлөһөр оройуоннааҕы хамыы-
һыйа бэрэссэдээтэлэ, баартыйа райкомун баартыйаҕа ылыыга уонна персональ-
най дьыалаларга партийнай хамыыһыйа штаты таһынан чилиэнэ этэ. «Үөһээ 
Бүлүү» хаһыакка суруйуулара, ахтыылара тиһигин быспакка тахсаллара. Ордук 
отунан эмтэнии, уринотерапия туһунан уонна дьонун-сэргэтин туһунан ахтан-са-
наан суруйара.

Биһиэхэ куруук сылдьан, ыалдьыттаан барара уонна: «Уруу-аймах дьоннор  
былыр биһиги оҕо сааспытыгар сылдьар кэммитигэр урууну-аймаҕы олус өрө 

Родион Николаевич кыра кыыһа Еленалыын уонна сиэннэринээн
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тутар, ытыктаһар, убаастаһар, истиҥник сыһыаннаһар, наада буоллаҕына хар-
да рыта көмөлөсүһэр, уруулуу-аймахтыы сибээстэрин быспат, хайдах-туох оло- 
роллорун туоһулаһа, билсэ сылдьар буолаллара. Аныгы дьон уруу-аймах сы-
һыаннаһыыларыгар суолтаны букатын да биэрбэт буоллулар. Бэйэлэрэ эрэ 
этэҥҥэ, үчүгэйдик олорор буоллулар да, атын аймахтара хайдах да олордуннар, 
онно болҕомтолорун уурбаттар, билсэ-көрсө сылдьыбат куһаҕан сиэргэ-туомҥа 
сутулуннулар, төһө да үөрэхтэммиттэрин иһин, ол өссө да ис култууралара ситэ 
сайдыбатаҕын көрдөрөр», — диирэ кырдьаҕас таайбыт Родион Николаевич.

Таайым барахсан наһаа көнө, судургу майгылаах, мээнэ ону-маны саҥара 
сылдьыбат, тоҥкуруун, дьиҥнээх саха саарына этэ. Олох ыарахаттарын бары-
тын сүрэҕэр-быарыгар тутан, сүөм түһэ сылдьарын хаһан да көрбөтөҕүм. Онон 
таайбыт Родион Николаевиһынан, үлэ, тыыл бэтэрээнинэн, персональнай пен-
сионерынан, Үөһээ Бүлүү бочуоттаах гражданинынан киэн туттабыт, сүгүрүйэбит!

Кини 1999 с. олунньу ыйга 87 сааһыгар сырдык тыына быстыбыта. Көмүс 
уҥуо ҕа Сайылык алааска кэргэнин, оҕолорун таһыгар көтөҕүллүбүтэ.

Ильин Иван Николаевич 

Биһиги көҥүл, дьоллоох уонна эйэлээх олохпут туһугар

Үһүс уол 1914 сыл тохсунньу 13 күнүгэр төрөөбүт. 
Аҕалара Николай уолаттара 9–10 саастаахтарыгар ыал-
дьан өлбүт. Тулаайах аҥаардаах хаалан, ийэлэрэ Мария, 
эдьиий дэрэ Марфа, мин эбэм буолан, 5–6 сүөһүлээх, бур-
бур буруо таһааран, эрэйи эҥээрдэринэн тэлэн, тоҥон-ха-
тан олорбуттар.

Уйбаан ол бириэмэҕэ убайа үөрэнэр буолан, усулуобу-
йата суоҕунан, хаһаайыстыбатын көрөн, оскуолаҕа киир-
бэтэҕэ. Улаатан иһэн, үөрэҕэ суохтары үөрэтэр оскуола 
аһыллан уонна убайа Родион сахалыы ааҕарга, суруйарга 
үөрэппиттэр.

1936 с. «Чолбон» холкуоска чилиэнинэн киирэн, сэ-
рии гэ ыҥырыллыар диэри, 5 сыл хонуу биригэдьииринэн 

үлэ лээбитэ. Ол үлэлии сылдьан бурдук сирин кэҥэтэн оҥоруунан утумнаахтык 
дьарыктанан барбыта, 70 гектар сири 400 гектарга тиийэ кэҥэттэрэн, биирдии 
гектартан 20–25 ц бурдугу ылары ситиспитэ.

Ити үлэлии сылдьан, бэс ыйынааҕы кураан сатыылаан турар кэмигэр, 1942 с. 
сэриилэһэр аармыйаҕа барар бэ биэскэ тутан, ньиэмэс халабырдьыттарын ута-
ры сэриигэ аттаммыта. Пермь куоракка автоматчик, пулеметчик үөрэҕэр үөрэм-
митэ. Соҕуруулуу-арҕааҥҥы фронт 10-с аармыйатын 65-с стрелковай дивизия- 
тын састаабыгар сылдьан, Великие Луки куорат уонна Ильмень күөл оро йуону - 
гар өстөөҕү утары хабыр киирсиигэ 1943 сыл ахсынньы ыйга диэри сэрии лэспит. 
Үстэ улаханнык бааһырбыт, тоҕоноҕун уҥуоҕун тоһуттарбыт, буутугар өстөөх 
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буулдьата тоҕо көтөн алтынньы ыйтан 1944 с. ахсынньы 
ый бүтүүтүгэр диэри эмтэнэн баран, 1945 с. дойдутугар 
этэҥҥэ эргиллибитэ.

Хорсуннук сэриилэспитин иһин «Хорсунун иһин», «Гер-
манияны Кыайыы иһин», Кыайыы 50, 60 сыллара, ССРС 
сэбилэниилээх күүстэрин 50, 60 сылларынан мэтээллэ-
ринэн наҕараадаламмыта.

Ол кэлэн баран холкуоһугар, онтон сопхуоска эмиэ хо-
нуу биригэдьииринэн ситиһиилээхтик үлэлээн барбыта. 
Үрдүк үүнүү маас тара буолан, Москваҕа Бүтүн Сойуус-
тааҕы норуот хаһаайыстыбатын ситиһиилэрин быыстап-
катыгар үс төгүл кыттыбыта. Бочуот Знага уор дьанынан 
наҕараадаламмыта.

1932 с. харахтарынан хайҕаһан, сүрэхтэринэн сөбүлэһэн Кардашевская-Ильи-
на Мария Степановналыын ыал буолбуттар. Барыта 11-дэ оҕоломмуттарыттан, 
аас-туор, эмп-том суоҕунан 2 кыыс оҕо эрэ хаалбыт.

Улахан кыыһа Ильина Матрена (Муза) 1938 с. төрүөх. 
Бэтэринээр үөрэҕин бүтэрэн, төрөөбүт Намыгар үлэлии 
кэлбитэ. 1960 с. Кырыкыйтан төрүттээх Поротов Павел 
Афанасьевичтыын ыал буолбуттара. Павел Афанасье-
вич идэтинэн математика учуутала. Кинилэр 3 уол, 1 кыыс 
оҕоломмуттара. Улахан уол Поротов Юра Нам орто ос-
куолатыгар үөрэнэ сылдьан математикаҕа уһулуччу би-
лиилээҕин иһин, 7-с кылаастан СГУ иһинэн аһыллыбыт 
РФМШ-ҕа киирэн, ону ситиһиилээхтик бүтэрэн, СГУ физи-
ко-математическай факультетыгар үөрэнэ киирбитэ. Сун-
таарга үлэлээн, ыал буолан, билигин биэнсийэҕэ олорор. 
Оҕолордоох, сиэннэрдээх буолуохтаах. Кыыстара Людми-
ла Павловна баспытаатал үөрэҕин бүтэрэн, «Кэнчээри» дьыссаакка уһуннук үлэ-
лээн, билигин биэнсийэҕэ олорор. 2 уол, 1 кыыс амарах ийэтэ.

Үһүс оҕо, уол, эһээтин аатын сүгэр Уйбаан Омскайга химико-техническэй тех-
никуму бүтэрэн, техник-мэхээнньик идэтин ылан, Амма нефтебазатыгар 15 сыл 
мэхээнньиктээн баран, билигин аныгы үйэ сиэринэн чааһынай тэрилтэ тэринэн 
үлэлиир. 2 уол оҕолоох.

Төрдүс оҕото эмиэ уол — Вадим (Чээрин) оскуола кэнниттэн араас үлэҕэ үлэ-
лиир оробуочай.

Василий Васильевич Никифоров 1948 с. төрүөх уол оҕону ылан ииттибит. 
Тоҕо диэтэххэ, Матрена кэнниттэн уһуннук оҕо сатамматах. Бу оҕо тулаайах 
эбитэ үһү, наар кинилэргэ кэлэн оонньуур эбит. 5 саастааҕар кинини иитэ сыл-
дьар эдьиийиттэн көрдөөн ылан ииппиттэр, аатын уларыппатахтар. Ол уол орто 
оскуоланы ситиһиилээхтик бүтэрэн, СГУ-га физмат салаатыгар ситиһиилээхтик 
туттаран киирбит. Үөрэҕин бүтэрэн, Уус Алдаҥҥа ананан учууталлаабыт. Кэр-
гэннэнэн, 3 кыыс оҕоломмут. Ииппит ийэтэ Мария Степановна өлбүтүгэр кэлэ 

Ильина Матрена 
Ивановна (Муза) 

Кэргэнэ 
Кардашевская-Ильина 

Мария Степановна
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сылдьыбыта. «Киһи хара буолан, үөрэхтэнэн, 
ыал буолан олорорбор дьоммор махталым 
муҥура суох», — диэбит.

Елизавета Ивановна Ильина Намҥа 
1953 с. күн сирин көрбүт. Уйбааннаах Мария 
муннуларын бүөтэ, кыра кыысчааннара. Оҕо 
сааһа төрөөбүт Намыгар оонньоон-көрүлээн 
ааспыта. Орто оскуоланы бүтэрэн, Дьокуус-
кай куоракка медучилищеҕа үөрэнэ киирэн, 
1977 с. ситиһиилээхтик бүтэрэн, медсестра 
идэтин баһылаабыта. Нам дьааһылатыгар, 
балыыһатыгар үтүө суобастаахтык үлэлээн, 
билигин биэнсийэҕэ олорор. 1 кыыс оҕолоох, 
уоллаах кыыс сиэннэрдээх.

Ити курдук таайбыт Соттоххой олорон 
ааспыт олоҕо сэрии ыар кэмнэрин уонна сэ-
рии кэннинээҕи дьоллоох олоҕу тутууну кыт-
та ыкса сибээстээх.

Тапталлаах кэргэнэ 
Мария 1973 с. ыалдьан 
күн сириттэн барбыта.  
Таайбыт Иван Николаевич биэнсийэҕэ да таҕыстар, нэ-
һилиэк олоҕор көхтөөхтүк кыттан, төһө кыаҕа баарынан 
кыттыһа сылдьара. Кини кыра кыыһыгар Лизаҕа олорон, 
1981 сыл от ыйын 16 күнүгэр ыалдьан өлбүтэ. Көмүс уҥуо-
ҕа төрөөбүт Намын сиригэр Үҥкүүлүүр хонууга көтөҕүл-
лүбүтэ.

Улуу Кыайыы 75 сыллаах өрөгөйдөөх үбүлүөйэ бэлиэ-
тэнэр бириэмэтигэр биһиги көҥүл, дьоллоох уонна эйэ-
лээх олохпут туһугар уоттаах сэриигэ сылдьыбыт, онтон 

тыыннаах эргиллибит таайбыт Ильин Иван Николаевич туһунан кылгас ахтыы-
бын түмүктүүбүн.

Любовь Васильевна Ю‑Болтокова.
Тохсунньу 31 күнэ, 2020 с.

Дьокуускай 

Ильина 
Елизавета Ивановна

Никифоров Василий Васильевич
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Ильин Родион Николаевич

Нэһилиэгим ыччатыгар 

Мин Нам нэһилиэгэр дьадаҥы бааһынай кэргэнигэр 
1912 с. сэтинньи 21 күнүгэр төрөөбүтүм. Аҕам 10 саас-
таахпар куртах ыарыытыттан өлбүтэ. Онон кыра эрдэхпи-
нэ оскуолаҕа үөрэммэтэҕим, оччолорго нэһилиэктэринэн 
оскуола өссө аһылла илигэ. Бииргэ төрөөбүт эдьиийбин 
Марфаны уонна бырааппын Иваны кытта ийэбитигэр 
көмөлөһөн, биэс-алта сүөһүбүтүн көрөн, от оттоон, мас 
мастаан, 2–3 буут сиригэр бурдук ыһан, кыра сиргэ хор-
туоппуй олордон, ыал буолан, дьиэ үлэтинэн дьарыктанан 
олорбуппут. Кыһыҥҥы тымныыга тоҥон, сайыҥҥы быр-
дахха сиэтэн, аччыктыыр кыһалҕатын амсайан, таҥаһа-са-
ба суох эрэйи көрөн үөскээбиппит.

Оччотооҕуга нэһилиэккэ үөрэхтээх дьон бэрт аҕыйаҕа: Докторов А. И., Док-
торов Г. И., Кардашевскай К. С., Кардашевскай Е. С., Николаев К. Н. диэн ситэтэ 
суох орто, сорохторо начаалынай үөрэхтээхтэрэ. Романов Никон, Герасим, Да-
лыгыров Павел, Григорьев Иван, Докторов Никита, Докторов Филипп, Николаев 
Филипп Үөһээ Бүлүү оскуолаларыгар араас группаларга үөрэнэ сылдьар этилэр.

1926–1927 сс. Нам нэһилиэгэр Дьүүллээҥҥэ Кардашевскай Иван-Кутаскыын 
диэн нэһилиэк былыргы кинээһин эргэ дьиэтигэр (нэһилиэк сэбиэтэ үлэлиир су-
гулаан дьиэтэ этэ) аан бастаан үөрэҕэ суохтары үөрэтэр оскуола аһыллыбыта. 
Ол оскуолаҕа нэһилиэк араас муннуктарыттан 10-тан тахса ыччат мустан үөрэм-
миппит. Биһиги кыһыҥҥы олохпут Харыйа Арыыга этэ, ол гынан баран сайын 
оттообут оппутугар чугаһаан, Харбахтаҕа тастыҥ убайбытыгар Ильин Иннокен-
тий Афанасьевичтаахха (Быйаалаахха) үс-түөрт ый дьукаах баран олорбуппут. 
Онно олорон, Дьүүллээҥҥэ тахсан, 5–6 км сири сатыы сылдьан үөрэнэр этилэр 
(оччолорго ыаллар онон-манан ыһыллан олороллоро).

Үөрэҕэ суохтар оскуолаларыгар учууталынан начаалынай үөрэхтээх Иван 
Ефремов (Молоо) диэн табаарыс үлэлээбитэ. Нэдиэлэҕэ үс күн мустан, күҥҥэ 
үс уруокка (сахалыы суруйууга, ааҕыыга уонна ахсааҥҥа) үөрэнэрбит. Оччолор-
го үөрэнэр тэрил кэлиэ баара дуо. Тоһоҕос харандаас, биир эмит ыраас тэтэ-
рээт көһүннэҕинэ, баһыыба буолара. Учууталбытыгар С. А. Новгородов оҥорбут  
«Ула хан дьон ааҕар кинигэтэ» диэн биир кинигэ баарын кэритэ сылдьан аахта-
рар этэ. Олорон үөрэнэрбитигэр түөрт атахтаах үрдүк, уһун ыскамыайка остуол - 
лаах уонна хоруончуканан кырааскаламмыт (сүөһү хааныгар оһох курунньу-
гун булкуйан оҥоһуллубут) дуоскалаах этибит. Мин ликбез ити оскуолатыгар 
үөрэнэрбэр 13–14 саастааҕым. Барыллаа саастаахтарым Георгий Кардашев-
скай, Екатерина Саввина, Алексей Мохтуяхов үөрэммиттэрэ уонна биһигиттэн 
аҕа саастаахтар Николай Иванов (Ньукулааһа), Николай Туручоков, Тимофей 
Такасаев, Гавриил Николаев, Федора Николаева, Тимофей Маччасынов, Петр 
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Чычахов, о.д.а. үөрэммиттэрэ. Үс-түөрт ый үөрэнэн, бары да сахалыы үчүгэйдик 
ааҕар, суруйар буолбуппут. Итинтэн сиэттэрэн, Георгий Кардашевскай, Екате-
рина Саввина уонна мин оскуолаҕа киирэн салгыы үөрэммиппит. Катя Саввина 
Хоро начаалынай оскуолатыгар киирэн үөрэммитэ. Георгий Кардашевскай уон-
на мин Үөһээ Бүлүү оскуолатын иккис группатыгар быһа киирэн үөрэммиппит. 
Гавриил Николаев, Петр Чычахов кэлин сахалыы олус бэрт суруксут буолбутта-
ра. Г. Николаев саҥа үлэһит буолан иһэн эдэр сааһыгар эмискэ ыалдьан өлбүтэ. 
Петр Чычахов эрдэ хомсомуолга киирбитэ, Намҥа бастакы холкуостары тэрий-
сибитэ. Сири түҥэтии үлэтигэр, кулаактары кытта охсуһууга көхтөөхтүк кыттан, 
уоттаах-төлөннөөх тыллары этэрин истэрбит. Бүлүү оройуонун (оччолорго биһи-
ги Бүлүүнү кытта биир оройуон этибит) «Холкуос суола» уонна өрөспүүбүлүкэҕэ 
«Кыым» хаһыакка сытыы тыллаах-өстөөх элбэх ыстатыйаны суруйталыыр 
буол бута (ол саҕана Нам наспотугар хас да сыл устата атыыһытынан үлэлиир  
кэмэ этэ). Хомсомуол сорудаҕынан нэһилиэккэ бэчээккэ сурутууну тэрийэрэ 
уон на Үөһээ Бүлүү почтатыттан сатыы киирэн, Дьокуускайтан, Бүлүүттэн кэл-
бит хаһыаттары бэйэтэ сүгэн таһааран, суруйтарбыт дьоҥҥо түҥэтэрин уонна 
өссө дорҕоонноох ааҕыы оҥорорун өйдүүбүн. Оннук сүрэхтээх, көхтөөх, үтүө ыч-
чат этэ. 1934–1935 сс. Дьокуускайга «Кыым» хаһыакка үлэлии сылдьан, сэллик  
ыарыытыттан эдэр саа һыгар өлбүтэ. Катя Саввина ШКМ-ы бүтэрэн баран, оро-
йуонугар кэлэн эргиэн тэрилтэтигэр, кэлин мясомолпромҥа өр сылларга буҕаал-
тырынан үлэлээбитэ, саас ортолоох сылдьан эмискэ ыалдьан өлбүтэ.

Ликбезкэ аан бастаан бииргэ үөрэммит табаарыспын Георгий Кардашев-

Ороһу оскуолатын кэлэктиибэ. 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. 1937–1938 сс.
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скайы кытта 1933–1934 сс. Үөһээ Бүлүүтээҕи ШКМ-ы бүтэрэн баран, салгыы 
Дьокуускайдааҕы педагогическай техникумҥа баран киирбиппит. Онно биир сыл 
үөрэнэн баран, Бүлүүтээҕи Н. Г. Чернышевскай аатынан педучилищеҕа кэлэн 
үөрэммиппит. Кини онно 2-с куурсу бүтэрэн баран, Дьокуускайга баран педучи-
лищены бүтэрбитэ уонна хоту Уус-Дьааҥы оройуонугар учууталлыы барбыта. 
Онтон кэлин Дьокуускайдааҕы пединституту бүтэрбитэ. Элбэх сыл орто оскуола-
ларга учууталлаабыта, Саха Государственнай университетыгар преподавател-
лаабыта, кэккэ сылларга литература, история институтугар үлэлээбитэ. Кэлин, 
кырдьан баран, тыл үөрэхтээҕэ буолбута.

Мин 1937 с. Бүлүүтээҕи педучилищены бүтэрбитим. Аан бастаан Ороһу 7 кы-
лаастаах оскуолатыгар бастакы үлэбин учууталынан саҕалаабытым. Онно ик-
кис сылбын үлэлээн истэхпинэ, бастаан үөрэх салаатыгар иниспиэктэринэн, 
онтон 1942 с. диэри сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитим. Онтон атын оройуоннарга 
(Кэбээйигэ, Булуҥҥа, Мэҥэ-Хаҥаласка райисполкомҥа, оскуолаларга, үөрэх са-
лаатыгар) үлэлээн кэлэн баран, 1947–1949 сс. эмиэ үөрэх салаатыгар сэбиэдис-
сэйдээбитим. 1949–1951 сс. икки сыллаах уобаластааҕы партийнай оскуоланы 
бүтэрэн, ситэтэ суох үрдүк үөрэхтэммитим. Онтон ыла төрөөбүт оройуоммар 
20-чэ сыл устата партийнай-сэбиэскэй салайар үлэҕэ (райком иккис сэкирэтээ-
ринэн, сэкирэтээринэн 6 сыл, отдел сэбиэдиссэйинэн, инструкторынан 4–10 сыл, 
райисполком бэрэссэдээтэлинэн, солбуйар бэрэссэдээтэлинэн 7 сыл, райплан 
бэрэссэдээтэлинэн 3–10) үлэлээтим. 1938–1942 сс. хомсомуол чилиэнэ этим. 
1941 с. балаҕан ыйыттан ССКП чилиэнэбин. ССРС биэс мэтээлинэн, Саха АССР 
Верховнай Сэбиэтин икки Бочуотунай грамотатынан наҕараадаламмытым. Үйэм 
тухары партийнай миэрэни, сэмэни ылбатаҕым. 1975 с. салайар үлэҕэ уһун сыл-
ларга үтүө суобастаахтык үлэлээбиппин учуоттаан, РСФСР Миниистирдэрин 
Сэбиэтэ өрөспүүбүлүкэ суолталаах биэнсийэни анаабыта. 1978 с. ыла бочуот-
таах сынньалаҥҥа олоробун, уопсастыбаннай, партийнай сорудахтары толо-
робун. 1975 сылтан бэттэх Эйэ Сэбиэскэй пуондатыгар көмөлөһөр оройуоннай  
хамыыһыйа бэрэссэдээтэлинэн уонна баартыйа райкомун партийнай хамыы-
һыйатын штаты таһынан чилиэнинэн үлэлии сылдьабын.

Кэлин үөрэхтээх, үлэһит киһи буола үүнэрбэр бастакы олугу оҥорбут, Намҥа 
бастаан тэриллэ сылдьыбыт ликбез оскуолата улахан оруолу оонньообутун 
үрдүктүк сыаналыыбын, үйэм тухары умнубаппын. Сэрии иннинээҕи сылларга 
мин оскуолаҕа уонна үөрэх салаатыгар үлэлиир сылларбар үөрэҕэ суохтары  
уонна кыра үөрэхтээхтэри үөрэтиигэ элбэх үлэ барбыта. Ол түмүгэр тыһыын-
чанан үөрэҕэ суохтар, кыра үөрэхтээхтэр үөрэнэн харахтара аһыллыбыта, 
билиилэрэ кэҥээбитэ, үгүстэр оройуоҥҥа саҥа олоҕу тутууга көхтөөхтүк үлэ-
лээбиттэрэ. Аҕа дойдуну көмүскүүр сэриигэ өстөөҕү үлтүрүтүүгэ харса суох ох-
суспуттара, олор Нам музейыгар элбэхтик көрдөрүллүбүттэрэ.

Билигин Нам нэһилиэгэр киһи бары үөрэхтээх, норуот хаһаайыстыбатын  
араас салааларыгар идэлээх, үрдүк, орто анал үөрэхтээх хас эмит уонунан 
ааҕыллар исписэлиистэр айымньылаахтык үлэлииллэр. Нэһилиэк ыччаттара 
орто, онтон салгыы үрдүк үөрэҕи ылыыларыгар 1967–1968 сс. үөрэх дьылы-
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гар Нам нэһилиэгэр арыллыбыт орто оскуола улахан оруолу оонньообута. Нам 
орто оскуолатын аһыллыытыгар уонна саҥа дьиэтин тутуу боппуруоһун быһаа-
рыыга оройуон оччотооҕу сорох салайааччыларын ортотугар икки тус-туһу-
нан са наа баара. Райсовет исполкомун урукку бэрэссэдээтэлэ табаарыс Его - 
ров М. Т. орто оскуоланы Ороһуга арыйарга (Нам, Ороһу, Тамалакаан уонна 
Харбалаах аҕыс кылаастаах оскуолаларыттан сир ортотугар турарынан, кыра 
интэринээт дьиэлээҕинэн, учууталлар олорор биир уопсай дьиэлэрэ баарынан) 
этэрэ. Мин оччолорго райисполком бэрэссэдээтэлин солбуйааччынан үлэлиир  
этим. Орто оскуоланы бастаан Намҥа аһарга диэн этиилээх этим уонна ол са-
наабын тиһэҕэр диэри көмүскэспитим. Намҥа орто оскуола аһылыннаҕына 
үөрэнээччилэр ахсааннара элбэх буолар кыахтааҕа (Өргүөт нэһилиэгин оҕо-
лоро киирэн үөрэниэхтэрин сөп, оччоҕо Исидор Барахов аатынан орто оскуола 
үс симиэнэнэн үлэлииртэн босхолонуохтааҕа), «Сельхозтехника» өрөмүөннүүр 
мастарыскыайын базатыгар производственнай үөрэхтээһини бастакы бириэмэ-
ҕэ тэрийдэххэ, оскуола саҥа дьиэтин тутууну Ороһутааҕар түргэнник ыытыахха 
сөп. Тутууга наадалаах матырыйааллары Дьокуускайтан уу суолунан аҕалаат 
туппутунан бараҕын, оскуола оттунарыгар таас чоҕу Сангаартан тиэйэн аҕа-
лан, элбэх таскайа суох оттунар кыахтанабыт. Оскуола оҕолорун, учууталларын 
аһылыгынан, таҥаһынан хааччыйар эргиэн киинэ — сельпо киин маҕаһыынна-
ра — Намҥа бааллар. Орто оскуола, интэринээт үлэһиттэрин Намтан дөбөҥнүк 
булуохха сөп. Бу курдук икки араас этиини баартыйа райкомун бюротугар дьүүл-
лэһиигэ туруорбуттара. Бюро чилиэттэригэр санаа эмиэ хайдыһыылаах этэ. 
Ол эрээри райком бастакы сэкирэтээрэ табаарыс Софронов Спартак Егорович 
биһиги санаабытын, этиилэрбитин сөптөөҕүнэн аахпыта уонна толору өйөөбүтэ. 
Онон оройуоҥҥа төрдүс оскуоланы Намҥа аһарга уураах тахсыбыта. Ити ин-
нинэ баартыйа райкома уонна райсовет исполкома миэхэ Нам нэһилиэгэр орто  
оскуола аһылларыгар холкуос Намнааҕы учаастага интэринээккэ уонна учуу-
таллар олороллоругар дьиэнэн туох көмөнү оҥоруохтарын, орто оскуола саҥа 
дьиэтин ханна, хайдах тутуохха сөбүн, онно нэһилиэк туох көмөнү оҥоруо ҕун 
быһаарсарбар сорудахтаабыттара. Онно тахсан нэһилиэнньэ мунньаҕын оҥор-
бутум. Саҥа орто оскуоланы аһарга нэһилиэнньэ, холкуос туох көмөнү чопчу 
оҥоруохтаахтарын кэпсээбитим. Нэһилиэк Сэбиэтин оччотооҕу бэрэссэдээтэ-
лэ Платонов Е. С., Нам учаастагын сэбиэдиссэйэ Егоров П. Е., Исидор Барахов  
аатынан сопхуос буҕаалтыра Кривошапкин Д. И. улаханнык турунан, мин туруор-
бут боппуруоспун истиҥник өйөөбүттэрэ, бары өттүнэн көмөлөһүөхтэрин туһу-
нан эппиттэрэ. Түмүгэр икки этээстээх холкуос бурдугун ыскылаатын аны күһүн 
ос куо ла аһыллыар диэри 50 миэстэлээх интэринээт дьиэтигэр холкуос суоту-
гар уларытан, оҥорон биэрэргэ, холкуос түөрт кыбартыыралаах уопсай дьиэтин 
оскуола учууталларыгар биэрэргэ уонна 4–5 чааһынай дьиэни сэбиэт куортам-
наһан бэлэмниэхтээх диэн уураах ылыллыбыта. Ону таһынан оскуола тутуллар 
сирин туһунан сүбэлэспиппит. Саҥа оскуола дьиэтин тутууга маһы соҕотуопка-
лааһыҥҥа, тиэйтэриигэ нэһилиэнньэ маассабай тахсыытын тэрийэргэ социаль-
най эбэһээтэлистибэ ылыммыттара. Онтон салгыы Нам орто оскуолатын саҥа 
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дьиэтин тутуутун Саха АССР Миниистирдэрин Сэбиэтин укааһынан государ-
ственнай былаанынан, минпромунан былааҥҥа киллэртэриигэ райисполком 
солбуйар бэрэссэдээтэлинэн үлэлии олорон элбэхтик түбүгүрбүтүм. Оскуола 
бырайыагын, сметатын докумуонун оҥорторууга нэһилиэк Сэбиэтин кэлиҥҥи 
бэрэссэдээтэлэ Романов М. С. эмиэ элбэхтик барбыта-кэлбитэ. Оскуола саҥа 
дьиэтэ «Межколхозстрой» тутар учаастагын биригээдэтинэн (тутуу учаастагын 
начаалынньыга Тотонов Прокопий, биригэдьиир Мансур Халиуллин) икки сыл 
устата тутуллан, 1969 с. үлэҕэ киллэриллибитэ.

Онон төрөөбүт нэһилиэкпэр орто үөрэх кыһата аһылларыгар, кини сүһүөҕүн 
булуутугар, инники сайдыытыгар ис сүрэхпиттэн кыһаллан көмөлөспүтүм, мии-
гиттэн тутулуктааҕы барытын оҥоро сатаабытым. Онтон олус астынабын уонна 
киэн тутта саныыбын. Ону төрөөбүт нэһилиэгим көлүөнэ ыччата, аҕа көлүөнэ 
дьоно кинилэр инники дьоллоох олохторун туһугар оҥорбут үтүөлэри ахта-са-
ныы, харыстыы, байыта туралларыгар баҕарабын.

Родион Николаевич Ильин,
сэбиэскэй-партийнай уонна педагогическай үлэ бэтэрээнэ, 

РСФСР персональнай пенсионера,
1941 сылтан ССКП чилиэнэ.

Сэтинньи 10 күнэ, 1982 с. Үөһээ Бүлүү с.

Ильин Яков Гаврильевич

Холкуоһу албан аатырдыбыт дьонтон биирдэстэрэ

Яков Гаврильевичтаах биэс бииргэ төрөөбүттэр этэ: Ильин Григорий Гаври-
льевич; Ильина Марфа Гаврильевна, Кэнтиккэ Тумусов Федот диэн киһиэхэ кэр-
гэн тахсан, 3 оҕоломмута; Ильина Агафья Гаврильевна, Дүллүкүгэ ыалга иитил-
либитэ (Семенова Агафия Гаврильевна диэн буолбута), үс оҕолооҕо; Ильин Яков 
Гаврильевич (Кулуновтар эһээлэрэ); Ильина Матрена Гаврильевна (оҕото суох).

Яков Гаврильевич — Доҕолоҥ Хабырыыл (Ильин Гаврил Михайлович) уола. 
Олус үлэһит киһи этэ. Холкуос араас үлэтигэр илиитин араарбакка үлэлиирэ.  
Федоров Алексей Федорович (Ырыыкап) быраата Өлөк сөйтөн кыыһын Маа - 
ры йаны ылан ииттибитэ. Кэлин ыары һах буолан, сэллик-
тэн өлбүтэ. Наһаа сымнаҕас, сытар ынаҕы туруорбат киһи 
этэ. Өрүс уҥуор Бөлөҕөс диэн сиргэ убайа Ильин Григорий 
Гаврильевич таһыгар дьиэ туттан олорбута. Тыаҕа эмиэ 
уба йын таһыгар олороро. Кэргэнэ Ильина Евгения (Дьэб-
дьиэй) Хоро Обуруосун диэн киһи кыыһа этэ. Кини 1947 с. 
54 саастааҕар илиинэн бурдук быһыытыгар атырдьах 
ыйын 10 күнүттэн 15 күнүгэр диэ ри 0,9 га сири быһан, бы-
лаанын 105% толорон, Бочуот дуоскатыгар тахсыбыта.  
Дьэбдьиэй олус ыалдьытымсах, эйэҕэс киһи этэ. Кини 
хан нык да үлэттэн туора турбакка үлэ лиирэ. Дьэ ман- 
нык дьоннор доох буолан, «Чолбон» холкуос албан аатыр-

Ильина 
Евгения Аввакумовна
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даҕа. Кинилэр иккиэн «1941–1945 сс. Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии кэмигэр 
килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыттара.

Василий Григорьевич Ильин.
Нам музейын архыыбыттан 

Ильина (Москарова) Варвара Ивановна

Өлүүнү хоппут огдообо ийэ

Үөһээ Бүлүү Нам нэһилиэгин олохтоо-
ҕо Варвара Ивановна ыллыктаах тыл-
лаах, киэҥ-холку, уһун санаалаах, элбэх 
оҕолордоох ыал ийэтэ этэ. Кини холкутук, 
унаарыччы тардан, ыраас, сайаҕас куола-
һынан бэлэми сыымайдаан таһаарар кур-
дук элбэх кэпсээннээх буолара.

Ити мин хотунум В. И. Ильина — тө-
рөөбүт-үөскээбит сирэ Үөһээ Бүлүү Сур-
гуулук нэһилиэгэ. Сургуулукка төрүт олох-
тоох дьон Москаровтар кыыстара этэ.

1964 с., Аҕа дойду сэриитэ бүппүтэ 
20-чэ сыл ааспытын кэннэ, миэхэ, кийии-
тигэр, сүрэҕэр сөҥөрбүт сэрии саҕанааҕы эрэйин-муҥун улаханнык долгуйан-ха-
раастан олорон кэпсээбитэ.

«Тоҕойуом, ити эн кэргэниҥ Ильин Иван Иннокентьевич төрөөбүт аҕата 
Испирдиэн диэн Сургуулук киһитэ этэ. Испирдиэн улахан ырыаһыт буолан оччо-
тооҕу саха ыалларыгар ыҥырыыттан ыҥырыыга сылдьан, «Суоһалдьыйа Тол-
боннооҕу» толороро. Испирдиэнтэн үс оҕоломмутум: Аана, Уйбаан, Тэрэппиин 
диэн ааттаахтара.

Аҕа дойду сэриитэ саҕаланаатын кытта сут-кураан, хоргуйуу бүрүүкээбитэ. 
Кэргэним Испирдиэн 1942 с. Хороттон биһиэхэ дьиэтигэр кэлэн иһэн, Хоро, Боо-
тулуу нэһилиэктэрин икки ардыгар суолга быстарбыта, хоргуйан өлбүтэ. Итинтэн 
ыла мин олоҕум тимир ытыгынан ытыллыбыта, олох хабыр хаһыҥар хаарыйта-
ран барбыта. Сыры-сыллата үс оҕолорбунаан тулаайах хаалбыппыт.

Үөһээ Бүлүү сэлиэнньэтэ оччотооҕуга Куорамыкы дэнэрэ. Онно улахан кыыс-
пын Аананы оҕо көрөөччүнэн ыалга ыыппытым. Бэйэм икки кыра уолаттарбы-
наан хаал бытым. Оччотооҕу нэһилиэгим салалтата хоргуйан, быстаран эрэр 
дьону биир балаҕаҥҥа муспута, миигин ол дьону көрөөччүнэн анаабыта. Икки 
кыра оҕобунаан — Уйбаанныын, Тэрэппиинниин — ол өлөр-өлүү бүрүүкээбит 
балаҕаныгар баар буолбуппут.

Күҥҥэ биир солуур холбуй үүт биэрэллэрин бэрт кыра бурдук булкуйан су-
дураан оҥорон, ол аччыктаан кыаммат буолбут дьоммор, оҕолорбор түҥэтэн 
биэрэрим. Түүн аайы киһи өлөрө. Сарсыарда туран өлбүт киһини соҕотоҕун сү-
гэн таһааран биир оҥкучахха быраҕарым. Эдэрдэр өттүлэриттэн өлүөхтэрин ин-

Варвара Ивановна уонна 
Иннокентий Афанасьевич Ильиннэр
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нинэ оһох иннигэр баар баҕананы кууһан олорон ытыыр-суланар икки ардынан 
муҥнаналлара. Ону көрө-көрөбүн оҕолорум уонна бэйэм уочараппыт кэлиэ диэн 
куйахам күүрэрэ, сүрэҕим кыланара, оҕолорбун аһынарым күн-түүн күүһүрэн 
арахпат санааҕа ылларбытым.

Бу өлүү балаҕаныттан куотан оҕолорбун хайдах быыһыыбын диэн санаа 
эрийбитэ. Түгэн көһүннэр эрэ оҕолорбунаан барар санаа олохсуйбута.

Биир киэһэ хараҥаҕа 5–6 саастаах оҕолорбун — Уйбааммын, Тэрэппиим-
мин — куобах суорҕаҥҥа суулаан, салааскаҕа кэлгийэн, аһаҕас халлаан анны-
гар тахсыбытым. Үөһэ көрбүтүм халлааным кэҥээбит курдуга, сулустар дьи-
римнэһэ-эккирэһэ түспүттэрэ. Санаабар ыксатарга дылы гыммыттара. Онтон эр 
ылбыт курдук, икки оҕобун салааскаҕа соһон, Боотулуулуур айан суолун диэки 
дьүккүйбүтүм. Аара суолга ыалга таарыйан эбэтэр хонон ааһарбытыгар, мунан 
быстарыаххыт диэн суолбутун ыйан иһэллэрэ. Бэйэм туймаарыйан суолбар бу-
тулларым. Онуоха 5 саастаах кыра уолум Тэрэппииним ордук чуолкайдык хайа 
суолу тутуһарбытын өйдөөбүт буолара. Кини ыйар суолунан ыалтан ыалы бу-
ларбыт. Боотулууга кэлбиппит. Онно кэргэним бокуонньук Испирдиэн иитилли-
бит дьонугар, кыанар ыалга, киирэн хоммуппут.

Сарсыарда айаҥҥа турарбытыгар ол эһэбит буолуохсут оҕолорбун суулаан 
испит куобах суорҕаммытын: «Бу үчүгэй суорҕан эбит», — диэн илдьэ хаалбыта. 
Суорҕаммытын былдьатаммыт оҕолорбунаан улаханнык хараастыбыппыт. Кэлин 
санаатахпына, суолга быстаран өлүөхтэрэ диэн суорҕаммытын илдьэ хаал лаҕа…

Үөһээ Бүлүү дэриэбинэтин этэҥҥэ булбуппут. Киэһэ хоно сыттахпытына,  
ыалым дьон эппиттэрэ:

— Оҕолоргун уулуссаҕа ыыталаан кэбис. Харайар дьоно суохтарын биллэх-
тэринэ, Үөһээ Бүлүү детдомугар ылыахтара.

«Ийэҕит туһунан кимиэхэ да кэпсээмэҥ» диэн баран оҕолорбун уулуссаҕа 
ыыппытым. Икки оҕом детдомҥа иитиллэр буолбуттарын истээт, дойдубар Сур-
гуулукка төннүбүтүм. Дойдубар тиийээт да, оҕолорбун санаан тулуйар-тэһийэр 
кыаҕа суох буолбутум. Оройуон киинигэр барар дьаамсыктан: «Оҕолорбун би-
лэн кэлээр», — диэн көрдөспүтүм…

Оо, ол дьаамсык кэлэрин күүттүм да этэ. Санаабар хас эмэ ыйы күүппүт кур-
дук буолбутум. Кэмниэ кэнэҕэс дьаамсык киирэн кэлбитэ, атыны тугу да кэпсээ-
бэккэ эрэ: «Кыра уолуҥ Тэрэппииниҥ өлбүт», — диэбитин истээт, ханна да бар-
быппын билбэккэ хаалбытым. Сүрэх ыарыһах буолбутум.

Ити уйулҕам хамсаабыт кэмигэр салайааччыларым суол үлэтигэр ыытарга 
бэбиэскэ туттарбыттара. Ороһу диэки суол үлэтигэр сылдьан улаханнык ыал-
дьан охтубутум, киһини билбэт буолбутум. Ону Үөһээ Бүлүү Нам нэһилиэгин ба-
лыыһатыгар аҕалан бырахпыттара.

Арыый үтүө буолан Нам ыалыгар иистэммитим. Иискэ дьоҕурбун билэннэр, 
ыалтан ыалга ыҥырыыга сылдьан иистэммитим. Нам бурдук үүнэр нэһилиэгэ 
этэ, онон мантан барыахпын баҕарбатаҕым.

Бу нэһилиэккэ үтүөкэн үлэһит дьон Ильиннэр диэн халыҥ аймах аҕа ууһу-
нан төбүрүөннээн олорор сирдэрэ этэ. Ол аҕа ууһугар 3 оҕолоох огдообо Ильин 
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Лэгиэнтэйгэ кэргэн тахсыбытым. Кыыспын Аананы ыалтан, уолбун Уйбааны 
детдомтан аҕалтаабытым. Икки өттүттэн холбоон 5 оҕолоох ыал буолбуппут. 
Кэргэним Лэ гиэнтэй киэҥ-холку майгылаах, күлбүтүнэн сылдьар, оҕоҕо улахан 
кыһамньылаах киһи этэ. Кини холкуоһугар чулуу үлэһит этэ, үлэтин быыһыгар 
балыктыыра, онон олохпут тупсубута.

Иккис олохпор Лэгиэнтэйтэн үс оҕолоохпун: биир уол, икки кыыс. Уолум Ана-
толий, кыргыттарым Марфа, Өрүүнчүк оскуола оҕолоро. Лэгиэнтэйим инники 
кэргэниттэн оҕолоро: Илья, Мария, Ньукулай ыал буоллулар…» 

Кэпсээнин бүтэрэн хотунум Варвара Ивановна киэҥ хатан харахтарынан 
ыраа ҕы көрөрдүү саҥата суох олорбута…

Ити кэнниттэн билигин 30-ча сыл ааста, Варвара Ивановна уонунан ааҕыл-
лар көстөөх сиртэн салаасканан соһон, хоргуйууттан куоттаран тыыннаах ор-
дубут уола Уйбаан учуутал буолан, Саккырыыр оройуонун Кустуур оскуолаты-
гар, кэлин Бэрдьигэстээх орто оскуолатыгар учууталлаабыта. Кэргэннэммитэ, 
1 кыыс оҕоломмута. Кыыһа Мария Ивановна Ильина-Пахомова аҕатын туйаҕын 
хатаран, Бэрдьигэстээх 2-с №-дээх оскуолатын учуутала, эдэр ыал ийэтэ. 2 уол 
оҕо — Уйбаан уонна Баһылай тапталлаах күн күбэй ийэлэрэ.

Эбэбит Варвара Ивановна Үөһээ Бүлүүттэн биһиэхэ, Бэрдьигэстээххэ, анаан- 
минээн үстэ кэлэ сылдьыбыта. Ол сылдьан кини имии имитэн, биһиэхэ, сиэни-
гэр, мин балтым оҕолоругар элбэх наадалаах ичигэс таҥаһы тигэн, өрө тардан 
көмөлөһөн барара. Мин мас салаҥ киһи санаабар оҕом Машенька эбэтин утум-
наан барыга бары дьоҕурдааҕыттан үөрэбин.

Лэгиэнтэйдээх Варвара сэрии кэннинээҕи олохторуттан 11 сиэн, 3 хос сиэн 
улаатар. Онон эбэбит Варвара Ивановна уопсайа 18 сиэннэннэ, 13 хос сиэннэн-
нэ.

Варвара Ивановна Уйбаан уонна Анна диэн оҕолоро ыал буолан, оҕолонон- 
урууланан баран, сэрии кэминээҕи ыар олох содулуттан сылтаан, Уйбаан 38 саа-
һыгар ыалдьан, Анна биэнсийэҕэ тахсыан иннинэ эрдэ олохтон туораабыттара.

Варваралаах Лэгиэнтэй кыра оҕолоро ситэ атахтарыгар тура иликтэринэ суох 
буолбуттара, онон оҕолор бары да, төрөппүттэрэ өлбүттэрин кэнниттэн, тулаа-
йах кэриэтэ хаалбыттара.

Үтүөкэн үлэһит дьон Лэгиэнтэйдээх Варвара үтүө-мааны майгыларын, үлэҕэ 
дьоҕурдарын, үлэҕэ-олоххо үтүө үгэстэрин ыччаттара утумнууллар. Саха дьонун 
сиэринэн төһө да эдэр буоллаллар, оҕолор сүөһү иитэллэр, дьиэ-уот тутталлар. 
Ытыктанар, убаастанар дьон-сэргэ кэккэтигэр киирдилэр. Төрөппүттэрин үтүө 
үгэстэринэн убайдарыгар, бырааттарыгар, балтыларыгар, аймах-билэ дьонно-
ругар ыкса сыһыаны олохтууллар. Бу ырыынак кырыымчык кэмигэр күүс-көмө, 
сүбэ-ама буолан бары түмсэн, көмөлөсүһэн олороллорун хайгыы-үөрэ истэбин.

Эбэбит Варвара Ивановна, эһэбит Лэгиэнтэй олохторо ыччаттарыгар салҕа-
нар. Кинилэр ыччаттара бүгүҥҥү олох акылаатын түстэһэр дьон буоллулар.

Екатерина Николаевна Лукина, 
Иван Иннокентьевич Ильин огдообото, тыыл, үлэ бэтэрээнэ.

Муус устар 12 күнэ,1995 с.
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Ильина Марина Егоровна

Ийэлээх аҕабар махталым улахан 

Биһиги ийэбит Марина Егоровна I Хоро нэһилиэгэр 
быстар дьадаҥы ыалга төрөөбүт. Эдьиийэ Мариялыын 
иккиэлэр. Мария ийэбиттэн хас да сыл аҕа эбит. Ийэм 
төрөппүттэрэ иккиэн эрдэ өлбүттэр. Ийэм сэттэ сааһыгар 
тулаайах хаалбыт. Онон оччотооҕу баттыгастаах үйэҕэ 
9 сааһыттан ыалга сылдьан үлэлээн эрэ аһыырыгар тиий-
бит. Тоҕус саастааҕар Намҥа Христина эмээхсиҥҥэ сэниэ 
ыалга хамначчытынан киирбит. Ол Христина эмээхсин 
Харбахта Уолбутугар кыстыыра үһү. Мин эһэм Охонооһой 
оҕонньор кыстыга эмиэ Харбахта эбит. Онон оччолорго 
ыал-ыал олорбуттар.

Ийэм Марина аҕабар кэргэн тахсыар диэри ол эмээх-
сиҥҥэ хамнаска айаҕын иһин сылдьыбыт. Онтон эдьиийэ Мария Куорамыкы 
киһитигэр Васильев Тиит диэҥҥэ кэргэн тахсан, Чочу күөлүгэр ыал буолан үйэ-
тин-сааһын моҥоон өлбүтэ. Ийэм Марина эдьиийбэр өрүү-кэлэ бара сылдьар 
этим диирэ. Эдьиийинээн наһаа иллээх-эйэлээх этилэр. Эдьиийэ Мария кэргэнэ 
эрдэ өлөн өр сылга огдообонон олорбута. Ол эмээхсин сиэннэрэ дэриэбинэнэн, 
Кэнтигинэн ыал буолан билиҥҥээҥҥэ диэри олороллор.

Онтон эһэм Охонооһой оҕонньор аҕабын: «Ити Маринаны кэргэн ыл», — диэн 
ылларбыта үһү. «Үчүгэй кыыс, үлэһит, өйдөөх-төйдөөх, бука диэн төлө түһүмэ, 
ыл!» — диэбит. Ийэм аҕабар 21 саастааҕар кэргэн тахсыбыт, аҕам 22 саастааҕа 
үһү. Ол ийэм кэргэн тахсыбытыгар өр сыл хамнаска сылдьан үлэлээбит эмээх-
синэ Христина биир чэй иһэр бүлүүһэни биэрбитэ диэн кэпсиирэ. Ол кэпсээнэ 
үөрүү буолбатах, кэлэйии этэ. Дьэ ити курдук ыал буолан, эһэбин кытта хас да 
сыл бииргэ олорбуттар. Эһэм элбэх сүөһүлээҕэ үһү. «Уолаттара кыралар этэ», — 
диирэ. «Быйаа 14 саастааҕа, онтон атыттар алын саастаах этилэр», — диэн кэп-
сиир этэ. Эһэм кэргэнэ Екатерина өрүү ыарыһах буолан ынахтарын Быйаа ыы 
сатыыр эбит. Онтон ийэм кийиит буолан кэлэн дьэ харахтарын өрө көрөн бар-
быттар. Сүөһүлэрин көрөн, астарын астаан, таҥастарын оҥорон киһи хара оҥор-
тообута. Ол иһин эһэм Охонооһой оҕонньор ийэбин наһаа ытыктыыра, убаас - 
тыыра. Онтон аҕам бырааттара улаатан, кэргэннэнэн, ыал буолан барбыттар.

Дьонум туһунан тахсан олорбуттар. Билигин баар саха балаҕанын туттубут-
тар. Иккиэн хоһуун буолан, ойууру солоон, бурдук сирэ оҥостон, бурдук бөҕөнү 
ыһаллара. Оннук да этэ, мин киһини билэр буолуохпуттан. Сайыны быһа от от-
тоон, элбэх ынах, сылгы сүөһүнү ииттэр буолбуттар. Онтон сэниэ ыал буолан 
баран, 1929 с. саҥа ампаар дьиэ туттарбыттара. Билигин мин олорор дьиэм. 
Оччолорго саҥа былаас туругурарын туһугар сүһүөҕэр туруорар наада этэ, онон 
үгүс бааһынайтан элбэх нолуогу, түһээни төлөтөр этилэр. Онон былаас туругу-
рарын туһугар үбүнэн-аһынан, харчынан көмөлөрө ааҕан ситиллибэт этэ. Саҥа 
олох сүһүөҕэр турарыгар мин дьонум бары үтүөлэрэ-өҥөлөрө үтүмэн элбэҕэ.

Ильина Марина 
Егоровна. 1962 с.
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Барыта Улуу Кыайыы туһугар

Бу иннинэ 1922 с. Саха сиригэр урукку баай былааһын чөлүгэр түһэрээри, 
Саха сиригэр бандьыыт баандалара өрө турбуттара. Мин дьонум тус олохто-
ругар үгүс материальнай хоромньуну оҥорон барбыттара. Саас ыһыы саҕана 
бандьыыттар биһигини сүгүн олордубакка муҥнаабыттара. Мин билэрбинэн, 
биир кунан оҕуһу, биир эмис баҕайы ынахпытын күүстэринэн былдьаан илдьэ 
барбыттарын өйдүүбүн. Улахан кур оҕустарын уоран сиэбиттэр. Бэл оҥкучахтан 
үүппүтүн таһаартаран иһэллэрэ. Аҕам дьиэ тигэр көстүбэт этэ, бандьыыттартан 
саһа сылдьан бурдугун ыһар быһыылааҕа. 

Ол иһин ийэм Марина биһиккини, икки оҕуска сээкэйин, дьааһыгын эҥин тиэ-
йэн уонна балтым Пашаны, миигин оҕус сыарҕатыгар олордон уонна эдьиийбин 
Ылдьаананы оҕуска мииннэрэн көстүбүт.

Ынахтарбытын, ньирэйдэрбитин холбоон үүртэлээн, Илин Эбэҕэ Адамов 
олоҕун соҕуруу өттүгэр Такырыйа Баһылайдаахха көһөн тиийбиппит. Ити эдьии-
йим Ылдьаана төрөөбүт дьоно этилэр. Дьонум мин иннибинэ оҕото суох буо-
лан, 3 ый даах кыыһы ииттэ ылбыттар үһү. Дьэ онно көһөн күккүрээн тиийбиппит. 
Баан наах Баһылайдаах эмиэ көһөн дьукаах кэлбиттэр этэ. Өй-мэй өйдүүбүн ула-
хан өттүн. Онно Бааннаах Баһылай уолаттара Капитон, Иван уонна кыргыттара 
Федора, кыра кыыс Мария бааллара.

Бандьыыттартан куттанан быһыылаах — Федора уонна Такырыйа Баһылай 
кыыһа Татыйаана ампаарга ыалдьыбыта буолан сыталлара. Кинилэр оччоҕо 
улахан кыргыттар этилэр. Кэлин Татыйыына Алексей Семенович Егоров кэргэнэ 
буолбута.

Дьэ ол курдук дьукаахтаһан олордохпутуна, биир сааскы үтүө киэһэ Баан-
наах Баһылай мааны баҕайы таҥастаах тиэргэҥҥэ хаама сылдьарын көрбүтүм. 
Биһиги олох кыра оҕолор этибит. Бааннаах Иваны ат гынан миинньэн оонньуу 
сылдьарбытын өйдүүбүн. Оттон күнүс хорууттан алтан солуурчаҕынан уу баһан 
кумахха кутан оонньуурбут.

Үс ыал кыра оҕолорун туруорбах дьиэҕэ сытыарбыттара быһыылааҕа. Сэнэх 
ампаар дьиэ уонна ампаар баара. Бааннаах Баһылай ойуурга саһа сылдьан ба-
ран, ити киэһэ дьиэтигэр хоммут быһыылааҕа, кинини мин биирдэ эрэ көрбүтүм.

Арай сарсыарда эрдэ үөдэн-таһаа буолан эрэр эбит. Биһиги сытар туруор-
бах дьиэбитигэр бандьыыттар киирэн, ийэм дьааһыгын астаран, сээкэйин ыган-
түүрэн ылан эрэллэр эбит. Кэлин ийэм кэпсиирэ: «Үрүҥ көмүс манньыат харчы-
ны, үрүҥ көмүс ньуоскаларбытын ылбыттара» диэн. Онтон түннүгүнэн көрбүтүм 
ампаар дьиэ үрдүгэр дьоммутун таһаартаабыттар. Сэргэҕэ үс ат бааллан турар 
этэ. Биһиги туох эрэ аймалҕан буолбутун билэн ытаһыы бөҕө буолбуппут. Ийэм 
Марина кэпсиирэ: «Ол луоскубун, үрүҥ көмүс харчыны барытын ылан баран ула-
хан түү саал былааппын ылаары гыммыттара. Ону отой былааппын биэрбэппин. 
«Биэрбэт диэтэххитинэ, баҕар, өлөрүҥ» — диэтим. Бандьыыттар үс этилэр. Он-
тон биир киһи эппит: «Биэрбэт буоллаҕына, бу Бааннааҕы кытта ытан кэбиһиэх-
хэ». Онно биир тоҥус, кыра уҥуохтаах бандьыыт табаарыстарыгар эппит: «Дьэ, 
сүрэ бэрт, ити тас хоспоххо кып-кыра оҕо бөҕө ытаһа сыталлар, былаатын биэ-
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риҥ, хааллын», — диэбит үһү. «Онон былааппын харыһыйан бандьыыттартан 
өлө сыспытым», — диэн ийэм кэпсиирэ.

Ити сарсыарда Бааннаах Баһылайы тутан илдьэ барбыттар. «Кыһыл үлэһит» 
сиригэр Куталаахха ытан өлөрбүттэр. Үөһээ Бүлүү нэһилиэктэриттэн үчүгэй өй-
дөөх-санаалаах дьоннору сордоон-муҥнаан өлөртөөбүттэр. Ону биһиги кэпсээн-
тэн, кинигэттэн ааҕан билэбит. Онтон ити саас бандьыыттар үүрүллүбүттэрин 
кэннэ дьиэбитигэр көһөн кэлбиппит. Хотон муҥунан араас өҥнөөх куруолук бөҕө 
хаалбытын эмиэ бандьыыттар биири да ордорбокко итигэстээн сиэбит этилэр. 
Бандьыыттар эмиэ ити саас дьоммутун өлөрөөрү хаайан туран ыһыыга сылдьар 
үс аты былдьаан ылбыттар.

«Онон Сэбиэскэй былаас буолан, саҥа киһи хара буолан эрдэхпитинэ, баай-
бытын бандьыыттар талаан-халаан ылан лиичинэй олохпутугар улахан хором-
ньуну оҥорбуттара», — диэн ийэм өрүү кэпсиирэ, кинилэргэ өһө-сааһа дириҥ 
этэ. Онон биир ыалтан 4 ынах сүөһүнү, 3 аты ылбыттар эбит.

Онтон 2–3 сыл буолан баран, кыстык сирбитигэр Харбахтаҕа, арааһа, кулун 
тутар ый быһыылааҕа — тиэргэҥҥэ биир тураҕас өҥнөөх ат кистии-кистии хаама 
сылдьарын көрөн ийэбэр эттим: «Биир ат сүүрэ сылдьар», — диэн. Ийэм тахсан 
атын моонньуттан кууһан туран ытаабыта. 1922 сыл бандьыыттар дьоммуттан 
талаан ылбыт аппыт барахсан кэлбит эбит. «Үчүгэй ат» диирэ ийэм. Дьоруо 
Хахыдах диэн ааттаах ат эбит. Хайа сиртэн 2–3 сыл буолан баран күрээн кэл-
битин ким билиэ баарай. Ийэлээх аҕам сылгы өйдөөҕүн онно сөхпүттэрин истэр 
этим.

Биһиги дьиэ кэргэҥҥэ саамай баһылыыр-көһүлүүр киһибит күҥҥэ тэҥнээх күн 
күбэй ийэбит Марина этэ. Аҕам ийэбин бэйэтиттэн үрдүктүк тутар быһыылааҕа. 
Мунньахха эҥин аҕам сылдьааччыта суох. Өрүү ийэбин: «Эн бар!» — диирэ. 
Онон Сэбиэскэй былаас буолбутун кэннэ араас нэһилиэк мунньаҕар, туох эмит 
дьыалаҕа-куолуга өрүү ийэм сылдьан быһаарсара. Туох буолбутун аҕабар кэ-
лэн кэпсиирэ. Ол мунньахха барарыгар аҕам күүлээсэй сыарҕаҕа ийэм таптыыр 
атын көлүйэн биэрэрин өйдүүбүн.

Ийэлээх аҕам иккиэн отой үөрэҕэ суохтара. Айылҕа хайдах анаабыт сахалыы 
өйүнэн сылдьаллара. Саха дьахтара оччотооҕуга үөрэхтээҕэ эбитэ буоллар туох 
баҕарар үлэһит буолуох эбитэ буолуо.

Оҕону иитиигэ да саамай сөптөөхтүк үөрэтэр, өйдөтөр эбиттэр дии саныы-
бын. Ийэбит, аҕабыт өрүү көнө-судургу, чиэһинэй, көрсүө, сэмэй буоларга үөрэ-
тэллэрэ. Онон албыны-күттүөнү оҥорбот, үлэни таптыыр дьон гына ииппиттэр 
эбит диэн саныыгын. Ол иһин ордук ийэбитин наһаа да таптыыр, ытыктыыр 
этибит. Биһигини мөҕө-этэ сылдьааччылара суох. Ийэбит кыратыттан тулаайах, 
эрэйи эҥээрдэһэн үөскээбит буолан, сүрдээх уйан, аламаҕай, аһыныгас сүрэх-
тээх этэ. Оччолорго быстыбыты, ыалга сылдьааччылары аһата-сиэтэ сатааччы, 
ону таһынан таҥаһынан, аһынан-үөлүнэн биэрэрин сөбүлээччи.

Ийэм оҕо сааһа сүрдээх эрэйдээҕэ, муҥнааҕа эбитэ үһү. Ол иһин кини 
үөрэххэ наһаа баҕарар буолан биһигини үөрэттэрбитэ. Биһиги үөрэнэн, үлэһит 
уонна ыал-күүс буолбуппут. Дьонум 4 сиэннээхтэр, оттон 2 сиэн кыргыттара 
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Олялаах Марина иккиэн быраастар, Мария дьыссаат сэбиэдиссэйэ. Хос сиэн-
нэрэ эмиэ түөртэр. Онтон үлэһит буолбут биир, теплоходка солбуйааччы капи-
тан, онтон атыттара кыралар. Сиэн кыргыттара үрдүк үөрэххэ эбээлээх эһээлэ-
рин көмөлөрүнэн үөрэммиттэрэ. Кинилэр үтүөлэрэ-өҥөлөрө ааҕан ситиллибэт 
дьон. Үйэлэригэр икки харыларын күүһүнэн үлэлээн, элбэх аһы оҥороллоро. 
Онон айахтарыгар араас саха аһын-үөлүн аһаан олорбуттара. Биһиги эмиэ саха 
аһын арааһын аһаан үөскээбиппит. Ийэм биэ үүтүттэн кымыстыырын билигин 
да наһаа күндүтүк ахтан-санаан кэлэбин. Бэл бүтүн ыһыах кымыһын оҥорсоро. 
Күн сиригэр төрүөхпүттэн, киһини-сүөһүнү билиэхпиттэн ийэлээх аҕам үтүөлэ-
рин, киһи хара оҥорбуттарын иһин кинилэргэ ис сүрэхпиттэн махталым улахан.

Кыыстара Матрена Семеновна Ильина, 
пенсионерка, үлэ бэтэрээнэ.

Алтынньы 10 күнэ, 1987 с.
Нам музейын архыыбыттан 

Ильина Мария Егоровна 

Дьылҕа хаан ирээттээбит ыар охсууларын тулуйбута

Биһиги ийэбит Мария Егоровна халыҥ аймахтардаах  
Чокуруос аҕа ууһуттан төрүттээх, алта уоллаах Ильин 
Афанасий Михайлович кыра уола Егор маҥнайгы кэргэ-
ниттэн 7 оҕотуттан соҕотох тыыннаах хаалбыт оҕото. Ийэ-
тэ Феврония Хороттон төрүттээх. 3 саастааҕар эдэркээн 
ийэтин, сиэмэх ойууҥҥа толукка сиэтэннэр, суорума суол-
ламмыт. 5 сааһыгар аҕата Маркстан төрүттээх Саввинова 
Феврония диэн дьахтары, иккис кэргэнин, ылар. Ийэбит 
эрэйдээх кыра сааһыттан кииринньэҥ ийэ хабыр сыһыа-
нын билэн улааппыт. Ырааһыйаттан оргуһуоҕунан күнү 
бы һа уу тастарар, түүн ортото утуйа сыттаҕына, кыһыл 

оҕолорун хоон ньугар: «Оҕону көр», — диэн быраҕаттыыр эбит… Ол ийэтиттэн 
элбэх оҕо төрөөн, ыалдьан өлбүттэр. Ийэбит ол оҕолору көрбүт, биэбэйдэспит 
буолан, улаханнык курутуйан кэпсиирэ.

Ийэбит төрөппүт ийэтиттэн соҕотох тыыннаах хаалбыта эмиэ туспа кэпсээн. 
Биир биһиккэ маҥан ыт оҕотун кытта тэҥҥэ улааппыт. Ол ытын Кырсака диэн 
ааттаабыттар. Ыта улаатан, куобахтаан кэллэҕинэ, доҕоругар биир бууту хайаан 
да ирээттээн аҕалар эбит.

Аҕа дойдуну көмүскүүр сэрии кэмигэр аҕата Дьөгүөр үлэ фронугар ыраах Тик-
сиигэ балыктааһыҥҥа айанныыр күнэ буолбут. Аҕатын сайыһан, күһүҥҥү тым-
ныы уулаах Бүлүү эбэбит уутугар тобугар диэри киирэн ытыы тураахтаабыт.

Кииринньэҥ ийэтэ 1956 c. өлөн, оскуола саастаах быраатыгар, балтыгар 
ийэ лэрин солбуйар түбүгэр түспүт. Быраата 10 сааһын, балта 6 сааһын ааспыт 
эбиттэр. 7 кылаас үөрэхтээх кыысчаан холкуос пиэрмэлэрин кэрийэн өрүс уҥуор  
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Харбахтаҕа, бэттэх Саппыкыга сүөһү үлэтигэр үлэлээн барбыта. Биир күн өрө-
бүлэ суох үлэлииллэрэ, ол быыһыгар дьиэлэрин сүөһүтүн отун-маһын түбүгэ, 
ону таһынан холкуоска оҕуруот аһын үүннэриитигэр үлэлииллэрэ.

Быраата Москва куоракка инженер үөрэҕин, балта баспытаатал үөрэҕин 
бүтэрбиттэрэ. Ийэбит сааһыран иһэн ыал буолбута. Аҕабыт Сидоров Василий 
Пет рович Өргүөттэн төрүттээх удьуордарыттан утумнаан, мас-тимир ууһун үлэ-
тин кыайа-хото тутара, манна элбэх ыалга дьиэ туппута, улаатыннарсыбыта 
этэҥҥэ тураллар. Эдэрчи сааһыгар 50-гар тыҥа рагыттан ыалдьан өлбүтэ.

Дьоммут кэтэх хаһаайыстыбаларыгар сүөһү, сибиинньэ, куурусса иитэллэрэ. 
Быраатын, балтын дьиэ кэргэттэригэр аһынан-үөлүнэн көмөлөһөллөрө. Дьоҥҥо 
аһыныгас, амарах сыһыаннаахтара. Элбэх хаһыаты, сурунааллары сурутан, 
иллэҥ кэмнэригэр ааҕаллара. Оччотооҕу кэмҥэ атыыланар саха суруйааччыла-
рын кинигэлэрин атыылаһан уларсыһа сылдьан ааҕаллара. Оҕолорун кинигэни 
ааҕарга, таптыырга үөрэппиттэрэ.

Ийэбит үлэтин киниискэтигэр холкуоска 21 сыл үлэлээбит ыстаастаах диэн 
сурулла сылдьар. Сопхуостар тэриллибит кэмнэригэр биэнсийэҕэ тахсыар диэ-
ри хортуоппуй хранилищетыгар сүрүн үлэһитинэн үлэлээбитэ. Хранилище 10-ча 
оһоҕун маһын хайытан, таһан, хортуоппуй үлүйбэтин диэн түүннэри отторо. Аҕа-
быт үлэтин быыһыгар мас хайытыһан көмөлөһөрө. Уһун кыһыны, сааһы быһа 
хортуоппуйу талан, төттөрү-таары солуурунан таһаллара. Сайын иһин-таһын 
ыраастаан, испиэскэлээн баран, бурдук ыскылаатыгар эмиэ үлэлэһэрэ. Оробуо-
чай хамнаһа кыра буолан, үс оҕотун таҥаһын, оскуолаҕа туттуллар тээбириннэ-
ри атыылаһаары түбүгүрэ мөхсөрө. Сайын таптаан оттуур сиригэр Маҥан аар-
тыкка хотуурун сүкпүтүнэн тиэтэйэрэ. Хранилищеҕа үлэлиир кэмнэригэр ыаллар 
ийэлэрэ, соҕотох дьахталлар, сорохторо уһун кэмҥэ, сорохторо кылгас кэмҥэ 
үлэлээбиттэрэ: Аянитова Мария, Мойтохонова Дуня, Будищева Анна, Павлова 
Настаа, Долотова Мария, Степанова Ульяна, Мегежекскэйдэр ийэлэрэ Аана. 
Соп хуоска үлэлээбит кэмнэригэр пятилетка түмүктэригэр тыа хаһаайыстыбатын 
бырааһынньыктарыгар ыҥырыллан элбэх грамотанан наҕараадаламмыта.

1986 c. бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсыбыта, үлэ бэтэрээнэ буолбута. Биэн-
сийэҕэ тахсан баран таах олорботоҕо, үлэтигэр үлэлиирэ, сайын оҕо лааҕыры- 
гар тэпилииссэҕэ оҕурсуну, помидору олордор үөрүйэхтэригэр үөрэтэрэ. Дьиэ-
тигэр элбэх араас сибэккини, оҕуруот астарын, арбуһугар тиийэ үүннэрэрэ. 
Дьиҥинэн 1929 с. төрөөбүт эбит. Ону 1986 с. үлэтин киниискэтин булан биэр-
бэккэлэр, хойутаан биэнсийэҕэ тахсыбыт. Үлэтин киниискэтин илиитигэр тутан 
көрбөккө өлбүтэ. Өлбүтүн кэннэ кыыһа Феня көрдөөн булбута.

Дьылҕа хаан ирээттээбит ыар охсууларын тулуйан, дьоҥҥо ытана-соҥоно 
сылдьыбакка, хайдах баарынан ылынан, сирдээҕи олоҕун сиэрдээхтик түмүктээ-
битэ. 1997 c. күһүнүгэр кылгас кэмҥэ ыалдьан күн сириттэн барбыта.

Оҕолоро, сиэннэрэ Сидоровтар.
Олунньу, 2020 с.

Нам нэһилиэгэ 
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Ильина Матрена Семеновна

Дьонугар-сэргэтигэр үтүө өйдөбүлү хаалларбыт киһи 

Матрена Семеновна 1916 с. Нам нэһилиэгэр орто бааһынай дьиэ кэргэнигэр 
төрөөбүтэ. Кыһыҥҥы олохторо өрүс уҥуор Балаҕаннаах арыытыгар этэ, манна 
Намҥа сайылыыллара.

Нам уруккутун туһунан кэпсиир этэ: 6 саастааҕар, 1922 с., Намҥа икки эрэ 
ыал баар эбит. Уоннааҕылар алааһынан олороллоро. Булуҥҥа Докторовтар, 
күөл уҥуортан буруоларын көрөр эбит, үөһэ Хордоҕойтон. Орто түөлбэ уу арыы-
тын кытта толору уунан силбэһэллэр эбит, кэлин хоруутун кэҥэтэн уутун өрүскэ 
түһэрбиттэр.

1922 сыл сайыныгар «бырааттар» диэн быстах баанда таарыйан ааспыт. 
Мин ийэм 8–9 саастаах, Мотя 6 саастаах, Паша 8 ыйдаах эбиттэр. Ийэлэрин эрэ 
кытта олорбуттар. 10-ча аттаах киһи күрүөнү үрдүнэн ойутан киирэннэр аттарын 
билигин да баар харыйаларга баайбыттар. Бэс ыйыгар бары түүлээх таҥастаах  
эбиттэр. Сааларын иилинэ сылдьан дьиэҕэ көтөн түспүттэр, оҕолору кыҥаабыт-
тар. Арай өйдөөбүтүм, биир тимир саа баар эбит, уоннааҕытын маһынан оҕо 
саатын курдук оҥостон баран, уокка кэриэрдэллэр эбит. Оннук сааларынан дьо-
ну куттаан талаан аһыыр идэлэммиттэр. Оччолорго ууран сытар көмүс ньуос-
каларын ылбыттар, тиэргэҥҥэ баар оҥкучахха киирэн чабычахтарга кутуллан 
турар үүттэрин сүөгэйин ытыстарынан үрүмэлээн сиэбиттэр, үрдүлэригэр кут-
та-кутта испиттэр, иһиттэрин илдьи тэпсибиттэр. Мотрена уол курдук эбит. «Но-
хоо, Бурҕаа бартыһаан сырытта дуо?» диэн ыйыппыттар. «Ыйан кул, хайа диэки 
барда» диэн күргүйдээбиттэр. «Манан барбыта», — диэрибин алҕас атын суолу 
ыйбытым.

Биир бандьыыт эппит: «Нохолоор, бу дьахтары ыамайдарын кытта дьаһайан 
баран барыаҕыҥ», — диэбит. Онуоха атын киһи: «Кэлэ-бара аһыырбыт куһаҕан 
дуо, олордуннар ээ», — диэбит, онон тыыннаах хаалбыппыт диир этэ.

Ийэлэрэ: «Оҕолоор, куруолуккутугар бурдукта биэриҥ, дьоммутугар барыах-
ха», — диэбит. Дьолоҕо Дмитриевтэргэ (Такырыйа Баһылайдаахха), мин ийэм 
төрөөбүт дьонугар көспүттэр. Эбэм уруута эбит уонна Такырыйа уруулара Бан-
наховтар биир тиэргэҥҥэ 2–3 дьиэнэн олорбуттар. Үс ыалынан оҕо бөҕө элбээ-
бит, оонньоон да биэрэрбит диирэ. Оннук олордохторуна, Бааннаах Баһылай 
кэлбит, киэһэлик тиэргэҥҥэ хаама сырыттаҕына, 10-ча аттаах киһи кэлэн биир 
уолун кытта акка олордон тутан барбыттар, дьиэтээҕи дьону барыларын дьиэ 
үрдүгэр таһаарбыттар, онно куттанан өр баҕайы турбуттар. Уола куоппутун ис-
тибиттэр.

Итиччэ элбэх дьону төрөөбүт эһэм туулаан, илимнээн аһатар эбит. Барыта 
7 оҕолооҕуттан 3 уола сэриигэ өлбүттэр. 1 учуутал, 1 буҕаалтыр, 1 холкуостаах 
уолаттардаах эбит, кыргыттара өнүйбэтэхтэр. Мотя оҕо сааһын туһунан итинник 
сэһэргиирэ.

1936 с. Бүлүүтээҕи педучилищены бүтэрэн бастаан Далырга учууталлыыр. 
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1938 c. ыал буолар. Омук киһитигэр барарын дьоно сөбүлээбиттэр. Кэргэнэ Го-
лушко Кирилл Лукич, үрдүк үөрэхтээх сир (земельнэй) инженерэ эбит. 25 ты- 
һыынчалаахтар ахсааннарыгар киирэн, Москваттан ыйаахтаах Казахстаҥҥа  
үлэлээбит. Онтон Дьокуускайга уобаластааҕы сир реформатыгар үлэлээбит, 
1936 с. Үөһээ Бүлүүгэ сир үлэтигэр (бөһүөлэктээһиҥҥэ) сири холкуостарга сы-
һыарыыга ыыталлар, бытархай хаһаайыстыбалары холкуоска холбоон, хаарта 
оҥорон, бөһүөлэги тэрийии саҕаланар, оройуон нэһилиэктэрин барытын кини 
биригээдэтэ оҥорбут хаартатынан олохтообуттар. Араадьыйа, төлөпүөн лии-
ньийэтин илиилэринэн солоон, оччотооҕу кумаарга улахан эрэйи көрөллөрө 
диэн сэһэргиирэ. Ыаллар Намҥа алаастартан киирэн дьиэ туттан, сыбаан ба-
ран испиэскэлээн кэбиспиттэрэ наһаа үчүгэйдик көстөрө диирэ эдьиийим. Ки-
рилл Лукич: «Мин төрөөбүт Украинабар майгынныыр» диэн сөҕөрө эбитэ үһү. 
Ол иһин да, баҕар, саха кыыһын ыллаҕа буолуо. Житомир таһынааҕы Сародичи 
станицаттан төрүттээх эбит. 9 оҕо эбиттэр. Кирилл Голушко 1942 с. Маҥааска ко-
мандировкаҕа тахсан баран онно өлөр, Маҥаастар көрөн-истэн дьаһайан, уҥуох 
туппуттар, сытар сирин «Холускуо тумула» диэн ааттаабыттар. Киниэхэ музейга 
стендэ оҥорбуттар, Матрена Семеновна махтанар этэ.

Биир кыыстаах, Голушко Ольга Кирилловна, быраас, доруобуйа харыста-
былын туйгуна, үтүөлээх быраас, сиэнэ Курчатова Юлия инженер, Узбекистаҥҥа 
олорор, үлэлиир, сиэнэ уол Курчатов Константин уу үлэһитэ, капитан, хос сиэн-
нэрдээх. Күтүөтэ Курчатов Леонид Иннокентьевич бортовой инженер, улахан ха-
раабылларга үлэлээбит киһи.

1947 с. Үөһээ Бүлүүгэ эдьиийбэр олорон үөрэммитим. Эдьиийим сарсыарда 
8 ч барара, киэһэ 8 ч кэлэрэ, түүнү быһа тэтэрээт бэрэбиэркэлиирэ. Мин аһынан 
көмөлөһөр этим, оҕолорго барыларыгар «5» сыананы туруоран мөҕүллэрим. Ки-
лиэп нуорма этэ, биир учууталга карточканан күҥҥэ бухааҥка аҥаара тиксэрэ, 
оскуолаттан илдьэ кэлэр этим.

Матрена Семеновна барыта 40 сыл үлэлээбитэ, ол иһигэр 17 сыл дьыссаак-
ка. Мин оскуоланы бүтэрбитим кэннэ Намҥа көһөн тахсыбыта. Хамнаһынан икки 
оҕону үөрэттэрбитэ. Оля Благовещенскайга, мин Ленинградка. Үлэтигэр бэри-
ниилээх, чиэһинэй киһи этэ, үлэҕэ мин киниттэн үөрэммитим. Аны санаатахха, 
оҕолорго маҥнайгы ыллыгы кини аспыт эбит. Юра Прокопьев, бөдөҥ государ-
ственнай диэйэтэл, Вася Егоров тыа хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, Вова 
Судинов биллэр үлэһит, Анатолий Седалищев, Уля Тимофеева үөрэх салааты-
гар үлэлиир, о.д.а. киниэхэ үөрэммиттэрэ.

Мин кыра эрдэхпинэ, сэрии кэннэ былыргы светскэй муода сүтэ илигинэ, 
оччотооҕу интеллигенция наһаа үчүгэйдик таҥнар этэ. Мария кыра сэлээппэ-
лэрдээҕин, тобугар тиийэ тиһиликтээх сапожкалааҕын, наһаа үчүгэй былаачы-
йалардааҕын өйдүүбүн. Оччолорго муода сурунаала кэлэр этэ. Тииҥтэн, моҕо-
тойтон тигиллибит наһаа улахан саҕалаах сэкиэттэри кэтэрэ, оннук бэргэһэлээх, 
муфталаах буолара. Куопталара барыта волан, куруһуба буолара.

Оччолорго араас сурунаалга суруттарара, «Мурзилка» ойуута үчүгэйин би-
лигин да умнубаппын. Асчытынан тэҥнээҕэ суох этэ, наһаа минньигэс, өлгөм 
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астаах буолааччы. Ханнык да үлэттэн толлубат этэ, кэлин оттоон, сүөһү иит-
тэн, көмөлөөн үчүгэйдик олорбуппут. Идэтинэн үөрэтэр этэ, биирдэ улаханнык 
мөҕүллүбүппүн өйдөөбөппүн, киһини мээнэ саҥарааччыта суох. Матрена Семе-
новна онон олоҕун устата үлэлээн, эдэр көлүөнэни иитиигэ сыратын биэрбит, 
олоҕун үтүө суобастаахтык олорон ааспыт, дьонугар-сэргэтигэр үтүө өйдөбүлү 
хаалларбыт киһи.

Балта Мария Андреевна Егорова.
Тохсунньу 24 күнэ, 1998 с.

Нам музейын архыыбыттан 

Кардашевская Александра Ивановна 

Маҥнайгы комсомолка 

Кардашевскай Иван Игнатье вич (Кутаскыын) Өксүүн 
диэн дьахтартан кыра чаан Өлөк сөөндөрөнү ылан ииппит. 
Кутас кыын оҕото суоҕа. Онтон Руф Иванович Кардашев-
скайы, Молоо кэргэнин (Анньыыһыйа) быраатын Тиэрэй-
бэҥ уолун, ылан ииппитэ. Оттон Молоо диэн (Васильев  
Никита Васильевич) быраата Васильев Потап Васильевич 
этэ. Алек-
с а н д р а 
Ивановна 
маҥнай -

гы комсомол ка. Комсомольскай 
ячейка сэкирэтээрэ Чычахов 
Петр Васильевич 1928 с. тэ-
рийбитэ. 

Александра Ивановна «Кы-
һыл үлэһиккэ» 1930 с. киирбитэ 
уонна холкуоһу тэрийсибитэ. 
Холкуоска араас үлэҕэ, кэлин 
Балаҕаннаахха оҕо дьааһыла-
тыгар үлэлээбитэ. Руф Ивано - 
вич Кардашевскай сабыдыалы-
нан хомсомуолга уонна хол куос-

Хаҥастан уҥа: Дудусурова, 
Романова Ульяна Михайловна, 

Кардашевская Александра Иванов-
на, аттыгар уола Кардашевскай 

Иннокентий Васильевич турар
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ка аан бастакынан киирбитэ. Онон кырдьаҕас холкуостаахтар умнубаттар. Кини 
уот таах, төлөннөөх тылларын иһин оччотооҕу кулаак кутуруктара «Өксүүнэп 
обургу» дииллэрэ. Бүлүүгэ Мастаахха Балаҕаччыга «Якутгосторг» отделение-
тыгар түүлээх тутуутугар икки сыл үлэлээбитэ. Онно сылдьан оҕоломмута. Ол 
уола Кардашевскай Иннокентий Васильевич билигин Исидор Барахов ааты нан 
сопхуос бастыҥ оробуочайа.

Иван Игнатьевич Докторов.
От ыйын 1 күнэ, 1985 с.

Нам музейын архыыбыттан 

Кардашевская Анна Гаврильевна 

Үлэ бөҕөнү үлэлээбит дьоммут 

Мин 1925 с. муус устар ыйга төрөөбүтүм (күнэ чуолкай биллибэт, ийэм да 
өйдөөбөт этэ). Аҕам Кардашевскай Гаврил Спиридонович Кардашевскай Капи-
тон Спиридоновиһы уонна Емельян Спиридоновиһы-Ньомньоону кытары биир-
гэ төрөөбүт киһи. Ийэм Кардашевская Анастасия Никитична. Кардашевскайдар 
дьиэ кэргэннэригэр бастакы оҕонон төрөөбүтүм. Уопсайа алта бырааттыы эти-
бит, билигин биэспит баар. Намҥа үөрэммитим, биэс кылаас үөрэхтээхпин. Ба-
лаҕаннаахха олорбуппут.

Аҕам 1942 c. иккис хомуурга аармыйаҕа барбыта. Барарыгар ийэбитин кыта-
ры түөрт оҕо хаалбыппыт: мин, Өлөксөй, Балбаара уонна Роза. Оччолорго мин 
15–16 саастаах кыыс этим.

Сэрии кэмигэр үлэ бөҕөнү үлэлээн кэллэхпит дии. Бурдукка, окко барыта илии 
үлэтэ этэ. Оту оҕуһунан кэбиһэр этибит, көмөҕө ат көлө баара. Бурдугу сонду-
руопканан ыраас тыыр этибит. Хараҥаттан хараҥаҕа сылдьарбыт, онон да үлэ 
үмүрүйэн эрдэҕэ.

Уйбаан Докторов бэрэссэдээтэллээх «Кыһыл үлэһит» холкуоска үлэлээби-
тим. Сэрии иннинэ эмиэ үлэ-
лии сылдьан барбыта.

Бастакы хомуурга барбыт 
дьону: «Бу дьон уонна хаһан 
да эргиллибэттэр» диэн тол-
куй суох этэ.

Аччык дьылга өрүс уҥуор-
гулар хоргуйан өлөллөрүн су- 
рах хоту истэр этибит. Эрэй-

Анна уонна кэргэнэ 
Иван Уварович, 

оҕолоро Альбина, Александр
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дээхтэр Намҥа, Балаҕаннаахха кэлэн өрүһүммүттэрэ. Биһиэхэ Балаҕан наахха 
биир уонуттан тахсыбыт Андрей диэн уҥуоргу уол олорбута. Үчүгэй баҕайы сэ-
бэрэлээх, сымнаҕас майгылаах оҕо этэ. Кэлин ийэтэ биир оҕону батыһыннаран, 
Нам учаастагар кэлбитэ. Уолун «үчүгэй ыалга түбэһэн, оҕом абыраммыт» диэн 
үөрээхтээбитэ. Кэлэн оҕотун ылан Намҥа илдьэ барбыта. Оччолорго, аччык 
дьылга, дьон ыксаан оҕолорун уҥуортан киирэр дьоҥҥо туттаран ыытар этилэр. 
Саатар, оҕобут тыыннаах хааллын диэн эрдэхтэрэ. Кэлин ол Андрей диэн уол 
туһунан тугу да истибэтэҕим, киһи буолла ини диэн бүк эрэнэ саныыбын.

Аҕам 1944 с. сэрииттэн эргиллэн кэлбитэ. Ол кэннэ өссө икки оҕо төрөөбүтэ. 
1947 с. Намҥа Булуҥҥа турар Ыстапаанньыйа дьиэтигэр кэлэн олоро сылдьы-
быппыт. Ыстапаанньыйа диэн Такасаев Револий Тимофеевич ийэтэ этэ. Сэрии 
иннинэ бу Револий аҕатынаан олоро сылдьыбыт дьиэлэрэ. Билигин Мохтуяхов 
Өлүөскэ дьиэтэ диэн ааттанан турар. Тимофей сэриигэ баран өлбүтүн кэннэ, 
Мохтуяхов Никифор, сэрииттэн кэлэн баран, Ыстапаанньыйаны кэргэн ыла сыл-
дьыбыта.

Намҥа карточканан килиэп биэрэр этилэр, биэрбит килиэптэригэр ол карточ-
каттан кырыйан ылаллара. Онно ол килиэби сиэри кэлэн олоро сылдьыбыппыт.

Ийэм кэлин, кыра кыыһым Сардаанам түөртээҕэр-биэстээҕэр, 1971–1972 сс. 
өлбүтэ. Аҕам кини кэнниттэн хойут өлбүтэ.

Кэргэним Лазарев Иван Уварович эмиэ сэрии кыттыылааҕа. Сэрииттэн кэлэн 
баран Николаева Марфа Иннокентьевнаны (Чабырҕахсыт Бүөтүр ийэтэ) кэр-
гэн ыла сылдьыбыта. Кыыс оҕоломмуттара өлбүтүн кэннэ уол оҕо төрүүр. Уола 
биир дээҕэр ийэтэ Марфа өлбүт.

1954 с. 2-тин тохсунньу 27-гэр туолар уол оҕолоох огдообо киһиэхэ, сэтин-
ньи ыйга, кэргэн буолан көһөн кэлбитим. Уйбаан төрөөбүт аҕата Чычахов Егор 

Анна (хаҥастан бастакы) интэринээккэ бииргэ үлэлиир 
кэллиэгэлэрин кытта
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(бастакы кэргэниттэн) уонна эдьиийдээҕэ. Уйбааны Баттыйа уола Увар уонна 
Доодохо Маанньата ииттибиттэр. Онон Лазарев буолбут. Кэргэммин кытта ил-
лээх-эйэлээх олоҕу олорбуппут. Уолун бэйэм оҕобуттан итэҕэс туппатаҕым, ик-
китин туола илик оҕону ииппитим, онон төрөппөтөх эрэ буруйдаахпын. Билигин 
бу Оппуонньам суох, эмискэ сүрэҕинэн ыалдьан өлбүтэ. Уйбаантан түөрт оҕону 
төрөппүтүм. Улахан кыыһым Альбина кэннэ үс сылынан балыс уол оҕо төрөөн 
өлбүтэ. Кыра кыыс үрдэ уол Сааска Бэскэ уокка былдьаммыта.

Аҕабыт үлэни кыайар-хотор эрдэҕинэ, сылгыһытынан сылдьыбыта. Кэнни-
ки илиитэ ыалдьан бостууктаабыта. Хаанын баттааһына үрдүгүнэн инбэлииккэ 
тахсыбыта, онтон аматыйан хонтуораҕа (центр аппарата) харабылынан үлэлээ-
битэ. 1991 с. ыалдьан, эмискэ тымыра быстан өлбүтэ.

Бэйэм сиэннэрбин, хос сиэннэрбин көрөн, 80 сааспын бу муус устарга туолаа-
ры олоробун.

Аана тылыттан суруйда Надежда Тойтонова.
Нам музейын архыыбыттан 

Кардашевская Елена Егоровна

Үлэттэн чаҕыйан турбатахпыт

Сайын от ыйыгар күҥҥэ балтараа дэһээтинэ оту мун-
ньар этим. Үлэлииргэ ыарахан этэ.

Онтон самоскид баайыытыгар үлэлиирим. Күҥҥэ 1700- 
тэн ордугу баайар этим.

Күһүн бурдук хомуйуутугар кыдамаҕа сылдьарым. «Кы-
һыл үлэһит» пиэрмэҕэ от тиэйэр этим. Биэстии-алталыы 
көлөнөн күҥҥэ иккитэ 1,5 көстөөх сиртэн тиэйэрбит. Ону 
таһынан оттук мас таһарбыт.

Сааһын оҕуруот үүннэрэрбит. Эр дьону кытта тэҥҥэ 
ыарахан үлэҕэ барытыгар сылдьарбыт. «Ыарахан, кыай-
баппыт» диэн чаҕыйан турбакка, күүспүт кыайарынан би-
һиги эмиэ сэрии гэ барбыт дьоммут курдук үлэлээбиппит.

Өлөөнө Кардашевская.
Олунньу 28 күнэ, 1985 с.

Балаҕаннаах.
Нам музейын архыыбыттан 
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Кардашевская (Басылайканова) Степанида Васильевна 

Значится в списке первых учеников Намской школы 

Степанида Васильевна (1913–1954) — приемная дочь Кардашевского Ивана 
Леонтьевича-Кутаскыын Уйбаан, 1841 или 1844 года рождения. Ее взяли на вос-
питание у Басылайканова Василия Прокопьевича (родом из Кентик) и его жены 
Дарьи Ивановны (Даайи), которая была родной сестрой жены Кутаскыын Марии 
Ивановны (Балаҕаннаах, Кэдэрэччийэ кыргыттара). У Басылайкановых Степа-
нида родилась 4-м ребенком, кроме нее у них было еще 5 детей: Ксения (Үрэл-
лэ кэргэнэ); Екатерина (Кэтириинэ); Сергей (Сэргэй); Марфа (Мааппа); Татьяна 
(Татыйыына).

У Кардашевского Ивана Леонтьевича и у его жены родных детей не было, по-
этому они брали приемных детей у близких родственников, воспитывали их как 
своих и давали им свою фамилию. Иван Леонтьевич был князем Намского на-
слега и главой улуса, считался одним из богатых и сильных людей улуса, в мо-
лодости не было ему равных по борьбе хапсагай в округе, называли его «Кута 
Бөҕө», был примерно 2 метра ростом. Жили они в местности Дьүүллээн в доме 
с 2-мя комнатами и большой гостиной (Из книги «Үйэлэри уҥуордаан. стр. 364. 
Үөһээ Бүлүү, Нам»).

Первым они взяли Кардашевского Ру-
фа Ивановича (01.04.1891 г. р.) (Омоллоон 
Урууп) в младенчестве, Руф узнал об этом 
в 14 лет, жестко обиделся на отца, одна 
«добрая» бабка проболталась (об этом на - 
писано в книге Николая Якутского «Умнул-
лубат киһи» про жизнь революционера 
Руфа Ивановича Кардашевского) и в 16 лет 
ушел из дому.

Кутаскыын воспитал, дал свою фамилию 
и отчество еще Семену (Сиэдэрэй Сэмэн, 
1896–1949) и маме убаай Кеши (Кардашев-
ский Иннокентий Васильевич) Александре 
(Өксүүнэп Өлөксөөндөрө,1910–1972).

Самой последней они взяли себе в доче-
ри Степаниду, мою бабушку, при этом от-
чес тво оставили родного отца.

Кутаскыын по рассказам земляков умер 
в глубокой старости, за 90 лет (точный год 
смерти установить не удалось, возможно 
и раньше), но в 1925 г. он был жив и при-
езжал к сыну Руфу в Вилюйск, а его жена 
Мария умерла раньше, так как он ее сам по-Слева направо: Октябрина, Мария, 

Револий, Степанида Васильевна 
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хоронил и завещал похоронить себя рядом с ней, указав место, забил 4 столба 
возле старой больницы). Об этом написано в книге Елены Поповой «Балаҕан-
наах — төрүт сирбит» (на стр. 183–185).

После смерти родителей Степанида, видимо, некоторое время жила в Нам-
цах у брата Руфа (она его называла Руфка), когда он вернулся на малую родину. 
В посемейном списке на 1926–1927 гг. Намского наслега за номером 161 записа-
но: Кардашевский Руф Иванович, 39 лет, жена Марфа, 45 лет (дочь вилюйско-
го купца Андрея Алексеевича Расторгуева), брат Иннокентий 60 лет (не смогла 
узнать о ком речь, возможно брат жены), дети: Степанида, 15 лет (моя бабушка, 
сестра Руфа), Анна, 5 лет (думаю, что это была Муза, видимо, перепутали ее имя 
пока записывали или записали с чьих-то неверных слов), Аполлон, 3 года (точно 
неправильно записали имя Аскалона) и Петр, 4 месяца (с. 410. Из книги «Үйэлэ-
ри уҥуордаан. Үөһээ Бүлүү, Нам»). Даже когда они уехали в Якутск, Степанида 
поехала вместе с ними и была у них вплоть до их отъезда в Москву, куда назна-
чили Руфа Ивановича постоянным представителем республики (1931–1933).

По возвращению в Намцы она вышла замуж за моего дедушку Такасаева 
Тимофея Ивановича 1912 года рождения. 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), сын Ким, который 
родился 1 марта 1937 (а. з. № 16 от 24.03.1937), когда им было 25 лет и 24 года 
соответственно, и дочка Октябрина (1940 – сентябрь 1947 г.). В это время они 
работали в колхозе «Чолбон» и жили в местности Ходоо Намского наслега Верх-
невилюйского района.

После ареста Руфа Ивановича (декабрь 1938 г., когда работал директором 
филиала Вилюйского «Якутторга») земляки рассказывают, что Марфа Андреев-
на приезжала к Степаниде в Намцы.

Когда дед уходил на войну, ему было 29 лет (08.1941 г. был призван Вилюй-
ским ОРВК, принял присягу 01.1942 г.), бабушка (28 лет) осталась беремен-
на моим отцом. Мой папа Такасаев Револий Тимофеевич родился 27 ноября 
1941 г. Видимо, сыновья рано умерли, так как в военных документах дедуш-
ки они уже не значились, а дочка Октябрина была записана как единственный 
ребенок. На фотографии 1946 г. она стоит рядом с папой, бабушкой и Марией 
Емельяновной Кардашевской, которая в это время училась в 7-м классе и жила 
у нее в Намцах. Мой папа в это время приехал к своей матери летом погостить 
из Оргетцев, где жили и работали его дядя Николай Иванович (Ньукулааһа) 
вмес те с женой Ириной Прокопьевной (эбээ Өрүүнэ). После войны его воспиты-
вал родной брат отца Иванов Николай Иванович (Ньукулааһа) вместе с женой 
Ириной Прокопьевной (эбээ Өрүүнэ). Известно, что Октябрина умерла сразу по-
сле поступления в школу.

Бабушка Степанида потом вышла замуж за ветерана войны Мохтуяхова 
Никифора Ивановича и родила еще троих детей: Розалия (18.12.1951 г. р.), Ок-
тябрина (28.11.1952 г. р.) и Алексей (29.04.1954 г. р.). Бытует мнение, что они 
вместе работали в НасПО (наслежное потребобщество), там и познакомились.
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Про мою бабушку всегда говорили, что она была очень своенравной женщи-
ной, достаточно образованной и общительной, так она значится в списке первых 
учеников Намской школы. Умерла зимой 1954 г. в возрасте 41 года.

Внучка Туйаара Револьевна Такасаева.
13 апреля 2020 г.

Кривошапкин Дионисий (Денис) Иннокентьевич 

Кини кэрэ мөссүөнүн умнуохпут суоҕа,  

кэлэр көлүөнэлэргэ кэпсии туруохпут

Биһиги аҕабыт 1912 сылтан 1918 сылга диэри Элгээ-
йитээҕи икки кылаастаах церковно-приходской оскуолаҕа 
үөрэммит. Ити билиҥҥи үөрэҕинэн 6 кылааска тэҥнэһэр 
үһү. Дьэ ити кэнниттэн бэйэтэ дьарыктанан дьиҥнээх 
үөрэхтээх киһи буолбута. Оскуоланы бүтэрэн баран, 
1920 сылга диэри бэйэтэ суруйарынан, «крестьянствовал» 
диэбит, ол аата дьиэтин тула үлэлээбит буолуохтаах, он-
тон 1920 с. кулун тутар ыйга Сунтаардааҕы улуустааҕы 
ревкомҥа дьыала оҥорооччунан үлэлиир.

Дьэ мантан ыла кини государство туһатыгар үлэтэ са-
ҕаланар. Итиннэ сыл кэриҥэ үлэлээбитин кэннэ 1-кы Бор-

доҥ нэһилиэгэр ревком сэкирэтээринэн ананан үлэлиир. Онно үлэлии олордоҕу-
на, 1922 с. саас бандьыыттар киирэннэр ревком ыһыллан хаалар. Онтон кинини 
бандьыыттар маска кэдэрги кэлгийэн баран, бэрдээҥкэнэн «хомуньуус үһүгүн» 
дии-дии дэлби кырбаан баран, бандьыыттар штабтарыгар Тойбохойго илдьи-
биттэр, онно кини бэйэтэ суруйарынан кинини билэр Кокорев Егор диэн киһи 
«кини баартыйата суох» диэн мэктиэлээн босхоломмут. Онтон дойдутугар кэлэн 
олордоҕуна, сайын иккиһин тутаары кэлбиттэрин истэн күрээн саһан сылдьыбы-
тым диэн суруйар. Ол туһунан Ксенофонт Иванов маннык диэн суруйар: «1922 с. 
бандьыыттар саҕана Денис биһиэхэ киирэн олордоҕуна, Элгээйиттэн Чурустаев 
диэн саалаах, төрдө Үөһээ Бүлүү киһитэ, Дениһи тутан бандьыыттар штабтары-
гар илдьээри кэлбит. Чурустаев саатын таһырдьа ууран киирбит уонна киирэн 
«Денис, эйигин тутан илдьэргэ миигин ыыттылар. Киһи эрэ буолларгын, бу күн-
нэргэ ханна эрэ сас. Мин суох эбит диэҕим», — диэн Денискэ сүбэлээбит. Ама 
оччо үтүө тылы истэн баран, Денис ойуурга хас да күн саспыт. Ол Чурус таевы 
Денис хойут: «Олус ытыктыыбын, миэхэ таҥара курдук буолбут киһи», — диир 
буолара диэн суруйар Ксенофонт Иванов.

Дьэ ол сайын 1922 с. күһүөрү соҕус кыһыл этэрээтэ борохуотунан кэлбит-
тэригэр бандьыыттар күрээн хаалаллар, онтон сэбиэскэй былааһы олохтообут-
тарыгар кинини 3-с Бордоҥ Сэбиэтигэр аан бастаан сэкирэтээринэн, онтон 
бэрэссэдээтэлинэн анаабыттар, онно 1925 с. диэри үлэлиир. Дьэ ити бандьыыт-
тааһын бүтэн, Саха сирэ автономнай өрөспүүбүлүкэ буолан, Сэбиэттэри тэри-
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йэн, саҥа олоххо киирээһин бириэмэтэ этэ. Ол олоххо киирии кырдьык да улахан 
ыарахаттардааҕа биллэр. Урут хаһан да Сэбиэт, ревком, баартыйа, хомсомуол 
диэн тылы истибэтэх түҥкэтэх дьоҥҥо саҥа олох киириитэ сүрдээх ыарахан этэ. 
Урут кулубалар, баайдар салайан олорбут буоллахтарына, билигин саҥа саҥа-
лаах, саҥа санаалаах дьон олоҕу уларыта туталлара, билигин өйдөөтөххө, ол 
иһигэр сыыһа-халты да туттубуттара ханна барыай. Отой саҥалыы олох буол-
лаҕа дии. Аҕабыт бэйэтэ суруйарынан, «Сэбиэккэ үлэлииргэ оччотооҕу кулаак- 
тар утарылаһыылара күүстээх бириэмэтигэр сүрдээх ыарахан этэ. Продраз-
верстканы, продналогу төлөөбөккөлөр уонна араас мобилизацияларга түүн-
нэри сылдьан ампаардарыгар булбуту күүһүнэн былдьыыр ыарахан этэ» диэн 
сонньуйан суруйбута баар. Кырдьык, оннук хабар хамсааһыны ханнык киһи 
сөбүлүөй, онон утарсааччы да элбэх этэ.

1925 с. «Салҕабыр» диэн кредитнэй уопсастыба тэриллибитэ, онно бэрэс-
сэдээтэлинэн талыллан Сэбиэттэн уурайбыта. Сэбиэккэ уонна «Салҕабырга» 
үлэлиир бириэмэтигэр Бүлүү куоратыгар уокурук Сэбиэтин сийиэһигэр түөрт 
төгүл дэлэгээтинэн сылдьыбыт. Ол сылдьан, Бүлүүтээҕи уокуруктааҕы сийиэ-
һинэн 1924–1926 сс. Бүтүн Саха сиринээҕи III, IV сийиэстэргэ дэлэгээтинэн икки 
төгүл бара сылдьыбыт. 24–26 саастаах киһини Бүлүү уокуругуттан талан дэлэ-
гээтинэн ыыталлара ити аата ол бириэмэҕэ син биллэр, убаастанар киһи буолан 
талыллар буоллаҕа дии. Ол сийиэстэргэ кыттарыгар Максим Кирович Аммосо-
вы, Платон Алексеевич Ойуунускайы, Мегежекскэйи, Исидор Бараховы көрөр. 
Ону ааҕан баран мин ити бириэмэтээҕи хаартыскалары сирийэн көрө сылдьан, 
1926 сыллааҕы сийиэс кыттыылаахтара түспүт хаартыскаларыгар аҕабын булан 
ыллым. Үөрүүбэр кинини кытта көрсүбүт курдук сананным. Онно кини дьон орто-
тугар эдэр, чэгиэн, ыраас хааннаах киһи турара олус үчүгэйдик көстөр. Ол хаар-
тыскаҕа Аммосов, Ойуунускай бааллар. Онтон сылыктаатахха, ити соҕотоҕун 
түспүт хаартыската эмиэ ити бириэмэҕэ буолуохтаах.

Аҕабыт ити курдук «Салҕабырга» уонна Элгээйи сельпотугар 1929 сыл ыам 
ыйыгар диэри үлэлиир.

Аҕам сэбиэскэй былаас туһугар ис дууһатыттан бэриниилээхтик үлэлээтэр 
да, былаас кини олоҕор улахан ыарахаттары, дьайыылары оҥорбута. Кинини 
1927 с. БСК(б) чилиэнигэр кандидатынан ылаллар уонна 1929 с. кандидатыттан 
уһулан кэбиһэллэр. Ол туһунан аҕам бэйэтэ 1941 с. иккиһин баартыйаҕа киирэ-
ригэр суруйбут характеристикатыгар бу курдук суруйар.

«В период пребывания кандидатом в члены ВКП(б) я имел конфликты с сек-
ретарем партийной ячейки Обоюковым ввиду того, что он выдвинул председа-
телем наслежной избирательной комиссии известного кулака Тимофеева Дмит-
рия Николаевича и не довольствовавшим этим, я подал телеграмму в Окрком 
ВКП(б). За что Обоюков сводил личные счеты. А я, находясь отдаленно от пар-
тийной ячейки (70 км), в течении 3 месяцев не смог принять личное участие 
в партийных собраниях и уплатить взнос, за что в 1929 г. был заочно, механиче-
ски исключен из партии. С мая 1929 г. по апрель 1930 г. жил в доме без работы, 
а затем в апреле 1930 г. поступил секретарем нарсуда 4-го участка Вилюйского 
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округа, где работал по июль 1931 г. В апреле 1932 г. был назначен народным 
судьей Садынского района и работал на этой должности до июля 1933 г., когда 
был снят с работы по Постановлению Президиума ЯЦИК якобы за искривле-
ние политики партии и правительства вместе с другими руководителями района 
с переданием дела в суд следственным органам. По указанному делу нарсуд 
Садынского района в 1934 г. приговорил меня к лишению свободы к двум годам 
по 109 статье УК РСФСР, который был прекращен в 1935 г. Главсудом ЯАССР 
в кассационном порядке без последствия».

Суут уурааҕын утаран кассационнай үҥсүү суруйар уонна ити сууттаныыны 
ааһыныар диэри 1933 сыл от ыйыттан 1935 сыл муус устар ыйыгар диэри аҕатын 
дьиэтигэр үлэтэ суох олорбут. Уопсайынан, ити 1929–1935 сыллар кини олоҕор 
ыарахан дьыллар эбиттэр. Итинник олох долгуннара кини бэйэтин лиичинэй 
олоҕор эмиэ дьайбыт буолуохтаах. Дэлэҕэ ол бириэмэҕэ кэргэниттэн Алексан-
драттан арахсыа дуо. Дьиҥинэн аҕам бэйэтин дууһатынан, санаатынан, өйүнэн 
дьиҥнээх хомуньуус этэ, ону биһиги оҕолоро чахчы билэбит, кинилэр да оннук 
биһигини ииппиттэрэ. Аҕам миигин: «Эдэр эрдэххинэ, баартыйаҕа киир, баар-
тыйа эйигин куһаҕаҥҥа үөрэтиэ суоҕа», — диирэ да, мин аҕам курдук дьиҥнээх 
хомуньуустарга хайдах тэҥнэһиэмий диэн киирбэккэ уһата сылдьыбытым, онтон 
аҕам өлбүтүн кэннэ кини кэриэһин толорон баартыйаҕа киирбитим.

Аҕам дьэ ол 1935 сылтан ыла Сунтаарга көһөн киирэн райпотребсоюзка пла-
новигынан, торговай иниспиэктэринэн үлэлии сырыттаҕына, Сунтаар сельпота 
ыарахан үлэлээх сельпо буолбутугар бэрэссэдээтэлинэн таһаараллар. Онно 
1939 с. диэри үлэлээн бастыҥ сельпо кэккэтигэр киллэрбитин иһин 1939 с. ыам 
ыйыгар Сунтаар райсоюһун бэрэссэдээтэлинэн быыбарданар. Ити үлэтигэр 
1942 сылга диэри үлэлиир уонна биир уопуттаах, үчүгэй үлэһит диэн каадыр-
дары күүһүрдүү бэрээдэгинэн өрөспүүбүлүкэтээҕи «Холбос» бырабылыанньата 
Үөһээ Бүлүү райсоюһугар бэрэссэдээтэлинэн аныыр. Дьэ ити кэмтэн ыла аҕам 
олоҕун Үөһээ Бүлүүгэ аныыр. Бэйэтэ да этэринэн, «Үөһээ Бүлүүгэ үчүгэйдик, 
дьоллоохтук олорбутум, биир соҕотох бэйэм оҕолордонон, сиэннэрдэнэн, халыҥ 
аймах буолбуппут, дьоҥҥо ытыктаннарбытым» диирэ. Кырдьык, биһиги үксүбүт 
Үөһээ Бүлүүгэ төрөөбүппүт, улааппыппыт, билигин даҕаны Үөһээ Бүлүүнү дой-
дубут курдук саныыбыт.

Аҕабыт Үөһээ Бүлүүгэ райсоюз бэрэссэдээтэлинэн 1943 сылга диэри үлэ - 
лиир, онтон борокуруор көмөлөһөөччүтүнэн ананар, ол кэннэ аҕыйах ый үлэ- 
лээн баран, райсовет сессиятыгар райисполком бэрэссэдээтэлин солбуйаач-
чытынан быыбарданар. Онно кини оройуон олохтоох бырамыысыланнаһын са-
лайар. Ити сэрии саамай үгэнигэр оройуон иһинээҕи тэрилтэлэри барыларын 
сэрии туһатыгар үлэлэтэр үлэ буолуохтаах. Онтон икки сыл үлэлээбитин кэн-
нэ 1945 с. уполминзаг райуполномоченнайынан ананан, ити уорган 1956 сылга 
уура йыар диэри үлэлиир. Бу үлэтигэр олус тахсыылаахтык үлэлиир. Кини салал-
татынан үлэлиир тэрилтэ Сойуус үрдүнэн социалистическай куоталаһыыга биир 
төгүл бастаан 1-кы миэстэни ылар, 2 төгүл 2-с миэстэҕэ, биир төгүл 3-с миэстэҕэ 
тикситэлээн, кэлэктиибинэн 1-кы, 2-с, 3-с Сойуус бириэмийэтин ылаллар. Ону 
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таһынан соҕотуопка министиэристибэтин Бочуотунай грамотатынан, биир тө-
гүллээн «Отличник заготовок» боруонса значогынан наҕараадаламмыта уонна 
өрөспүүбүлүкэ Верховнай Сэбиэтин Бочуотунай грамотатынан наҕараадаланар.

1956 с. уполминзаг уурайбытын кэннэ Үөһээ Бүлүү PTC-гap ыстаарсай бу-
ҕаалтырынан, онтон 1958 с. кылаабынай буҕаалтырынан үлэлии сылдьан, 
1960 с. биэнсийэҕэ тахсар. Ити Анатолий Северьяновичтыын үлэлээбит сыл-
лара. Онтон 3 ый кэриҥэ биэнсийэҕэ олоро түһэн баран, тэһийбэккэ, Исидор 
Барахов аатынан бөдөҥсүйбүт холкуоска үлэҕэ ыҥырбыттарыгар, 1961 сылга 
диэри ыстаарсай буҕаалтырынан үлэлиир, онтон арахсыы кэнниттэн «Чолбон» 
холкуоска кылаабынай буҕаалтырынан, ол кэнниттэн Үөһээ Бүлүү лесопунугар 
үлэ лиир. Итинник сынньанар диэни билбэккэ, улаханнык ыалдьыар диэри үлэ-
лии сылдьыбыта.

Үлэлээбит сылларын тухары үчүгэй салайааччы буоларынан, чиэһинэйдик, 
бэриниилээхтик үлэлиирин иһин уонна дьоҥҥо үчүгэй сыһыанын, дьон туһугар 
кыһалларын иһин дьон убаастыыр, сыаналыыр этэ. Оттон таһаарыылаах үлэтин 
иһин маннык правительственнай наҕараадалардаах: 1946 с. — «1941–1945 сс. 
Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээл; 1967 с. — 
«Үлэҕэ килбиэнин иһин»; 1970 с. — «В. И. Ленин төрөөбүтэ 100 сылын көрсө кил-
биэннээх үлэ иһин» үбүлүөйүнэй мэтээл; 1977 с. — «Үлэ бэтэрээнэ» мэтээл.

1976 с. киниэхэ Үөһээ Бүлүү сэлиэнньэтин Бочуоттаах гражданинын аатын 

Денис Иннокентьевич ийэтин, кэргэнин уонна оҕолорун кытта
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иҥэрбиттэрэ уонна 1-кы нүөмэрдээх дастабырыанньаны туттарбыттара, ити ба-
рыта кини үлэтин түмүгэ.

Мин бу аҕам үлэтин туһунан этиим түмүгэр этиэм этэ — биһиги аҕабыт үйэлэр 
кирбиилэригэр төрөөбүт, саҥа олоҕу оҥорсубут уонна кытаанах бириэмэ долгу-
нугар охсуллубут киһи өлөн-охтон биэрбэккэ, үчүгэй олох диэки тардыһар санаа-
та күүстээх буолан, дьон убаастабылын ылбыта, биһигини оҕолорун атахпыты-
гар туруорбута, үөрэхтээбитэ. Биһиги, оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ — кини 
кэрэ мөссүөнүн умнуохпут суоҕа уонна кэлэр көлүөнэлэргэ кэпсии туруохпут. 
Аҕабыт кэриэһэ биһиги дууһабыт быстыбат ситимэ буолар, ол иһин уруу-аймах 
бэйэ-бэйэтин сүтэрсибэтин, тэйсибэтин диэн уруулар түмсүүлэрин төһө кыалла-
рынан ыыта туруохпут.

Денис Иннокентьевич Кривошапкин.
2000 с. алтынньы ыйга 100 сааһыгар анаммыт аймахтар көрсүһүүлэригэр  

уола Анатолий Денисович Кривошапкин этиитэ 

Кудусов Захар Николаевич 

Актыыбынай кыттыыны ылбыта 

1906 с. Нам нэһилиэгэр дьадаҥы бааһынай кэргэнигэр төрөөбүтэ. Үөрэҕэ 
суох. 1930-с сылларга «Аллаах хардыы» холкуоһу тэрийсиигэ актыыбынай кыт-
тыыны ылбыта. Дьонуттан араҕан холкуоска киирбитэ. Ити холкуос «Чолбон» 
холкуоска холбоспутун кэннэ биир актыыбынай холкуостаах быһыытынан үлэ-
лээбитэ.

1934 с. сэтинньиттэн 1935 с. ыам ыйыгар диэри Нам нэһилиэгин Сэбиэтин 
бэрэссэдээтэлэ. 1940 с. вербовка быһыытынан Бухта Тиксиигэ балык булдугар 
барбыта. 1-кы группалаах инбэлиит буолан баран, оройуонугар кэлэн, 1957 с. 
Дүллүкүтээҕи инбэлииттэр дьиэлэригэр олорон иһэн Намҥа дьонугар-сэргэтигэр 
сылдьыбыта. 1969 с. балаҕан ыйыгар Өлүөхүмэтээҕи инбэлииттэр дьиэлэригэр 
барбыта.

Нам музейын архыыбыттан 

Кудусова Прасковья Николаевна 

Сиэннэрбин, хос сиэннэрбин көрсөн олоробун

Оччотооҕу оҕо эрдэ үлэҕэ-хамнаска эриллэр этэ. Мин 12 сааспыттан от охсо-
рум, мас кэрдиитэ, тиэйиитэ курдук үлэлэргэ үлэлиир этибит. 16-бар суол үлэ-
тэ түбэстэ. 3 сылы быһа айан суолугар үлэлээбитим. Тиити суулларан, тэлгээн 
суол оҥорор этибит.

30-с сылларга «оскуолаҕа үөрэниҥ» диэн моһуйуу буолла. Онно 5–6 cыл 
үөрэнэн, 4 кылааһы бүтэрбитим. Оскуолаҕа Капитон Спиридонович үлэлиир этэ.

Онтон «холкуоска киирэҕит» диэн холкуоска 7 төбөнү биэрэн киирбитим, кэ-
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лин Сэбэкигэ көһөрдүлэр. Холкуос бэрэссэдээтэлинэн 
А. С. Егоров үлэлиирэ.

1938 с. Романов Алексейы кытта ыал буоллубут. 1939 с. 
уолланныбыт, онтон биир сыл балыс уол төрөөн ыалдьан 
өлбүтэ. Ол саҕана Мэгэдьэк завхозтуур этэ, онтон сэриигэ 
барбыта. Онон миигин «завхозтаа» диэннэр сөбүлэстим. 
5 ыйдаах ыарахан этим, онон уурайбытым. Лазарев Иван 
Васильевич биригэдьиир буолбута. Оччотооҕуга сэкирэ-
тээринэн Михайлов Нестер кэргэнэ Өлөксөөндөрө үлэ - 
лиирэ. Төрөөбүтүм уонча хоммутум кэннэ, архыып маты-
рыйаалын тигэр үлэ баар диэн архыып тиктэрдилэр. Он-
тубун аны атынан оройуон киинигэр киллэрэн биэрэбин.

1942 с. бэс ыйын 27 күнүгэр кэргэним сэриигэ барда. 
Сээкэйбин сороҕун атыылаан харчы гынным. Баран иһэн 
сурук суруйбутун тиксэрбиттэрэ. 1942 c. ахсынньы 29 күнү-
гэр сэриилэһэ сылдьан өлбүтүн туһунан биллэрии кэлбитэ.

Соҕотоҕун уолбун атаҕар туруоран, киһи хара гынан, билигин сиэннэрбин, хос 
сиэннэрбин көрсөн олоробун.

Мин эбэм

1916 с. бэс ыйын 18 күнүгэр Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэр төрөөбүтэ. 
Кини төрөппүт дьоно Ходоо алааһыгар олорбуттара. Төрөппүт аҕата Алексеев 
Дьаакып диэн. Элбэх оҕолоох ыал буолан, мин эбэбин оҕото суох Кудусов Нико-
лайдаахха ииттэрэ биэрбиттэр, инньэ гынан эбэм оҕо сааһа Балаҕаннаах нэһи-
лиэгин Боруулаах алааһыгар ааспыт.

Эбэм 1938 с. Нам нэһилиэгэр Дьоло алааһыгар олорор Романов Алексей Ро-
мановичка кэргэн тахсан, Дьолоҕо көһөн тиийбит. Аҕата Кудусов Николай: «Эн 
кэннэ оҕобут суох, араспаанньаҕын уларыттарбатаххына, биһигини ааттатар 
киһи суох буолуо», — диэн көрдөспүтүн ылынан, эбэм Кудусоватынан хаалбыт. 
Дьолоҕо тиийэн, холкуоска ыанньыксытынан үлэлээбит. Эһэм болуотунньук идэ-
лээх буолан тутууга үлэлээбит. 1939 с. аҕабын Романов Николай Алексеевиһы 
төрөппүт. Эбэм эһэбин кытта олус иллээхтик олорбуттар.

Ол олордохторуна 1941 с. Аҕа дойду сэриитэ саҕаламмыт. Эһэм 1941 с. сэ-
риигэ барбыт. Эбэм оҕолоноору ыарахан хаалбыт. Сотору кэминэн кыыс оҕо - 
ломмут, Катя диэн ааттаабыт. Эһэм охсуһуу хонуутуттан отой аҕыйах суругу  
суруйан ыыппыт. Ол суруктарыгар барытыгар сотору кэлиэҕин, ол туһугар охсу-
һарын, үчүгэйдик ытарын иһин снайпер буолбутун суруйбут. Онтон 1942 с. атыр- 
дьах ыйыгар эһэм Саратов куорат госпиталыгар киирэн өлбүтүн туһунан хара су-
рук кэлбит. Эбэм 26 сааһыгар огдообо буолан, хара былаат бааммыт. Эбэм уолу-
наан, мин аҕабынаан, иккиэйэҕин эрэ хаалбыттар. Дьолоҕо хас да ыал буолан 
дьукаахтаһан олорбуттар. Эбэм ыанньыксыттаабыт, аҕыйах кэмҥэ биригэдьиир - 
дии да сылдьыбыт. Онтон кыыһын төрөтөн баран повардаабыт, ас түҥэтээч-
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чинэн үлэлээбит. Ол кэмин туһунан эбэм маннык ахтааччы: «Ынахтарбытын 
ыы охсон баран от охсо, мунньа барааччыбыт. Дьоҥҥо кып-кыракый лэппиэскэ 
оҕотун түҥэтээччибит. Оҕо эҥин көрүөхпүт дуо, дьиэҕэ көстөрбүт да ахсааннаах 
буолааччы. Ол сылдьан кыыһым ыалдьыбытын да билбэккэ хаалбытым. Барыта 
кыайыы туһугар дии-дии үлэлээччибит. Киэһэ өттүгэр куобах тириитинэн үтүлүк 
тигэн фроҥҥа ыытарбыт».

Сэрии сылларыгар тыылга үчүгэй үлэтин иһин эбэм «Улуу Кыайыыны уһан-
сыбыта» диэн Сталин төбөлөөх мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Эбэм биэнси-
йэҕэ тахсыар диэри ыанньыксыттаабыта. Дьолонон, Саппыкынан олорбута. Ба-
лаҕаннаахха Уоттаах сайылыгар ыанньыксыттыы олордоҕуна уола, мин аҕам, 
ыал буолбута. Амма кыыһын кийиит аҕалбыта. Аҕам аах бастаан утаа Намҥа 
Иванов Иван Николаевичтаахха олорбуттар. Онтон эбэм уһун кэмнээх үлэ-
тин учуоттаан, урут Намҥа баанньык буолан турбут дьиэни биэрбиттэр. Эбэм 
бу дьиэни көһөрөн, убайын тиэргэнигэр дьиэ туттубут. Мин төрөөбүтүм кэннэ, 
миигин көрөөрү, эбэм биэнсийэҕэ тахсыбыт. «Эйигиттэн сылтаан саамай кыра 
биэн сийэҕэ тахсыбытым» диирэ. Мин кэннибиттэн 4 уол төрөөбүтэ. Биһиги дьиэ 
кэргэн эбиллибитин иһин абаҕам Куккай эбээни кытта дьиэтин атастаспыт. Онон 
биһиги улахан дьиэҕэ көспүппүт. Ийэбит үлэлиир буолан, биһигини эбэбит көрөн 
улаатыннарбыта.

Айылҕаҕа элбэхтик сылдьарбыт, бары бииргэ сир астааччыбыт. Эбэм отон-
ноох сири барытын билэрэ, бу алааска, ити алааска кимнээх олорбуттарын, 
тоҕо итинник ааттаммытын барытын кэпсиирэ. Күҥҥэ кырата икки биэдэрэ отону 

хомуйара. Отой кыайан ыраах хаампат, 
ыарахан отону сүгэн кэлбэт буолбуту-
гар, улахан бырааппар Алешкаҕа пуон-
данан матасыыкыл ылан биэрбитэ. Онон 
«Минск» матасыыкылга олорсон отоннуу 
барара. Уолаттар суох буоллахтарына, 
отонун бугул анныгар кистиирэ. Ол кис-
тээбит отонун бырааттарым начаас булан 
аҕалаллара. Бырааттарбар ханнык күөлгэ 
кус түһэрин, хайа ойуурга куобах таптаан  
үөскүүрүн, хайа кэмҥэ туһах иитиэххэ сө-
бүн туһунан этэн биэрэрэ.

Эбэм 1987 с. туристическай путевканан 
дьоруой куораттарынан күүлэйдээн кэл-
биттээх. Онно бииргэ сылдьыбыт дьоно: 
«Бороскуону кырдьаҕаһын иһин биһиги 
бостууктуохпут дии санаабыппыт да, хата, 
Бороскуобут бэйэбитин көрө сырытта, ку-
руук бастакы сылдьар буолар. Сылайба-
тын, айаны тулуйарын сөхтүбүт», — диэн 
кэпсиир буолаллара. Эбэбит 80 сааһын 
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туолаары сылдьан муҥурун быстарбыта. Арай онно билбитим, эбэм хаһан 
да балыыһаҕа сыппатах эбит. Кииримээри ол соро. Хирургияҕа скорайынан 
наһыылкаҕа сытыаран киллэрэн истэхпитинэ, наһыылкаттан ыстанан түспүтүгэр 
соһуйан да, кыбыстан да хаалбытым, отойун ыалдьыбат киһини аҕаллым диэн. 
Муҥура тэстэ сыспыт этэ, тута эпэрээссийэ оҥорбуттара. Аны тахсаары ол му-
чумаана. Нэһиилэ сэттэ күн сыппыта.

Оттон сайын аайы оттуурбут биир туһунан көрүдьүөс буолара. Кыра эрдэхпи-
тинэ эбэбит охсубут отун үргүччү куулга уган кус оҕотун курдук субуруһан тиэр-
гэммитигэр аҕалан куурдарбыт. Онтон улаатан истэхпит аайы эбэбит охсубут 
отун мунньар, онтон кэлин тэҥҥэ от охсор буолбуппут. Эбэм 80 сааһыгар диэ-
ри оттообута. Ходуһаҕа от мунньа сырыттахпытына, арай биирдэ массыына 
тохтоо то уонна эбэбитин илдьэ баран хааллылар. Биһиги туох буоллаҕай диэн 
дьиэбитигэр сырсан тиийдибит. Онно билбиппит, эбэбитин ходуһа ортотуттан 
ылан, кырдьаҕастар профилакторийдарыгар илдьэ барбыттар эбит. Онтон ыла 
от охсорун тохтоппута, ол да гыннар, тиэргэҥҥэ кэлбит оту бэйэтэ дьаһайара. 
Эбэбит 85 сааһыгар өттүгүн тоһуппута, онтон сиэттэрэн 2004 с. кулун тутар ыйга, 
88 сааһыгар үктэнэн баран суох буолбута.

Биһиги, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ, эбэбитин куруук истиҥник ахтабыт. Үлэҕэ, 
дьоҥҥо истиҥник сыһыаннаһарга үөрэппитин иһин өрүү махтанабыт.

Сиэнэ Вероника Николаевна Семенова 

Манжурьева Февронья Прокопьевна 
(1894–1983 сс.) 

Эбээм барахсан хоһуун үлэһит киһи этэ

Орто дойдуга төрөөн киһини билэр буолуохпуттан мин  
эбээлээх этим. Эбээм аата Феврония Прокопьевна, дьоҥ-
ҥо-сэргэҕэ биллэр аата Обуруонньа.

Ороһу нэһилиэгэр Кустукка Халаабыстар диэн ыал 
олорбуттар. Бу ыал 4 кыыстаахтар эбит. Биир кыыс Нам 
киһитигэр Такааһай Уйбааҥҥа, иккис кыыс Арамаанап 
Бүөтүр аҕатыгар Баргыаҕа, үһүс кыыс Балаҕаннаах киһи-
тигэр Ноолурга, төрдүс кыыс Мондьуорай Борокуоппайга 
кэргэн тахсыбыттар. Мондьуорайтан икки оҕо хаалбыт, 
таайбыт Микииппэр 1871 с., эбээбит Обуруонньа 1894 с. 
төрөөбүттэр. Бандьыыттааһын кэнниттэн Обуруонньа Нам 
киһитигэр эргэ тахсан кэлэр уонна Балаҕаннаах сиригэр олохсуйаллар.

Эһэбит Алларыйа Ньукулай үлэһит, турбут-олорбут, сытыы-хотуу киһи эбит. 
Ыраах айаннарга сылдьар дьаам сүүрдүүтүгэр үлэлээбит.

Таайдарым Болуодьалаах Сиэнньэ кэпсииллэринэн, эбэм Обуруонньа сүр-
дээх үлэһит, ханнык да үлэҕэ ананнар оҥо хаһан кичэйэн, иккиһин эргиллибэт-
тик бүтэрэн-оһорон кэбиһэр эбит. Үлэтиттэн дуоһуйууну ылара, дьүөгэлэригэр, 
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ыалларыгар амарахтык сыһыаннаһара, куруук дьоҥҥо сүбэлиир-амалыыр үгэс-
тээҕэ.

Бастаан оччотооҕу кэмҥэ көһө сылдьан пиэрмэлэргэ ыанньыксыттаабыт. 
Саппыкынан, Бугул өтөҕүнэн, Дьолонон олорбуттар. Кэлин илиитэ ыалдьар буо - 
лан баран, кыһыҥҥы өттүгэр субан сүөһү көрүүтүгэр Дьүүллээҥҥэ, Макар өтө- 
ҕөр, Хоту арыыга үлэлээбит. Сайын Аакай пиэрмэтигэр солбуллубат бостуук 
буол бут. Сарсыарда эрдэ туран 4–5 ыанньыксыт ынаҕын атын миинэн Куһун 
Биэр бэт, Хатырыктаах Маар, Боллохтооххо сылдьан кэрийэн хомуйталыыр 
эбит. Эбэм бу үлэтигэр 60-с сыллар саҕаланыахтарыгар диэри үлэлээбит.

Кэлин үлэни кыайбат буолбутун кэннэ эбэм ааҕы «Бөкөөс» пиэрмэтигэр олох-
тообуттар. Манна да олорон ол пиэрмэҕэ быа, туһах хатан, хотоннорго хара-
бынайдаан, сайын пиэрмэлэр сайылыкка таҕыстахтарына, ыаллар олорбут 
дьиэлэрин, уопсай пиэрмэ хотоннорун харабынайдаан, Мастаах кыыһа Кэтирии-
нэлиин хамнас аахсан олорбуттар.

Эбэм барахсан хоһуун үлэһит киһи олорон ааспыт. Урукку аччык, аас-туор 
олоххо да олордор дьахтар киһи аналын толорон, 21 оҕону төрөппүт, онтон 
5 оҕону тутан хаалан, бу оҕолоро инчэҕэй тирбэҕэ быстыбатынан иитиллэн,  
улаа тан, үлэһит, ыал-күүс буолан, оҕо-сиэн төрөтөн, эбэбит Феврония Проко-
пьевна, эбээ Обуруонньа олоҕо салҕаннаҕа.

Эбэм ийэбин солбуйан, миигин иитэн-харайан, оскуоланы бүтэртэрэн баран, 
1983 с. балаҕан ыйыгар 89 сааһыгар сирдээҕи олоҕо түмүктэммитэ.

Сиэнэ Розалия Петровна Тарасова 

Махардырова Анна Николаевна

Күүстээх санаалаах этэ

Ийэбит барахсан туһунан ахтыахпытын баҕарабыт. Ийэ-
бит Анна Николаевна дьиҥнээх төрөөбүт сиригэр Үөһээ 
Бүлүү оройуонун II Үөдүгэй нэһилиэгэр Куду диэн алааска 
сылгынан, сүөһүнэн ииттинэн Кээнэкээн диэн күөлү тула 
Колаевтар диэн бырааттыылар олохсуйан олорбуттар.

Олортон Куолайаптар-Адамовтар Спиридон, Марыына 
диэн ыалларга бүтэһик оҕонон 1920 с. төрөөбүт. Онтон 
Намҥа Махардыров Ньукулай оҕолоро утуу-субуу өлөт-
төөн эмээхситтэр кэпсэтиһэн ийэбитин 1922 с. ииттэрэ 
биэрэллэр. Икки саастаах кыыһы от ыйыгар ыҥыырдаах 
атынан айаннатан кэлэн, илдьэ баран, Нам нэһилиэгэр 

Махардыров Ньукулайдаахха иитиллэр.
Ол кэнниттэн уоллара Иннокентий, Федора Махардыровтар оҕолонон-уруу-

ланан олороллор. Ийэлэрэ Тумусова Федора Кэнтиктэн төрүттээх. 5 оҕолонол-
лор: Марфа, Варвара, Бүөтүр (Чабырҕахсыт), Иван (Мотуруос), Николай.

Ийэбит дьиэ иһигэр көмөлөһөөччү буолан, улахан үөрэҕи ылбатах, дьиэ ха-
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һаайката буолан, оҕолор улааталлары-
гар күүс-көмө буолбут. Эҥиэттэй атаҕы-
нан ыалдьан өр тайаҕынан сылдьан, 
олох эдэригэр ыарытыйан 50 cааһыгар 
олохтон туораабыта.

Ийэм кыратыттан «Чолбон» холкуос  
бааһынатыгар турунуопус, хортуоппуй,  
бурдук үүннэриитин үлэтигэр төһүү үлэ - 
һит эбит. Өрүс уҥуорунан кыһыннары 
муҥхалаан, мас кэрдиитигэр, таһаач чынан, эрбээччинэн үлэлээбит. «Бөкөөс», 
«Саппыкы» пиэрмэлэригэр Иванова Мария Ивановна (Бурҕаа кэргэнэ) биригэ-
дьиирдээх сүөһү көрүүтүгэр, ньирэй көрөөччүнэн үлэлээбит.

1945 c. аҕабын Мегежекскэй Николай Аркадьевиһы кытта ыал буолан, 8 оҕону 
төрөтөн, үлэһит оҥортоон, билигин оҕолоро кырдьаҕас ыал буолан олороллор.

Ийэбит кыра сааһыттан үлэҕэ эриллэн сынньалаҥы билбэккэ, үлэ бөҕөтүн 
хара илиитинэн үлэлээн, оҕолорун улаатыннардаҕа.

«Чолбон» холкуоска, Исидор Барахов аатынан сопхуоска хортуоппуй хра-
нилищетыгар мастарын хайытан, сааһылаан, үөл маһынан алта оһоҕу оттон, 
хортуоппуйу буорту гыммакка, үлүппэккэ кыһыны туораталлара: Ильина Маня 
Анисимовна, Ильина Мария Егоровна, Аянитова Мария, Мойтохонова Евдокия 
Кирилловна хоһуун үлэһит дьахталлар этилэр. Хордоҕойго «Бэрэҕэ» элбэх да 
оҕуруот үүнээйитин үүннэрээччилэр, дохуот аахсан үөрүүкэлэрэ сүрдээх буо-
лааччы, барыта илиинэн үлэ этэ.

Кэнники Исидор Барахов аатынан сопхуоска улахан гарааска остуорастаан, 
хас биирдии сэттэ блок улахан ааннарын уонна иһин ыраастаан, элбэх тиэхи-
ньикэ турар сирин дьаһайара.

1980 c. үлэлээн бүтэн, сиэннэрин, хаһаайыстыбатын көрөн олорбута. Аҕабыт 
1975 c. олохтон туораабытыгар ийэбит аҥаардас хаалан кыра оҕолорун атахта-
рыгар туруорбутугар махталбыт улахан.

Ийэбит барахсан кыра хамнаска сырыттар да, барыбытын ыраастык тутан, 
таҥыннаран, аһынан-таҥаһынан хааччыйан улаатыннартаабыта, ол барыта 
ки ни күүстээх санаатыттан, биһиэхэ үчүгэйи эрэ баҕарарыттан таҕыстаҕа.

Бэйэтэ ыраас, үчүгэй, сырдык дьиэҕэ олоруохпут диэн Бөкөөскө 1920–1930 сc. 
тутуллубут дьиэни көтүрэн, көһөрөн аҕалан, улахан түннүктэрдээх, үрдүк дьиэни 
тутан тиһэх суолугар диэри Хордоҕойго олорбута.

Биһиги дьиэ кэргэн ийэбит, аҕабыт үөрэхтэрэ да суох буоллар, бэйэлэрэ баҕа-
ларынан, олоххо дьулуурдарынан дьон тэҥэ олорбуттар диэн киэн туттабыт.

Аҕабыт сэрии кыттыылааҕа, 1942–1944 сc. уоттаах сэриигэ сылдьыбыт. Ийэ-
бит сэрии сылларыгар эдэр сааһыгар күн тахсыаҕыттан күн киириэр диэри үлэ-
лээбит.

Анна Махардырова (хаҥастан бастакы) 
дьүөгэлэринээн. 1940 с.
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Ол да буоллар хаһан да кэмсинээччилэрэ суох. Арай ийэбит үлэлээбитин 
туоһулуур сэрии кэминээҕи сурукка-бичиккэ киирбэтэҕэ куһаҕан. Үлэ, тыыл бэ-
тэрээнэ буолбатаҕа хомолтолоох. Бириэмийэтэ аһынан-үөлүнэн буолар эбит, 
кыра сурук суруллубутун «истиэнэ быыһыгар кыбытан кэбиһээччибин» диэн 
кэпсиирэ.

Элбэх оҕолоох буолан, 1960 с. кулун тутар 25 күнүгэр «Ийэ буолуу» II истиэ-
пэннээх мэтээлинэн; 1962 с. кулун тутар 22 күнүгэр «Ийэ буолуу» I истиэпэннээх 
мэтээлинэн; 1965 с. от ыйын 20 күнүгэр Ийэ Албан аата II истиэпэннээх уордьа-
нынан наҕараадаламмыта. Исидор Барахов аатынан сопхуос бочуотунай грамо-
талара бааллар.

Кыыһа Светлана Николаевна Мегежекская.
Олунньу 11 күнэ, 2020 с.

Мендярова Ульяна Пудовна 

Ийэккэм 

Эн баар буолан, ийэкээм, 
Күн сирин үтүөтүн көрдөҕүм, 
Эн сылаас илиигэр бигэнэн, 
Күөх окко көрүлүү сүүрдэҕим.
Сибэкки дьөрбөтүн хомуйан 
Эйиэхэ уунарым илиигэр, 
Ол онно эн үөрбүт хараххар 
Мичээр кыымын көрөрүм.
Төннүөҕүм оҕо сааһым өтөҕөр 
Эргитэ саныаҕым ол кэми, 

Мегежекскэйдэр дьиэ кэргэттэрэ
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Күн ахсын ахтарым, суохтуурум 
Күүhүрэн иһэр ээ, ийэкээм.

Татьяна Андреевна Кузьмина.
Үөhээ Бүлүү, 2016 с.

Ийэбит сэрии кэминээҕи дьылҕата 

Ийэбит Ульяна Пудовна 1927 с. алтынньы 15 күнүгэр Бүлүү өрүс уҥа өттүгэр 
сытар Балаҕаннаах нэһилиэгэр дьадаҥы дьиэ кэргэнигэр иккис оҕонон күн си-
рин көрбүтэ. Ийэбит барахсан кыра сааһыттан үлэҕэ эриллэн, аас-туор олоҕу, 
суту-курааны билэн улааппыта. Сэрии саҕана 15 сааһыгар ийэтэ өлөн, соҕотох 
кыыс буолан, түөрт быраатын ийэлии көрөн-истэн улаатыннартаабыта. «Ийээ» 
диэн тылы аан бастаан икки саастаах кыракый быраатыттан истибитэ. Били-
гин санаатахха, ол ыар кэмнэргэ хараҕын уута сарт түспүтүн илиитин таhынан 
төhөлөөхтө соттубута буолуой?!

Аҕатын, Мендяров Пуд Даниловиhы, элбэх оҕолоох аҥаардас аҕа диэннэр 
сэриигэ ыыппатахтар. Онон үлэ фронугар хоту таhаҕас тиэйиитигэр үлэлээбит. 
Дьиэтигэр биирдэ эмит охсуллан ааhара үhү. Аҕата хаалларбыт аhылыгын тиэр-
дэ сатаан, экономиялаан эрэйдэнэрэ. Хороччу улаатан эрэр уолаттар лэппиэс-
кэлэрин былдьаhан да туран кэлэллэрэ ханна барыай. Аны бу барахсаттар ыт-
тарын аhата сатаан эмиэ бэйэтэ туспа айдаан буолара. Убайа, Мендяров Иван 
Пудович, сэрии саҕана комсомольскай тэрилтэ көҕүлээhининэн фронтовиктар 
дьиэ кэргэттэригэр үөрэнээччилэри кытары кыттыhан көмөлөhөрө.

Ийэбит ол кэмҥэ холкуос бары үлэтигэр үлэлээбитэ. Үлэтин быыhыгар дьиэ 
үлэтэ, бырааттарын көрүү-харайыы кини санныгар сүктэриллибитэ. Тоҥуу-ха-
тыы, тиийбэт таҥас, аччыктааhын да баара. Биир сарсыарда таhырдьа тахсаа-
ры гыммыттара ааннара кыайан аhыллыбатах… Нэhиилэ аспыттара, биир киһи 
аччыктаан ааны туора охто сытара үһү. Ону дьиэҕэ соhон киллэрэн уурум-
мут астарын ылан аhаппыттар, хоннорбуттар. Аҕыйах хонон, сэниэ ылан, ол 
киhилэрэ бараахтаабыт.

Ийэбит барахсан түүнүн таҥас абырахтыыра үһү. Ол иһин буолуо, кэнники 
кырдьыар диэри тикпит таҥастарын тигиитин суоллара наһаа биир тэҥ, массыы-
на тикпит суолун курдук буолара.

Сэрии бүппүтүн кэннэ, биһиги тапталлаах аҕабытынаан, Аҕа дойду сэриитин 
кыттыылааҕын Павлов Андрей Васильевичтыын билсэн ыал буолаллар. 30 сыл 
бииргэ эйэ дэмнээхтик олорбуттара. Ол эрэн, эрдэ огдообо хаалан, сүүтүк саҕа 
сүрэҕэр күүстээх санаа, тулуур, дьулуур уйаланан, уhун сылларга 8 оҕону киhи 
хара гынан олох киэҥ аартыгар үктэннэрбитэ. Эбээ, хос эбээ буолар дьолун 
билбитэ. Ийэбит барахсан олус сэмэй этэ. Куруук дэлэй, тотоойу астаах, кымыс 
көйөрөн, күөрчэх, суорат ытыйан, сир аhын барыанньалаан дьонун-сэргэтин күн-
дүлүүрэ. Быырпах иhэ, суорат сии Хордоҕойтон Булуҥҥа тиийэ элбэх киhи ыал-
дьыттаан ааhааччы.

Бочуоттаах сынньалаҥҥа барыар диэри Нам рабкообун тэрилтэтигэр остуо-
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раhынан үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ. Харчыны олох үчүгэйдик туттара. 
Элбэх оҕолоох остуорас эмээхсинтэн иэс ылар дьоннор бааллара. Бэйэтэ 
киhиттэн көрдөөн салҕаммытын өйдөөбөппүт. Аны санаатахха, оҕо эрдэҕинээҕи 
үөрүйэҕэ буоллаҕа. Өр сыллаах үлэтэ сыаналанан, элбэх грамотанан, кэлин 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин, Россия Президеннэрин махтал суруктарынан, мэтээл-
лэринэн наҕараадаламмыта.

Тапталлаах дьоммут сырдык өйдөбүллэрэ өрүү баар. Кинилэр олорбут олох-
торун удьуор ууhатар сиэннэрбитигэр сэргэх сэһэн оҥостон кэпсиэхпит.

Оҕолоро.
Нам нэhилиэгэ, 

2020 с.

Миронов Никифор Васильевич, Егорова Марфа Ивановна 

Төрөппүттэрбит барахсаттар 

Аҕам Никифор Васильевич 1926 с. Балаҕаннаахха тө-
рөөбүтэ. Аҕата Миронов Василий уонна ийэтэ Нукунанова 
Анастасия 2 уолламмыттара, 1 кыыстаммыттара. Икки өт-
түттэн халыҥ аймахтаахтар этэ.

Аҕам быраата Миронов Нестер Васильевич эдьиийи-
нээн Миронова Мария Васильевналыын Намҥа олорбут-
тара. Нестер оҕо эрдэҕиттэн тыла да, кулгааҕа да суох этэ. 
Ол гынан баран, толору дьоллоох олоҕу олорон ааспыта. 
Иккитэ кэргэннэнэн, уоллаах кыыс оҕоломмута. Намҥа 
икки дьиэ туттубута. Тутуу интернациональнай тэрилтэ-
тигэр МСО-ҕа үлэлээбитэ. Араас омук дьонун кытта ал-

тыспыта. Дьону кытта далбаатанан кэпсэтэн элбэх сонуну истэрэ-билэрэ. Бары 
сөҕөр этибит, аан дойдуга, Россияҕа, Саха сиригэр, Намыгар туох буолбутун 
барытын билэр этэ. Ис хааныттан мындыр буолан, дьонун-сэргэтин соһутара 
элбэх буолара. Холобур, тэлэбиисэр саҥа үөдүйбүт кэмигэр антеннатын ким 
хайдах сатыырынан оҥостор этилэр. Нестер бэйэтин дьиэтигэр антенна туруор-
бутун таһынан элбэх дьоҥҥо оҥорон биэрбитэ.

Эдьиийим Мария Васильевна Балаҕаннаахха сопхуос дайаарката этэ. Онтон 
мындыр, иистэнэр идэлээх буолан, Намҥа быткомбинат аһыллыбытыгар онно 
иистэнньэҥинэн үлэлии киирбитэ. Биэнсийэҕэ тахсыар диэри үлэлээбитэ. Са-
йын уоппускатыгар Сэбиэскэй Сойуус араас муннуктарыгар сынньана барар 
идэ лээх этэ.

Үөһээ Бүлүү бастакы тырахтарыыстарыттан биирдэстэрэ этэ мин аҕам Миро-
нов Никифор Васильевич.

Аҕам эдэр сылдьан булчутунан үлэлээбитэ. Оччотооҕу кэмҥэ ботуччу үөрэх-
тэммитэ. Нам оскуолатыгар 7 кылааһы бүтэрбитэ. Ол гынан баран салгыы үөрэм-
мэтэҕэ. Ойуурга тардыһан булчут буола барбыта. Араас сирдэринэн сырыы 
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бөҕөнү сылдьыбыта. Ээйигинэн, Туобуйанан, Өлүөхүмэнэн бултуур этибит диэн 
кэп сиир этэ. Аҕа дойду сэриитигэр сааһынан хапсыбакка, Тиксиигэ Америкат-
тан кэлэр сэрии сэбин, аһы-таҥаһы сүөкэһэ ыытыллыбыта. Онно да куһаҕаннык 
сылдьыбатаҕа. Илдьэллэригэр Тиксиигэ борохуотунан тиэрдибиттэр этэ. Онтон 
бүтэн кэлэллэригэр Таас Тумуска диэри эрэ уунан аҕалбыттар эбит. Таас Тумус-
тан дойдуларын сатыы булбуттар. МТС тэриллибитигэр тырахтарыыстар куу-
рустарыгар үөрэммитэ. Мин аҕам Үөһээ Бүлүү бастакы тырахтарыыстарыттан 
биирдэстэрэ этэ. Сарсыарда эрдэ 4 чааска үлэтигэр барарын өйдүүбүн. Кэнни-
ки «Сельхозтехникаҕа» улахан Т-100 тыраахтардар кэлбиттэригэр бастакынан 
баһылаабыта. Кыһыннары дулҕа анньан, бааһына оҥороллор этэ. Боотулуу, Да-
выдов суолун оҥорбуттара.

Биирдэ «Сельхозтехника» тырахтарыыстара тиэхиньикэлэрин өрүс уҥуор 
хаалларымаары, тыраахтардарын уу аннынан хаамтаран туораппыттар этэ. Ол 
онно салайааччылара Чалбанов Михаил Самсонович үөрэн, үлэһиттэрин күн-
дү ханньааҕынан күндүлээбитэ, дьиэлэригэр массыынанан аҕалтаабыта өйбөр 
хаа лан хаалбыт. Ол курдук, мындыр дьону кытта мин аҕам тэҥҥэ алтыһан үлэ-
лээбитэ. Ычыров Николай, Кисиляхов Петр, Миронов Никифор, Куличкин Гри-
горий, Ким Владимир уонна эдэр уол Григорьев Владимир буолан бииргэ үлэ-
лээбиттэрэ. Сорохторун, баҕар, умнубут буолуохпун сөп. Аҕам тырахтарыыс 
эрэ идэлээх буолбатах этэ. Токарь, сыбаарсык да буолан ылара. Тиэхиньикэҕэ 
наһаа баҕалаах буолан, бастакынан матасыыкыл атыыласпыта. Ийэбин кытта 
ити матасыыкылтан сылтаан, боруоктаһан арахса сылдьыбыттара. Төрөппүт-
тэрбин мин холботолообут үһүбүн. Аҕабар оччолортон ордук чугас эбиппин. Ма-
тасыыкылын тыаһын иһиттим да, тоһуйа сүүрэр этим. Бүтэһигэр сиэтэн ийэ бэр 
аҕалбыппын өйдүүбүн. Биэнсийэҕэ тахсан баран, Исидор Барахов аатынан соп-
хуос Намнааҕы отделениетыгар Кисиляхов Петрдааҕы кытта механизированнай 
звеноҕа от үлэтигэр уһуннук үлэлээбитэ.

Мин аҕам сүрдээх булчут, балыксыт этэ. Кыра сырыттахпына, халадыынньык-
ка куруук кыһыл уонна хара балык искэҕэ турарын өйдүүбүн. 1990-с ыарахан 
сыллары аҕам балыксыт буолан, ити кэмнэри биһиги дьиэ кэргэн этэҥҥэ аас-
пыппыт.

Арыый хойут төрөөбүтэ буоллар, мин аҕам урбаанньыт 
буолуон сөптөөх этэ дии саныыбын. Балыктаан, балыгын 
атыылаан, харчы отой суох кэмигэр килиэбин харчытын 
булунар этэ.

Ийэм Марфа Ивановна 1928 с. Хоро нэһилиэгэр тө-
рөөбүтэ. Аҕата Егоров Иван эрдэ олохтон туораан, эбэм 
икки уолун уонна кыыһын соҕотоҕун ииппитэ. Эбэм Егоро-
ва Парасковья Михайловна, омугунан нуучча, 12 саастаа-
ҕар Ньурба Үөдэйигэр маачаха аҕатын уонна ийэтин кытта 
кэлбиттэр. Александровскай губернияҕа төрөөбүтүм диир 
этэ. Иркутскайга сылдьыбыппыт, Маачаҕа олорбуппут 
диэн кэпсиирэ. Үөрэҕэ суох этэ. Маачаҕа олорон, ийэтин 

Егорова 
Марфа Ивановна
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оскуолаҕа ыыт диэн көрдөспүтүгэр таһыйан биэрбит эбит. Ол гынан баран буу-
кубалары билэр этэ. Мин оскуолаҕа киирэн баран, «ц» буукубаны отой умнан 
кэбиһэр этим. Сырыы аайы эбэбиттэн ыйытааччыбын. Мин оҕо сааһым эбэбин 
кытта ааспыта. Биир остуоруйаны куруук кэпсиир этэ. Эбэм толору дьоллоох 
ийэ. Икки уола уоттаах сэрииттэн тыыннаах эргиллэн кэлбиттэрэ. Кулгааҕынан 
куһаҕаннык истэр этэ. Төрөөбүт тылын умнубатаҕа. Нууччалыы ханнык эмэ 
тылы билбэтэхпинэ, эбэбиттэн ыйыталаһар этим. Нууччалары кытта, үчүгэйдик 
истэрим эбитэ буоллар, толору кэпсэтиэм этэ диэччи.

«Былаас уларыйда» диэн дьонноро дойдуларыгар баралларыгар, «биһигини 
кытта барыс» диэбиттэригэр, кэргэнин уонна икки оҕотун кытта хаалан хаал-
быт. Кэргэнэ уонна икки оҕото эмискэ соһуччу суох буолан хаалбыттар. Туох да 
аймаҕа суох, собус-соҕотох эдэр нуучча дьахтара, биһиги эһэбит огдообо киһи  
ыйыттарбытыгар, кэргэн тахсыбыт. Кырбыйа, куһаҕан майгылаах киһини, харса 
суоҕа бэрт буолан, иннин ылан этэҥҥэ олорбуттар. Эбэм элбэх дьүөгэлэрдээх 
этэ. Дьүөгэлэрэ кэллэхтэринэ, элбэҕи да элбэҕи кэпсэтэллэрэ. Онно мин чуор 
кулгаах буолар этим. Биһигини кытта олорбута. Миигин наһаа көмүскэһэр этэ. 
Ийэм миигин дьаһайаары гыннаҕына, эбэм кэннигэр саһан хаалааччыбын. 
Тыын наах пар тыыттарыам суоҕа диэччи. Мин халыҥ хаххам, суон дурдам эбэм 
барахсан кимиэхэ да атаҕастатааччыта суох. Балтыбын атаҕар туруорсубута, 
быраатым балтараатыгар, бэйэтэ 90 сааһыгар олохтон барбыта.

Ийэм үөрэҕэр олус үчүгэй буолан, оҕолорго лэппиэскэ иһин суоттарын суот-
таан биэрэр эбит. Аҥаардас ийэлээх эрэ буолан, ситэ үөрэммэтэх. Аҕам курдук 
тырахтарыыстар куурустарыгар үөрэммит. Оройуон бастакы тырахтарыыс дьах-
талларыттан биирдэстэрэ этэ. МТС-тан саҕалаан, салгыы биэнсийэҕэ тахсыар 
диэри «Сельхозтехникаҕа» тиэхиньикэ ыскылаатыгар үлэлээбитэ. Феноменаль-
най памяттаах этэ диэн бииргэ үлэлээбит дьонноро билиҥҥээҥҥэ диэри кэп - 
сииллэр. Тиэхиньикэ саппаас чаастарын каталогтарын нүөмэрдэрин нойосуус 
билэр этэ диэн номох курдук кэпсээҥҥэ киирбитэ. Эдэр, саҥа үрдүк үөрэҕин 
бүтэрбит нуучча инженер уолун кытта мөккүспүттэр. Тыа хаһаайыстыбатын 
тиэхиньикэтэ алдьаммытыгар суох саппаас чааһын тугунан уларытабыт диэн 
мөккүһүү тиэмэтэ буолбут. Ийэм инженер уолу хоппут. МТС да, «Сельхозтех-
ника» да тимирин ыскылаата урут мин ийэм үлэлиирин саҕана тыбыс-тымныы 
буолар этэ. Онон кыһыннары-сайыннары тымныы ыскылаакка төһөлөөх тоҥму-
та-хаппыта буолуой. Аны кыһалҕалаах дьону өйдөөн, кинилэри аһынан түүннэри 
ыскылаакка барарын өйдүүбүн. Былыргы суоппардар миигин, Марфа Ивановна 
кыыһа диэн, суолга турдахпына, куруук массыыналарыгар олордооччулар. Ийэм 
ыраас туттуулаах, кыайыгас-хотугас, үлэһит, аһыныгас дууһалаах, көнө май-
гылаах саха дьахтарын чулуута этэ. Дьиэбитин наспоттан атыыласпыттар. Ол 
иэһин мин ийэм барахсан биир сайын түүннэри саннынан таһаҕас сүгэн, төлөөн 
бүтэрбитэ.

Биһиги бииргэ төрөөбүттэр үспүт. Быраатым Никифор 1964 с. төрөөбүтүгэр  
ийэлээх аҕам наһаа да үөрбүттэрэ. Бэйэтэ да этэҥҥэ баҕайы оҕо этэ. Үөрэҕэр 
олус ситиһиилээхтик үөрэммитэ, көрсүө-сэмэй майгылаах буола улааппыта. 
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Көстөр да көрүҥэ олус үчүгэй этэ. Доҕот-
торугар бэриниилээх, табаарыстарыгар 
тугун барытын туран биэрэр киһи буола 
улааппыта. Ол курдук, мин уоппускабар 
киин куораттарга сылдьар буоламмын, та- 
ҥас арааһын аҕалан биэрээччибин. Онон 
кини доҕотторо бары муодунай уолаттар 
буолааччылар. Табаарыстарыттан таҥа-
һын да, тугун да төрүт көҥөнөөччүтэ суох. 
СПТУ-га араас сиртэн уолаттар бөҕө 
үөрэнэ кэлээччилэр, уопсайга олорооччу-
лар. Нам уолаттара мустан, олору кэһэ-
тэлээри гыналларын бопсон, охсуһуу суох 
буолара. Аҕыйах саҥалаах буолан баран, 
тылын ылыннарар эбит. Ийэтигэр олус 
чугас буолара, куруук көмөлөһө сылдьа-
ра. Ийэтэ онтон наһаа үөрээччи. 22 саа-
һыгар хомолтолоох баҕайытык, кэргэнэ 
да, оҕото да суох бу дойдуттан барбыта.

Балтым, Миронова (Павлова) Парас-
ковья Никифоровна, саха тылын учуута-
ла идэлээх. Бүлүү педучилищетын, онтон 
Дьокуускайга СГУ саха салаатын үөрэнэн 
бүтэрбитэ. Сунтаар Тойбохойугар, Оҥхойго уонна дойдутугар Намҥа учуутал-
лаабыта. Муома Сайдыытыгар оскуо ла дириэктэринэн уонна дьаһалта баһылы-
гынан, Балаҕаннаахха эмиэ оскуола дириэктэринэн уонна Эдьигээн үөрэҕин 
управлениетын салайааччытынан үлэлээбитэ. Саха тылын толору баһылаабыт 
буолан, билигин кэпсээннэри, хоһоон нору суруйар. Кинигэ таһаартараары бэ-
лэмнии сылдьар. 3 оҕо эйэҕэс ийэтэ, 7 сиэннээх.

Оттон мин, улахан кыыс Миронова Тамара Никифоровна, билигин 67 сааспар 
улуус дьаһалтатыгар отдел салайааччытынан үлэлии сылдьабын. «Почетный 
дорожник Республики Саха (Якутия)» диэн знактаахпын, Үөһээ Бүлүү улууһун, 
Нам, Балаҕаннаах нэһилиэктэрин бочуоттаах олохтооҕобун. Урут коммунальнай 
хаһаайыстыбаҕа уонна суол хаһаайыстыбатыгар дириэктэринэн, промкомбинак-
ка кылаабынай инженеринэн, тутуу тэрилтэтигэр маастарынан, прорабынан уон-
на плановай-экономическай отдел начаалынньыгынан үлэлии сылдьыбытым.

Биһиги дьиэ кэргэн Нам нэһилиэгэр Колхознай уулуссаҕа эйэ дэмнээхтик 
дьоһун-мааны дьону кытта ыаллаһан олорбуппут. Ол курдук саха норуодунай 
бэйиэтэ Тобуроков Петр Николаевич ыкса ыалбыт этэ. Петр Николаевич кэр-
гэнинээн Евгения Васильевналыын дьиҥнээх саха интэлигиэннэрэ этилэр. Бо-
ростуой дьону кытта улахамсыйбакка, улуутуйбакка тэҥҥэ алтыһаллара. Күҥҥэ 
хаста да дьиэлэрбитигэр сылдьыһар этибит. Куличкин Григорий Иринатынаан, 
эбэлэринээн Тобохова Мавралыын (оройуон бастакы тырахтарыыс дьахтара) 

Парасковья Никифоровна, 
Тамара Никифоровна 

ийэлээх аҕаларын кытта 
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былыр-былыргыттан «Сельхозтехника» территориятыгар олоруохпутуттан ыкса 
ыалларбыт. Петров Алексей (Аармыйыыс) кэргэнинээн Ульяна Михайловна-
лыын олорор сирбитигэр көһөн кэлиэхпититтэн ыла ыалбыт. Өссө биир ыал-
быт Тиитэбис Уйбаан Исидор Барахов аатынан сопхуос сылгыһыта, аатырбыт 
булчут. Кэнники биһиги түөлбэбитигэр эдэр ыал Сидоров Александр Варвара-
тынаан көһөн кэлбиттэрэ. Александр аҕата Ньукулай «Сельхозтехникаҕа» инже-
нердээбитэ. Мин дьонум эдэр Сидоровтары кытта сүрдээҕин доҕордоспуттара.

Түмүктээн эттэххэ, Нам улуус саамай сайдыылаах нэһилиэгэ, дьоно-сэргэтэ 
да үлэни өрө туппут дьоһун-мааны дьон. Өссө да сайда, инники диэки эрэллээх-
тик хардыылаатын.

Тамара Никифоровна Миронова, 
СӨ суолун тутуутун бочуоттаах үлэһитэ, 

Үөһээ Бүлүү улууһун, Нам уонна Балаҕаннаах нэһилиэктэрин, 
«Үөһээ Бүлүү с.» МТ бочуоттаах гражданина.

Кулун тутар, 2020 с.

Мухоплева Анастасия Семеновна 

Ийэм туһунан истиҥник 

Сыллар түргэнник ааһаллар. Сайдыы иннин диэки ба-
рар. Киһи итэҕэйиэ суоҕун курдук… Аҕыйах сыл анараа 
өттүгэр араадьыйа, киинэ, төлөпүөн саҥа олоххо киирэн, 
дьону сөхтөрөр этэ. Билиҥҥи ыччат итинник тиэхиньикэ 
куруук баарын курдук өйдүүр, дьиктиргээбэт.

Мин ийэм Анастасия Семеновна 1922 с. олунньу ыйга 
күн сирин көрбүт. Холкуостааһын кэмигэр дьонуттан туспа 
баран, үс сүөһүнү холкуоска холбоон, холкуос чилиэнэ 
буол бут. Дьоно «Кыһыл өтүйэ» холкуоска кэлин киирбит-
тэр. Холкуоска үлэлии сылдьан биригэдьиир, завхоз дуо-
һунаһыгар тиийэ үүммүт. Сэрии сылларыгар үчүгэй үлэтин 
иһин «Үлэҕэ килбиэнин иһин» Сталин төбөлөөх мэтээли-

нэн наҕараадаламмыт. Түөрт кылаас үөрэхтээҕэ. Намҥа көһөн кэлэн, киинэҕэ 
кассирынан, матарыыһынан, киномеханигынан үлэлээбитэ. Кэлин атыыһыт идэ-
тин баһылаан, үлэлии сылдьан 1968 с. биэнсийэҕэ тахсыбыта. 1998 с. өлбүтэ.

Киинэни аан бастаан Балаҕаннаахха олорон көрбүтүм. Дьонум саҥа моту-
руоска ырбаахы кэтэрдэн, кулуупка илдьибиттэрэ. Элбэх киһи тоҕуоруспут ку-
луубугар киирэн, үөһээ мас кыстыыр сир үрдүгэр аҕабын кытта олорон көрбүтүм. 
Киномеханик нуучча быһыылааҕа. Кэлин Николаев Алексей мэхээнньигинэн, 
Иванов Капитон матарыыһынан үлэлээбиттэрэ. Киинэ көрдөрөөрү Намтан оҕу-
һунан, атынан аҕалаллара. Өлөксөөн «Уоттаах» пиэрмэттэн үлэһиттэрин сал-
гын араа дьыйатынан наҕараадалаабыттарын аҕалбыта. Киинэ кэнниттэн хаа-
лан, араадьыйа хайдах үлэлиирин истээри, дьон киномеханигы көрдөһөн бөҕө 
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буолбуттара. Антенната намыһах буолан тугу да хаппатаҕа, ол да буоллар дьон 
астынан аҕай тарҕаспыттара.

Ийэм үөрэҕэ суох буолан киинэҕэ кассир үлэтигэр нэһиилэ ылбыттара. Ол 
да үөрүүлээх этэ. Аҥаардас ийэ икки оҕону иитэригэр хамнас кырата, ол иһин 
матарыыс идэтигэр үөрэнэргэ күһэллибитэ. Нууччалыы кинигэни кулууп сэбиэ-
диссэйэ Константинова Мария Игнатьевна тылбаастаан биэрэрэ. Техническэй 
тиэрминнэри кыайан өйдөөбөккө эрэйдэнэллэр этэ. Киинэ мотуорун ис өттүн ин-
женердэр Муксунов Иван, Осипов Руслан ыһан, таҥан, көрдөрөн үөрэппиттэрэ. 
Улахан көмөнү Васильев Иван-Дьаргыстай аҕата, киносеть ыстаарсай инженерэ 
оҥорбута.

Киинэ көстөрө дьоҥҥо бырааһынньык уонна үөрэх курдук буолара. Фабри-
каҕа тигиллибит таҥас суоҕун кэриэтэ этэ, онон иистэнньэҥ дьахталлар киинэҕэ 
артыыстар хайдах таҥна сылдьалларын көрөн, тута үтүктэн, дьоҥҥо таҥас 
араа һын тигэллэрэ. Тиэхиньикэ чыпчаал ситиһиитин дьон киинэттэн билэллэрэ. 
Эдэр ыччат гражданскай уонна Аҕа дойду сэриитин туһунан киинэлэри көрөн, 
Ийэ дойдуну таптыырга, көмүскүүргэ үөрэнэллэрэ, фронтовиктары убаастыы 
көрөллөрө, ытыктыыллара. Оҕолорго «Пионерия», улахаттарга «Новости дня», 
«Фитиль» киинэ-сурунаал оҥоһуллар буолбуттара. Үчүгэй киинэ баарын иһит-
тэхтэринэ, оройуон киинигэр эрдэ киирэн, сороҕор сатыы, уочараттаан ылан, 
түбэһиэх тиэхиньикэҕэ олорсон таһаараллара, тоҥоллоро-хаталлара, оннук 
гын нах тарына эрэ былааннарын толороллоро уонна дьон махталын ылаллара. 
Кии нэни таһалларыгар элбэхтик көмөлөспүт дьон: Семенов Афанасий, Мылаха-
нов Прокопий, Семенов Дмитрий, Павлов Петр (Чөкчөрөөк). Ийэбин кытта биир-
гэ үлэ лээбит киномеханиктар: Егорова Маруся, Алексеев Петр, Лиханов Егор, 
Абрамова Агаша, Афанасьев, Иванов Капитон.

Ийэм үчүгэй үлэтин иһин элбэх грамотанан наҕараадаламмыта.

Уола Николай Васильевич Мухоплев.
Атырдьах ыйын 31 күнэ, 2008 с.

Нам музейын архыыбыттан 

Бырааттыы Николаевтар 

Мондо Ылдьаа — Ильин Илья Ильич 6 уоллаах, 2 кыыстаах эбит. Олортон 
элбэх оҕо-уруу төрөөн, билигин Саха сирин араас муннуктарыгар тарҕанан оло-
роллор.

Ылдьаа улахан уола Ньукулай буолар. Кини иккитэ кэргэннэнэ сылдьыбыт. 
Бастакы кэргэниттэн Василий диэн уоллаах, Аана, Өрүүнэ диэн кыргыттардаах 
эбит. Олор бары улаатан, ыал буолан, оҕо төрөтөн, кырдьар саастарыгар тиийэн 
күн сириттэн барбыттар. Аана Сэмэккээн кэргэнэ, Өрүүнэ Тыһаҕас Арамаанын 
кэргэнэ.

Василий 3 уол, 1 кыыс оҕолоох орто ыал кэминэн олорбуттар. Оччолорго оҕо-
лорго эһэлэрин аатын араспаанньа гынан иҥэрэн бу оҕолор Николаевтар диэн 
буолаллар. Оннук уларыппатахтара буоллар төрүт ааттара Ильиннэр диэн.
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Улахан уол Николаев Филипп Васильевич 1911 сыл 
тохсунньу 14 күнүгэр Нам нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. 
Филипп ситэтэ суох орто үөрэхтээх да буоллар, ааҕара, 
суоттуура барыта өйүгэр буолара. Кини оччолорго буҕаал-
тырдар куурустарын бүтэрэн, учуот үлэтигэр үлэлээбитэ.

Сэрии бириэмэтигэр аһаах, ыарыһах буолан, доруобу-
йатынан сыыйыллан, үлэ фронугар хаалбыта. Нам баста- 
кы комсомолецтарыттан биирдэстэрэ. «Чолбон» холкуос-
ка суотчутунан үлэлии киирбитэ. Ыскылаат тоһоҕотун 
ки миэхэ төһөнү биэрбитин, төһөтө хаалбытын барытын 
төбөтүгэр суоттуура, дьиэ тутуутугар төһө мас, хаптаһын 
барарын ыйыттахтарына, сонно тута эппиэтин биэрэрэ 

диэн эһэм Эҥиэттэй кэпсиирэ. Билиҥҥи бириэмэҕэ төрөөбүтэ буоллар, чахчы 
дьоһуннаах экэнэмиис буолуох этэ.

Кэлин Исидор Барахов аатынан, «Үөдүгэй» сопхуостарга буҕаалтырдаабы-
та. Биригэдьиирдэргэ отторун быатын быалаатахтарына, онно суоттаан-ааҕан, 
төһө сөп буоларын оруобуна биэрэрэ.

Эргэ кулуупка, хонтуора дьиэтигэр ыыс-быдаан буруо быыһыгар Силип хара 
мас суотун тыаһа бу баардыы лаһырҕыыра. Киһи быһыытынан майгыта көнөтө, 
сытыары-сымнаҕаһа, мээнэ саҥара-иҥэрэ сылдьыбата.

Төрөппүт уол уонна кыыс оҕолооҕо. Уола Николаев Семен Филиппович Сун - 
таар Хаданыттан төрүттээх Тамара Дмитриевна Кожеева диэн үчүгэйкээн дьү-
һүннээх, музыкальнай үөрэхтээх учуутал кэргэннээҕэ. Биһиги оскуолаҕа үөрэнэр 
сылларбытыгар оскуолабыт оройуоҥҥа ыытыллар бэстибээллэргэ бастакы 
миэс тэттэн түспэт этэ. Онно Тамара Дмитриевна кырата суох кылааттааҕа. Ки-
нилэр Сэмэн ниин Намҥа олохсуйан, дьиэ-уот туттан, үс сибэкки кыргыттарданан 
үлэ лии-хамсыы сырыттахтарына, 1996 с. Семен тутууга үлэлии сылдьан оһолго 
түбэһэн суорума суолламмыта. Онон Тамара Дмитриевна эдэр сааһыгар үс сии 
кырбас оҕолорунаан огдообо хаалан, төрөөбүт Сунтаарыгар, дьонугар-сэргэти-
гэр көһөн барбыта. Билигин кыргыттар хайыы-үйэ үлэһиттэр, ыаллар. Тамара 
Дмитриевна этэҥҥэ сылдьарын, аныгы бассаап үйэтигэр билсэн кэпсэтэбит.

Силип кыыһа Николаева Вера Филипповна били-
гин Үөһээ Бүлүү Кырыкыйыгар олорор. 8 оҕо таптал-
лаах ийэтэ, элбэх сиэн эбээтэ. Өр сылларга Кыры-
кый дьыссаатын сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. Вера 
Филипповна улахан оҕото, уола Николаев Анатолий 
Николаевич, билигин Саха сирин биир улахан, үрдүк 
үөрэҕин кыһатын, ХИФУ, ректора, биологическай нау-
ка доктора, доцент. Толя оҕо сааһа Намҥа эбээтигэр 
Өлөксөөндүрэлээххэ ааспыта. Кыратыттан үөрэххэ-
би лии гэ тардыһыылааҕа.

Силип иккис кэргэнэ Маарыйа Үөһээ Бүлүү Бооту-
луутуттан төрүттээх. Кинилэр сааһыран баран хол-

Николаев 
Филипп Васильевич

Николаева 
Вера Филипповна
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боспуттара, ол да буоллар саҥа төрөөбүт кыыс оҕону ииттэ ылбыттара 1963 с. 
Тамара Николаева билигин Оҥхойго биэнсийэҕэ олорор, 5 оҕо амарах ийэтэ, 
8 сиэн эбээтэ.

Василий иккис уола Сергей Васильевич 
Николаев буолар. Кини орто үөрэхтээх да 
буоллар улууһугар хас да сыл үп салаатын 
сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. Киниэхэ эмиэ 
убайын Силип курдук ааҕар-суоттуур өйө 
айыл ҕаттан бэриллибит буолан, маннык эп-
пиэттээх үлэҕэ үлэлээтэҕэ. Кэргэнэ Мындае-
ва Анна Степановна. Уоллаах кыыс оҕолор-
доохторо. Аҕалара Сергей эдэр сааһыгар 
1946 с. ыалдьан өлбүтэ. Оҕолор иккиэн үрдүк 
үөрэхтэммиттэрэ. Кыыһа Тамара Сергеевна 
Ленинградтааҕы госуниверситет философ-
скай факультетын бүтэрбитэ. Өр сылларга 
Үөһээ Бүлүүгэ учууталынан үлэлээбитэ.

Тамара Сергеевна улахан оҕото Николаев Айсен Сергеевич 1972 сыл тохсун-
ньу 22 күнүгэр Ленинградка күн сирин көрбүтэ. Кини Үөһээ Бүлүүгэ физико-мате-
матическай оскуоланы кыһыл көмүс мэтээлинэн бүтэрэн баран, Москватааҕы 
государственнай университет физическэй факультетын бүтэрэр. 2018 с. балаҕан 
ыйын 9 күнүгэр Саха сирин олохтоохторун баһыйар үгүс куоластарын ылан Саха 
сирин Аҕа баһылыга — Ил Дархана буолан, күн бүгүҥҥэ диэри үтүө суобастаах-
тык, эдэрдии эрчимнээхтик үлэлии-хамсыы сылдьар.

Үһүс уол Николаев Николай Васильевич (Ту-
йах). Кини орто үөрэхтээх этэ. «Чолбон» холкуос ка 
партком сэкирэтээринэн үлэлээбитэ. 1951 с. 5–6 та-
баарыстарын кытта Дьокуускай куораттан партий-
най мунньахтан кэлэн иһэн, сөмөлүөт саа халыгар 
түбэһэн өлбүтэ. Ийэм кэпсээбитинэн, Ньукулай 
Мария Ниловнаҕа кыыс оҕолоох эбит. Светлана 
Николаевна 1951 сыл ахсынньы ыйга төрөөбүт. Би-
лигин Намҥа ыал тапталлаах ийэтэ, эбэтэ буолан 
олорор. Өр сылларга дьыссаакка оҕо иитиитигэр 
үлэлээн баран, билигин биэнсийэҕэ олорор.

Василий Вера диэн соҕотох кыыстааҕа, кэргэн-
нэнэн баран, эдэр сааһыгар ыалдьан күн сириттэн 
күрэммит.

Бу ахтыыны таайым Родион Николаевич Ильин ахтыыларыгар, ийэм Егоро-
ва М. И. кэпсээнигэр олоҕуран суруйдум. Суруллубут суоруллубат.

Ньукулай хос сиэнэ Любовь Васильевна Ю‑Болтокова.
2020 с.

Николаев Сергей Васильевич 
кэргэнэ 

Мындаева Анна Степановналыын

Николаев Николай Васильевич 
кэргэнэ Ычырова Анналыын
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Николаева Мария Алексеевна-1 

Дьоллоох оҕо сааһы бэлэхтээбиттэригэр махталлаахпыт

«Эбээ-ээ» диэн эҥээриччи ааттаан ыҥырар минньигэс 
тылы оҕо эрэ барыта билэн улааппат. Биһиги түөрт биир-
гэ төрөөбүттэр эбээ барахсан тапталын билэн, минньи-
гэс, амтаннаах аһын аһаан, күннэтэ эн тускар кыһаллан 
түбүгүрэрин, ыарыйдаххына сылаас илиитинэн имэрийэн 
сүүскүттэн сыллаан ыларын билбит дьоллоохпут. Хомо-
йуох иһин, билигин баар-суох соҕотох быраатым Евгений 
биһиги ортобутугар суох.

Баската, Чуоччаас, Баттыйа уонна Аҥаа диэн түөрт 
бииргэ төрөөбүт бырааттыылартан мин эбэм Аҥаа Ньу-
кулайтан төрөөбүт. Кырдьаҕастар Аҥаа кыыһа Маарыйа 
диэн ааттыыр этилэр. Былыргы дьон төрөөбүт сылла-
рын, ыйдарын дьыл хайа эрэ кэминэн, ханнык эрэ бэлиэ 

сабыытыйанан сирдэтэн билэллэрэ. Ол курдук, мин эбэм эмиэ, Өктөөбүрүскэй 
өрөбөлүүссүйэ саастыылааҕа, күн уһаабытын кэнниттэн төрөөбүппүн диэн 
кэпсиир буолара. Онон бэйэм кулун тутар ый буолуон сөп диэн сабаҕалыыбын. 
Алексеева Мария Николаевна буолуохтааҕын, сурукка сыыһа киллэрэннэр, 
Николаева Мария Алексеевна диэн ааттаммыт. Кини курдук ааттаах Николаева 
Мария Алексеевна-2 (Наркомзем Маарыйа) диэн баара. Бастакы тырахтарыыс 
дьахталлартан биирдэстэрэ Мавра Никитична Тобохова, Аҕа дойду Улуу сэрии-
тин кыттыылааҕа Матвей Семенович Гаврильев уонна эмиэ сэрии бэтэрээнэ, 
саха норуотун бэйиэтэ Петр Николаевич Тобуруокап буоланнар төрдүөн эт саас-
тыы дьон этилэр.

Сыылкаҕа кэлбит нууччаттан төрөөбүт бааһынай, кыра уҥуохтаах Огдооччу - 
йа диэн кыыһы хос эһэм Аҥаа Ньукулай Өргүөттэн сүгүннэрэн аҕалан, Намҥа 
олохсуйан 7 оҕоломмуттар. Былыргы дьон бары даҕаны кэриэтэ хос ааттаахта- 
ра, онон дьиҥнээх ааттарын билбэтэрбин да эбэм ааттыырынан, Дабыыт, Мыч-
чыыкаан, Мыкырытта, биир эдьиийэ оҕолоноору өлбүт (аатын бу диэн билбэп-
пин), Хобороонньо, мин эбэм Сээттэ уонна кыралара Ноойуос диэн эбиттэр. 
Бу Аҥааттан төрөөбүттэр улаханнык тэнийбэтэх дьон. Дабыыт Үөһээ Бүлүүгэ 
кыыс оҕолоох дьахтары ойох ылан, ол кыыһа Аҥаа Дабыытын кыыһа Бөдүөрэ 
диэн ааттанан, Федора Давыдовна Алексеева, райсоюзка өр сылларга буҕаал-
тырдаабыта. Бэ йэтиттэн оҕото суох, «Куртаҕынан ыалдьыбытын ыарыылаабы-
тым» диэн эбэм кэпсиир буолара. «Мыччыыкаан диэн ааттаах таайым намыын 
саҥалаах, дьахтардыҥы киһи этэ, бэкээринэҕэ килиэп астыыра», — диэн ийэм 
ахтан аһарара. Кини кэргэнэ да, оҕото да суох өлбүт. Мыкырытта Сэргэй диэн 
кырдьаҕас кэриэй киһититтэн Клара диэн кыыстаммыт, бу кыыһа улаатан, кэлин 
үөрэхтээх, математика учуутала идэлээх Андрей Михайлович Кырджагасов диэн 
киһиэхэ кэргэн тахсан, Люба, Лида, Нина диэн үс кыыстанан, Толя диэн соҕо-
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тох уол оҕолонон баран, уола 9 ыйдааҕар, эдэригэр өлбүт. Кини билигин «Во-
доканал» генеральнай дириэктэринэн үлэлии олорор Анатолий Андреевич Кыр-
джагасов ийэтэ буолар. Мыкырытта Кларата үстээҕэр уу кээмэйдиир бодопууд 
Ничаев диэн нуучча киһитигэр кэргэн тахсан, Ньурба Антоновкатыгар, кыыһын 
кырдьаҕас ийэтигэр хаалларан, көһөн барбыт. Онно тиийэн түөрт оҕоломмут. 
Эбэм ийэтин кытары олорор буолан, Клараны үс сааһыттан ииппит, Клара баа-
рына Груня диэн балтын кытары суругунан билсэрэ үһү. Кэлин балта экспедиция 
нууччатыгар кэргэн тахсыбыт сураҕа иһиллибит. Мыкырытта оҕолонон баран 
сыыстаран ыалдьыбытыгар бадахтаах, кыра, соломо курдук үрүҥ баттахтаах 
уол биир кыһын таайбытыгар Ноойуос Ньукулайга кыстаабыт. Дьон: «Тоойуом,  
баттаҕыҥ хаһан хаһыҥнаабытай?» — диэтэхтэринэ, «Бэҕэшээ», — диирэ диэн 
эбэм кэпсиир буолара. Уолун, ийэтэ өлбүтүн кэнниттэн, аҕата кэлэн ылан бар-
быт. Ол онон сибээс быстыбыт курдук, оҕолор кэлин туох ханнык дьылҕалам-
мыттара биллибэт, таа йым Ноойуос Уус Алдантан кэллэҕин утаа Ньурбаҕа ба-
ран көрдөөн көрбүтэ да булаттаабатаҕа.

Хобороонньо Дүллүкүгэ Өлөксөй диэн уол оҕолоох киһиэхэ кэргэн тахсыбыт 
уонна төрөөрү өлбүт эдьиийин уолун Дьөгүөрү (Саха баайын) ииппит, бэйэтит-
тэн оҕо суох. Кини Дүллүкү баһылыга Егор Алексеевич Николаев иитиллиби-
тинэн эбэтэ.

Мин эбэм сахаҕа улахан уҥуохтаах, бааһынайдыы хааннаах, киһини өй-
дүөхпүттэн ханан да ордук хос эт сыстыбатах иҥиир эмээхсин этэ. «Өйдөөхтөр 
норуоһулаан үлэлээн үчүгэй баҕайытык сылдьаллар, арай биһиги бары баар-
бытынан мөхсөн, эрдэ эстэн олордохпут», — диир буолара. Оччолорго даҕаны 
дьон ыарахан үлэттэн бэйэлэрин харыстаналлар эбит.

Эбэм ийэбин булумньунан 1939 с. Ороһуга уһуннарынан биллэр Хабырыыл 
диэн киһиттэн оҕоломмут. Ырыаһыт Гаврил Николаев эһэтэ Мэхээлэни кытары 
бииргэ төрөөбүт бырааттыылар, иккиэн сэриигэ баран өлбүттэр. Дьон кэпсии-
ринэн, үрдүк уҥуохтаах дьон эбиттэр, ону Уһуннар диэн ааттара да туоһулуур, 
сэриигэ баралларыгар гараас аанын үрдүгэр ньоҕуруоллаах илиилэринэн бэлиэ 
охсон хаалларбыттара хойукка диэри турбута диэн истибиппин өйдүүбүн. Ийэм 
төрөөбүтүгэр, кырата бэрдин иһин, хос эбэм итэҕэс быһыылаах диэн тутумнаан  
көрөн баран: «Дьэ, коруоккай киһи, доҕоор», — диэбит, онон Коруоккай Галя 
диэн аат иҥмит, үөлээннээхтэрэ Коруоккай диэн ааттыыр этилэр. «Эбэм аһара 
сымнаҕас майгылааҕа, кыыһырар диэни билбэт этэ. Биһиги кыра кыргыттары 
кытта чачархай баттаҕын хас да гына кутуйах кутуругун курдук өрөн кэбиһэр-
бит», ону эбэм: «Ээ, били оҕолор хайдах-хайдах өрдүлэр буолла?..» диэн, бат-
таҕын сүөрүнэ олорор буолара», — диэн ахтан аһарара. Ийэм кэнниттэн 9 сыл 
буолан баран эбэм эмиэ кыыстаммыт, ону хос эбэм Маалыҥкай диэн ааттаабыт, 
онон Коруоккай балта Маалыҥкай буолбут. Ону ийэм: «Эбэм нуучча хааннаах 
буолан, нууччаһыт эбит», — диэн күлэрэ. Ол Маалыҥкайын ийэм көтөҕө сыл-
дьан, саннын нөҥүө түһэрэн охторбута сүүһэ көҕөрбүт, ону ийэм: «Көҕөрбүтүн 
ыытаары сүүһүн сууйа сатаабытым», — диэн кэпсиир этэ. Ол кыыс 9 ыйыгар 
тымныйан өлбүт. Эбэм кырдьаҕас ийэтин, кыыһын уонна Клараны, бэйэтинээн 
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түөрт киһини иитээри, икки хараҥаны ыпсаран ыанньыксыт ыарахан үлэтигэр 
үлэлээбитэ, аны ньирэйдэрин бэйэлэрэ көрөллөрө. Кыһынын, сайынын эргиччи 
үлэ, бэл оттор мастарын кытары дьахталлар ойууртан кэрдинэн киллэрэллэрэ. 
Бииргэ ыанньыксыттаабыт дьүөгэлэринэн Евдокия Николаевна Дудусурова-Ду-
дуһу Огдооччуйа, Евдокия Федоровна Тумусова Былатыан Тумууһап ийэтэ буо-
лаллар.

Биирдэ сайылыкка ийэм эбэтинээн дьиэлэригэр бэйэлэрэ хаалан олордох-
торуна эбэтэ охтон түспүт. Уонна хамсаабатах. Ийэм куттанан, титииккэ үлэлии 
сылдьар ийэтигэр сүүрэн тиийэн: «Эбэм төбөтө босхо баран хаалла» — диэн 
тыллаабыт, ол курдук хос эбэбит 80 сааһыгар охтон түспүт да өлбүт.

Эбэм кэлин Бугуулап Акыым диэн киһиэхэ кэргэн тахсан, дьэ бэлэмҥэ нус-хас 
олоҕу олорон эрдэҕинэ, Акыыма оттуу тахсан баран муҥурдааҕа тэстэн өлбүт. 
Эбэм барахсан: «Үлэбиттэн кэлэрбэр түннүгүм уоттаах, оһоҕум оттуллан, буруо-
луу турара үчүгэй да буолара», — диэхтиирэ. Аҥаардас киһи, кылгас кэмҥэ да 
буоллар, эр киһи бэлэмигэр олоро сылдьыбытын оннук истиҥник саныыра.

Ийэм: «Дьэ «аҕаа» диэн ааттыах курдук буолан испитим, миигин сыллыыр 
этэ», — диэн, ол сылламмытын улаханнык саныыра. Ити «сыллыыр этэ» диэн 
тылга киһи улахан суолта биэрбэт курдук да, билигин сааһыран иһэн санаатах-
ха, дириҥ ис хоһоонноох, ити тылга оҕо аҕалаах оҕолорго ымсыыран дууһата 
туоххаһыйара иһиллэр.

Эбэм этэринэн, таайым Николай Николаевич Алексеев-Ноойуос Ньукулай 
1922 с., бандьыыттааһын сыл, төрөөбүт, бииргэ төрөөбүттэртэн кыралара, эдэ-
ригэр Уус Алдаҥҥа баран сүүрбэттэн тахса сыл буолан баран, алын кылааһы 
бүтэрбитим кэннэ кэлэн, өлбүтүнэн ааҕа сылдьыбыт эдьиийин — эбэбин — соһу-
тан да, үөрдэн да турар. Намҥа кэлэн олохсуйан, бочуоттаах сынньалаҥҥа тах-
сыар диэри нефтебазаҕа силиэсэринэн үлэлээбитэ. Кэргэнэ да, оҕото да суох 
орто дойдуттан 77 сааһыгар барбыта.

Үлэ, тыыл бэтэрээнэ. Хараҕынан ыалдьан эпэрээсийэлэнэн сэрииттэн сыы-
йыллыбыт. Аһара чэнчис, асчыт, иистэнньэҥ, туох да ыраас туттуулаах мас ууһа 
этэ.

Ийэм Николаева Галина Гаврильевна сэттэ кылаас кэнниттэн олох эдэр 
саа һыттан ыанньыксыттаан бастыҥ ыанньыксыттар ортолоругар сылдьыбыта. 
Нэһилиэктээҕи сельскэй сэбиэт, оройуоннааҕы сэбиэт хас да төгүл ыҥырыы-
лаах мунньаҕын дьокутаатынан талыллыбыта. Аҕам Тойтонов Прокопий Ивано-
вич Бүлүүтээҕи педучилищеҕа үөрэнэ сылдьан быраҕан, Ньурба Маарыгар ком-
байнер-тырахтарыыһынан, Исидор Барахов аатынан сопхуоска олохтон барыар 
диэ ри (баара-суоҕа 42 эрэ саастааҕа) сиртэн үрдүк үүнүүнү ылар иһин үтүө суо-
бастаахтык үлэлээн Бочуот дуоскатыгар киирбит сир дьиҥнээх хаһаайына этэ. 
Хайа хайалара хайҕал туһугар буолбакка, сопхуос сайдарын туһугар сыраларын 
уурбут дьон. Төрөппүттэрбэр дьоллоох оҕо сааһы бэлэхтээбиттэригэр, туохтан 
даҕаны күөмчүлэммэтэхпитигэр махталлаахпыт.

Эбэм барахсаҥҥа туспа тутар махтал тыллаахпын. Соҕотох кыыһын үлэлэ-
тээри, ыанньыксытыттан уурайан, биһигини, түөрт сыллата кэриэтэ төрөөбүт 



165

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

оҕолору көрөн-харайан, бостууктаан, борбуйбутун көтөхтөрбүт тапталлаах эбэм  
барахсан… Эбэм оҕону солуута суох ымманыйа, мөҕө-этэ да сылдьыбат үгэс-
тээҕэ. «Сылланнаҕына, уймаһына суох буолар» диэн бырааппын Женяны утуйа 
сыттаҕына кистээн сыллыыр буолара. Түөрт оҕо эбэбит тикпит баата истээх 
ыстаанын, бараан истээх үтүлүгүн, кээнчэтин кэтэн, тостор тымныыларга тым-
ныыны харахпытынан эрэ көрөн улааппыппыт. Миигин дьыссаакка илтэҕинэ, 
хардыыта киэҥ буолан сүүрэн бэдьэйэрим. Суолу быһа: «Эбээ, субуотаҕа  
ылаар, эбээ, субуотаҕа ылаар» диэн быһа мээрилээн, тиийэрим саҕана куо-
лаһым титирэстээн, устунан ытаан барар этим. Оччотооҕу дьыссаат хонуктаах, 
кыһыннары-сайыннары суукканан эргиччи үлэлиирэ. Оскуолаҕа: «Тойтоновтар 
өрүү ыраастар», — диэн, ырааһы көрө кэлбит балыыһа үлэһиттэрэ биһигини 
көрө да барбат этилэр. Эбэм буһарбыт лэппиэскэтэ, килиэбэ, алаадьыта ураты 
минньигэс амтаннаах буолара. Оннук амтаннаах ас кимиэхэ да суох.

Оччолорго уоту араараллара, чүмэчи уотугар олорон уруһуйдуур идэлээх 
этибит. Эбэбит куһу, кыыһы үчүгэй баҕайытык уруһуйдуур этэ. Уруһуйдуу-уру-
һуйдуу ийэбитигэр сыана туруортарарбыт, мин туйгун үөрэнээччибин. Биирдэ 
уруһуйбар ийэм «үс» сыананы туруорбутугар хомойон ытаабыппар аҕам: «Саа-
тар түөрдү туруоруоххун», — диэн көмүскээбитин санаатахпына, билигин наһаа 
күндү өйдөбүл буолар. Сасыһа оонньоотохпутуна, балтыларым Моруусалаах 
Люба эбэлэрин киэҥ дьууппатын анныгар саһаллара.

Эбэм кыра биэнсийэтиттэн ордорунан өрүү хаһаастаах буолара. Сопхуоска 
үлэлээбэтэх диэн биэнсийэтин сыыһа 28 солк. этэ. Кэлин эбэннэр 40 солк. буол-
бута. Эбэм 70 сааһыгар 1987 с. олохтон барбыта. «Саҥа дьылга өлө сытарым 
сүрэ бэрт буолуо» диэбит санаатын толорон, тохсунньу 2 күнүгэр хараҕын сим-
питэ. Мин эбэм олоппоһугар уурунар сыттыгын, былаатын, сэлиэччигин сыл- 
лыыр идэлээх этим. Табахсыт этэ да ураты минньигэс сыттааҕа. Билигин да 
эбэм сыта муннубар бу баар курдук. 100 сааһын туолбутугар, кини кэпсээбитит-
тэн төбөбөр төһөнү тутан хаалбыппын сурукка тистим. Бу суруйуум сиэннэригэр, 
хос уонна хос-хос сиэннэригэр өйдөбүнньүк буолуо.

Сиэнэ Надежда Тойтонова‑Мутуукаба.
Олунньу, 2020 с.

Нам нэһилиэгэ 

Николаева Мария Алексеевна-2

Эдьиийбит туһунан иһирэх санаа

Биһиги эдьиийбит Мария Алексеевна-2 (Наркомзем Маарыйа) 1919 с. Үөһээ 
Бүлүү улууһугар Нам нэһилиэгэр төрөөбүт. Төрөппүттэрэ кыратыгар өлөннөр, 
эдьиийим эһэтигэр Петров Гаврилга — Уус Хабырыылга иитиллибит. Бииргэ 
төрөөбүттэр иккиэлэр эбит. Бииргэ төрөөбүт быраата Николаев Данил Алексее-
вич (Маччааһай) эдэр сааһыгар өлбүт, уола Николаев Аскалон Данилович Үөһээ 
Бүлүүтээҕи 3-с №-дээх оскуола дириэктэрэ.
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1941 сылтан 1947 сылга диэри «Чолбон» холкуос араас  
үлэтигэр үлэлээбит, 1948 сылтан 1951 сылга диэри 
«Чол бон» холкуоска сиэмэни суортуур, соҕотуопкалыыр 
ыскылаакка кыладыапсыгынан үлэлээбит. 1951 сылтан 
1969 сылга диэри «Чолбон» холкуоска, Исидор Бара-
хов аатынан сопхуоска суотчут-кассирынан үлэлээбит. 
1961 сыл кулун тутартан нэһилиэк сэбиэтин дьокутааты-
гар быыбарданан, 1968 сылга диэри Нам сельскэй сэбиэ-
тин исполкомун сэкирэтээринэн үлэлээбит. 1968 сылтан 
1974 сылга диэри Нам сельскэй сэбиэтин буҕаалтырынан 
үлэлээбит.

«1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр килбиэннээх үлэтин иһин» 
уон на Аҕа дойду сэриитэ 30 сыла туолуутунан мэтээллэрдээх. Үлэтигэр бэри-
ниитин, ситиһиитин иһин грамоталардаах. 1954 сылтан Коммунистическай баар-
тыйа чилиэнэ эбит. 1965–1967 сс. Нам нэһилиэгин үлэһиттэрин дьокутааттарын 
сэбиэтин дьокутааттарын билиэтэ баарынан эдьиийбитин сүрдээҕин убаас-
тыыллар эбит диэн сыаналыыбыт.

Биһиги аҕабыт эрдэ өлөн, хара өлүөр диэри биһигини кытта олорон орто дой-
дуттан барбыта. Биһиги туспутугар элбэхтик кыһаллыбыт киһи буолар. Эдьиий-
бит үлэтиттэн кэлэрин кэтэһэрбит. Үрүсээктээх иһэр буоллаҕына, кэһиилээх 
диэн бырааппынаан Сааскалыын утары сүүрэн тиийэрбит. Элбэх саҥата суох 
этэ гынан баран кыра эрдэхпититтэн дьиэ иһигэр кылаабынай хотуммут этэ.

Мас дьааһыктаах этэ, онто куруук күлүүстээх буолааччы. Өлбүтүн кэннэ көр-
бүппүт онно Сталин кинигэлэрэ сылдьаллара уонна аймахтарын, табаарыста-
рын кытта суруйсубут суруктара, фотоальбома бааллара. Ол суруктарга Петр 
Николаевич балта Пелагея Николаевна эдьиийбитин куоракка олоро кэл диэн 
ыҥырбыт суруга баар этэ. Ол сурук сүппүт.

Лиичинэй архыыбыттан Любовь Николаевна Сидорова суруйда 

Бырабылыанньа бухгалтерията. 1949 с.
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Ню-Ши-Чан Александр-Өлөксөөн Кытай,  
Алексеева Ефросиния Титовна 

Олус иллээх-эйэлээх, үлэҕэ бэриниилээх дьон этилэр

Аҕам Ню-Ши-Чан Александр 1901 с. Шальдун провинцияҕа төрөөбүтэ. Ому-
гунан кытай, орто үөрэхтээх, үрдүк уҥуохтаах, хатыҥыр киһи этэ. 1930-с сыл-
ларга Саха сиригэр кытайдар, кэриэйдэр көмүс сууйуутугар кэлэн баран, Үөһээ 
Бүлүүгэ Билиилээххэ олохсуйбуттар. Кинилэр итинник тыаларга тарҕанан, ыал 
буолан, оҕолонон-урууланан, оҕуруот аһын арааһын олордуунан утумнаахтык 
дьарыгыран барбыттар.

1936 с. ийэбинээн Ефросиния Титовналыын ыал буолбут. 1938 с. бастакы 
кыыстара Валя төрөөбүтэ. Атласова Валентина Александровна билигин Бе-
лай Гораҕа ыал буолан олорор, 6 оҕолоох, 10-тан тахса сиэннээх. 1941 сыл бэс 
ыйын 10 күнүгэр миигин оҕолонон баран, кыһыл оҕо эрдэхпинэ, Намҥа «Чолбон» 
холкуоска көһөллөр.

Мин 5 оҕолоохпун, үс оҕом үрдүк үөрэхтээх, икки — орто. Бары ыаллар, 
10-тан тах са сиэннээхпин. Бэйэм Намнааҕы участковай балыыһаҕа сиэстэрэнэн 
36 сыл үлэ лээн, үлэ бэтэрээнэ буолбутум. Билигин биэнсийэҕэ олоробун. Бы-
раатым Николай Александрович 1947 с. Намҥа 
төрөөбүтэ. Үрдүк үөрэхтээх, кыыстаах уол оҕо-
лоох. Оҕолоро иккиэн үрдүк үөрэхтээхтэр, ыал-
лар. Ленскэйгэ олорбуттара. Бэйэтэ доруобу-
йата мөлтөҕүнэн эдэр сааһыгар өлбүтэ.

Аҕам дьоно оҕуруотчут буоланнар, үүнээ-
йини олордууну, көрүллүү кистэлэҥнэрин үчү-
гэйдик билэрэ. «Чолбон» холкуос сэрии бириэ-
мэтигэр уонна ол да иннинээҕи сылларга бар 
дьонун бурдугунан, хортуоппуйунан, хаппыыс-
танан аһатан олорбута. Ол саҕана ыаллар 
Намҥа Хордоҕойго, Орто түөлбэҕэ, Булуҥҥа 
бэйэ-бэйэлэриттэн тэйиччи олороллоро. Би-
лиҥҥи «татаардар уопсайдарын» оннугар ха- 
лыҥ ойуур этэ. Оҕуруот олордор сирдэргэ, 
билиҥҥи федеральнай суол нөҥүө, эргэ пило-
рама уонна ыскылаат турар сирэ эҥин барыта 
киэҥ оҕуруот сирэ этэ. Ол баа һынаҕа хортуоп-
пуй, хаппыыста, эриэппэ, турунуопус, моркуоп, 
луук, сүбүөкүлэ, сэбирдэх табаҕы олордоро. 
Оҕуруокка үлэлииригэр биригэдьиир быһыы-
тынан кэргэнин кытта Хордоҕой эмээхситтэ-
рин мунньан үөрэтэн, салайан үлэлиирэ. Аҕам 
саҥарарын сатаан өйдөөбөттөрө, атыннык ис- Ню-Ши-Чан Александр 

кэргэнэ Ефросиния Титовналыын
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тэн ол күлүүтэ буолара, ол иһин ийэм тылбаастаан биэрэрэ. Үлэлэрэ төһө да 
ыараханын иһин куруук күлэ-үөрэ, бары да бэ һиэлэйдик, көхтөөхтүк үлэлиил-
лэрэ. Ол саҕана билиҥҥи курдук сири тыраахтарынан тиэрэн, кирээдэлээн биэр-
бэттэрэ, барыта илии үлэтэ этэ. Сири-буору алдьатар туттар тэрилэ матыыка 
уонна тээпкэ буолара.

Биһиги олорбут дьиэбит тиэргэнэ барыта эмиэ оҕуруот буолааччы, ыккар-
дынан сылдьарга ыллык суол эрэ баара. Оҕуруота хаһан да сыыс ото суох буо-
лааччы. Лууга, моркуоба бөдөҥүн билигин да сөҕөбүн. Кытайдыы ыллыы-ыл-
лыы, кэлэ-бара оҕуруотун ыраастыыра, биһиги көмөлөһөрбүтүгэр сыыс оту быһа 
тартахпытына кэннибититтэн үүнэн тахсара, ону төрдүттэн маннык ылаҕын диэн 
көрдөрөөччү, биһигини хаһан да мөҕөөччүтэ суох. Куруук үөрэтэ-этэ сылдьаач-
чы, сымнаҕас майгылаах киһи этэ.

Аҕам өссө эмтиир идэлээх этэ. Аны санаатахха, китайскай медицинанан 
туо чуканан эмтээһини үчүгэйдик билэр эбит. Ыалдьан кэлбит дьону тилэхтэ-
рин, илиилэрин, сүнньүлэрин имэрийэ олорорун көрөөччүбүн уонна төбөлөрө 
ыалдьан кэлбит дьону икки чэчэгэйдэрин, сүүһүн ортотунан иннэнэн доҕуулаан 
хаанныыр этэ. Тиистэрэ ыалдьыбыты туурар уонна эмтиир этэ. Нөҥүө күнүгэр 
үтүөрдүбүт диэн махтана кэлээччилэр. Сэрии кими да харыстаабат кэмигэр аҕам 
араас оҕуруот аһынан уонна эмтииринэн элбэх киһини араас ыарыыттан, аччык-
тыыртан быыһаабыта. Мин кырабыттан аҕабын батыһа сылдьан тылбаастаан 
биэрэр этим. Сахалыы, нууччалыы, кэриэйдии, кытайдыы булкуйан саҥарара. 
Аҕам ойоҕостотон баран сүрэҕинэн ыалдьан өлбүтэ. Биһиги аҕабыт Өлөксөөн 
Кытай курдук атын омук сириттэн кэлэн олохсуйдар да, мааны майгы, сайаҕас 
санаа, үтүө быһыы кини ис кутугар, этигэр-хааныгар толору иҥмит киһитэ этэ. 
Олоххо дьулуурун, сырдык санаатын, үлэҕэ дьоҕурун билигин оҕолорбор холо-
бур оҥорон куруук кэпсиибин.

Ийэм Ефросиния Титовна 1914 с. Үөдүгэй нэһилиэгэр элбэх оҕолоох ыалга 

Ефросиния Титовна оҕолорун, сиэннэрин кытта
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төрөөбүтэ. Олус элэккэй, кэпсэтинньэҥ майгылаах, аһаҕас дууһалаах киһи этэ. 
Аҕабынаан оҕуруокка куруук бииргэ үлэлииллэрэ. Сэрии ыар сылларыгар, айыл-
ҕаҕа кыраны-кыамматы эһэр сут-кураан сыллара турбуттарыгар, утуйар уула-
рын умнан туран үлэлииллэрэ. Ийэм туох баар сатабылын, дьоҕурун, кыаҕын 
барытын ууран, барытын аҕабынаан сүбэлэһэн, үллэстэн үлэлииллэрэ. Ийэм 
аҕам өлбүтүн кэннэ үс оҕону атаҕар туруораары пиэрмэҕэ дайааркалаабыта, 
онтон кыһалҕаттан хас да үлэҕэ — оскуолаҕа дьиэ хомуйааччынан, оһох от-
тооччунан, харабылынан үлэлээбитэ. Ийэм оччотооҕу оскуолаҕа кылаас аайы 
оһоҕу күҥҥэ үстэ отторо, муостатын сууйара, маһын бэйэтэ хайытан, салааска-
нан соһон кыстыыра. Ос куола оҕолоругар уһун переменаҕа саахардаах сылаас 
чэйи өрөн иһэрдэрэ. Ийэм Ефросиния Титовна бэйэтин оҕолоругар, сиэннэри-
гэр, чугас аймахтарыгар уонна дьоҥҥо күүһэ-кыаҕа тиийэринэн, үтүө санаата 
тугу этэринэн наар көмөлөһөр айылгылаах этэ. Ийэбит биһигини үөрэхтээх дьон 
оҥороору хаһан да сынньаммакка үлэлиирэ, сайынын сопхуоска, кыһынын ос-
куолаҕа. Ийэм хас биирдии тыла ылыннарыылаах буолара, ол барыта үчүгэйгэ 
эрэ угуйара. Ийэм 1978 с. ыалдьан өлбүтэ. Дьонум олус иллээх-эйэлээх, үлэҕэ 
бэриниилээх дьон этилэр.

Кыыстара Мария Александровна Ню‑Ши‑Чан 
Кулун тутар, 2006 с.

Петров Федор Гаврильевич 

Көнө майгытынан үөлээннээхтэригэр убаастатара 

Федор Гаврильевич 1900 с. Уус Хабырыыл дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт. Бастакы 
ойоҕо Анна Нам нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Барыта 16-та оҕоломмуттар, онтон тыын-
наах Гаврильева-Сидорова Мария Федоровна хаалан, ыал буолан, 6 оҕолом-
мут: Сидорова Любовь Николаевна; Сидоров Александр Николаевич; Сидоров 
Виссарион Николаевич; Сидоров Василий Николаевич; Сидорова-Ноговицына 
Мария Николаевна; Сидоров Николай Николаевич.

Иккиһин олоҕун оҥостон, Павлова Мария Алексеевнаны ойох ылан, биир 
кыыһы төрөппүттэрэ үс сааһыгар өлөн, бииргэ төрөөбүт убайын кыыһыттан Фе-
дорова Матрена Пудовнаттан кыыс оҕо ииттэллэр, Гаврильева Марина Федо-
ровна диэн ааттыыллар. 

Петров Федор Гаврильевич Уус Хабырыыл уола бииргэ төрөөбүттэрэ элбэх-
тэр үһү, олор сэриигэ баран төннүбэтэхтэр. Федор Гаврильевич мас ууһа (дьиэ 
тутар, түннүк арааматын, остуолтан, олоппос тон күрдьэҕэр, миинньигэр тиийэ 
оҥорор) уонна от-мас үлэтэ диэн көрөн турбатах туруу үлэһит киһи эбитэ үһү. 
Ол быыһыгар туулаан, туһахтаан, тиргэлээн дьиэ кэргэнин киэһээҥҥи күөстэрин 
булара. Бултаан-алтаан дьонугар-сэргэтигэр илии тутуурдаах, өттүк харалаах 
сылдьара. Үчүгэй, көнө майгытынан үөлээннээхтэригэр убаастатара, кинини 
аһара ытыктыыллара.

Кыыһа Марина Федоровна Лазарева.
Алтынньы 20 күнэ,1999 с.

Нам музейын архыыбыттан 
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Петрова Анисия Алексеевна 

Ийэм үлэһит киһи этэ 

Ийэм Анисия Алексеевна 1918 c. I Хоро нэһилиэгэр 
төрөөбүт. Ийэтэ эрдэ өлөн эһэтэ Дьөгүөр оҕонньор иип-
пит. Аҕата тойуксут, хаартыһыт буолан, кыыһын көрбөтөх, 
ииппэтэх. Ол иһин аймаҕа, эһэтин кытта бииргэ төрөөбүт 
Мухоплева Христина Дмитриевна, ийэбитин 14 саастаа-
ҕар Намҥа илдьэ кэлбит. Үс хостоох дьиэҕэ олорбуттар. 
Ынах, сылгы ылан хаһаайыстыба тэриммиттэр. Улаатыар 
диэри ис-тас үлэҕэ көмөлөһөн аймаҕар олорбут.

Сэрии кэмигэр дайааркалаабыт. Ол кэмҥэ Кудусова Бо-
роскуо, Дордорусова Авдотья, Аркадий диэннэр бааллара, 
кыһын дайааркалаан, сайын от охсооччунан сылдьар эбит. 
От бириэмэтигэр Николаева Маарыйа, Евдокия, Куприяно-
ва Маарыйа бааллара. Сэбэкигэ окко сылдьар кэммитигэр 

Тоҥсоо хотуурбутун оҥорон, сытыылаан биэрэрэ. Хоту Арыыга Көстөкүүн кыыһа 
Өкүлүүн, Лэкэ кийиитэ Бороскуо буолан сүөһү көрөллөрө. «Бөкөөс» пиэрмэти-
гэр эмиэ өр дайааркалаабыта. Биир ыанньыксыкка 15–16 ынах тиксэрэ, бары-
та илии үлэтэ буолара. Сэрии бириэмэти-
гэр дайааркалаабыттара: Иванова Мария 
Ивановна, Бугулова Марыына, Кудусова 
Бороскуо. Холкуоспутугар сэрии саҕана 
10 хонукка 4 кг бурдук, 300 г сэппэрээтэр 
үүтэ биэрэллэрэ. Кэлин биэнсийэҕэ да тах-
сан баран, «Бөкөөс», «Дьоло», «Саппыкы» 
пиэрмэлэригэр дайааркалаабыта. Сааһыр - 
быты да, ырыганнаабыт да борооскулары  
ийэбэр туттаран көрдөрөллөр эбит. Уоп-
сайа 33–34 сыл устата холкуос, соп хуос 
пиэрмэтигэр дайааркалаабыта.

Кыыһа Наталья Егоровна Ноговицына 

Романов Иона Михайлович

Сахалыы сэмэй, туруу үлэһит киһи этэ

Улуу Кыайыы 75 сыллаах үбүлүөйүнэн сибээстээн, аҕам Иона Михайлович 
туһунан ахтан-санаан ааһыахпын баҕарабын. Кини 1913 с. олунньу 8 күнүгэр 
Үөһээ Бүлүү улууһун Дүллүкү нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Кыра сааһыгар тулаайах 
хаалан эдьиийигэр Балаҕаннаахха кэлэн иитиллибитэ. Урукку аас-туор олоҕу 
этинэн-хаанынан билбит киһи. Хойут кэргэннэнэн, ыал буолан, Намҥа олохсуй-
бута. МТС-ка тырахтарыыстар куурустарыгар үөрэнэн хойукка диэри тырахта-
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рыыстаабыта. Бастакы тырахтарыыстартан биирдэстэрэ. 
Аан бастаан «ХТЗ» тыраахтартан саҕалаан үлэлээбитэ.

Ханна да улаханнык ахтыллыбатаҕа, кэпсэммэтэҕэ да 
буоллар, күүстээх-уохтаах, аҕыйах саҥалаах, сахалыы сэ-
мэй, туруу үлэһит киһи этэ. Бииргэ үлэлээбит дьонноро 
сөҕөн-махтайан кэпсиир буолаллара. Улахан тыраахта-
рынан, бульдозерынан ойууру солоон, Намҥа бааһына 
бөҕөтүн оҥорбута. Намтан Үөһээ Бүлүүгэ диэри ойууру 
солоон айан суолун оҥоруутугар үлэлэспитэ. Эттэххэ су-
дургу курдук буолан баран, ыарахан үлэлэр этэ.

1941 уоттаах сэрии сылыгар баартыйа райкома ты-
рахтарыыс идэлээх буолан, аҕабытыгар бронь биэрэн 
тыылга хаалларбыта. Онно бааһына оҥорон, бурдук бөҕөнү ыһан, үүннэрэн, 
түүнү-күнүһү аахсыбакка, сиргэ хоно сылдьан үлэлээбитэ, биригэдьиирдээбитэ. 
Дьиэтигэр биирдэ эмэ кэлэн барар эбит. Хойут кэпсээн ахтан аһарар буолара.

Улуу Кыайыы буоларын туһу-
гар тыылга харытын күүһүнэн 
үлэ лээн, элбэх сыратын биэрэн 
кылаатын киллэрсибит дьонтон 
биир дэстэрэ. «Ким да умнуллу-
бат, туох да умнуллубат» диэн 
девизкэ олоҕуран баҕар хаһан 
эрэ, ханна эрэ ахтыллан ааһыа 
диэн суруйдум.

Биэнсийэҕэ да тахсан баран 
хойукка диэри тутууга үлэлээ-
битэ. Туппут дьиэлэриттэн биир-
дэстэрэ Нам сельсоветын дьиэтэ 
буолар.

Дойдута туругурарын туһугар 
сыралаах, бэриниилээх үлэтэ 
сыаналанан, элбэх мэтээллэри-
нэн, РСФСР Президиумун, Саха 
АССР Верховнай Сэбиэтин Бо-
чуоттаах грамоталарынан наҕа-
раадаламмыта.

Кыыһа Ксения Ионовна Романова 

И.М. Романов оҕолорун Александр Ионовиһы, 
Ксения Ионовнаны, кийиитэ Вера Герасимовнаны 

уонна сиэннэрин кытта
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Руфова Елена Ксенофонтовна 

95 саастаах ытык кырдьаҕаспыт

Елена Ксенофонтовна 1916 с. кулун тутар 11 күнүгэр  
Үөһээ Бүлүү улууһун Ороһу нэһилиэгэр Ксенофонт Ива-
нов (Чукка Силиппиэн) дьиэ кэргэнигэр онус оҕонон тө-
рөөбүт. Кинини кытта бииргэ төрөөбүт игирэтин аҥаара 
Евдокия Ксенофонтовна Гольдерова. Ийэлэрэ оҕолоноору 
хаана баран өлбүт, ол иһин кыргыттары атын ыаллар иит-
тэ ылбыттар. Елена Ксенофонтовнаны Чукка Силип пиэн 
балта Тэппээрис кэргэнэ Тамалакааҥҥа ылан, харайан 
улаатыннарбыт. Чукка Силиппиэн кэргэнэ Улахан Мааста 
Тэппээрис бастакы кэргэнин Кыра Маастаны кытта биир-
гэ төрөөбүттэр. Кыра Мааста сиэнэ — саха норуодунай 

бэ йиэтэ Семен Руфов. Оттон Улахан Мааста сиэнэ — саха норуодунай бэйиэ-
тэ Петр Тобуруокап. Улахан уонна Кыра Маасталар Намҥа Бүөчүккэлэр диэн 
ыаллар оҕолоро эбиттэр. Улахан эдьиийдэрэ Христина Баннахова. Кини сиэнэ 
СӨ култууратын үтүөлээх үлэһитэ, самодеятельнай композитор Мария Игна-
тьевна Константинова. Елена Ксенофонтовна бииргэ төрөөбүт убайа Василий 
Иванов-Кустуктуурап Ороһу оскуолатын төрүттээбит маҥнайгы учуутал, суруна-
лыыс Аҕа дойду сэриитигэр өлбүт. Елена Ксенофонтовна 16 сааһыттан тулаа-
йах хаалан, 6-с кылаас кэнниттэн Бүлүүгэ киирэн иистэнньэҥинэн үлэлээбит. 
Намҥа ааҕар балаҕаҥҥа үлэлии сылдьыбыт. Эр киһи көстүүмүн тигэр идэлээх 
эбит. Отой фабрика киэнин курдук хаачыстыбалаахтык истэри-тастары тигэрэ 
үһү. Элбэх киһиэхэ таҥас тигэн, хамнаһын этинэн-арыынан аахса сылдьыбыт. 
Онтон атыыһыт идэтигэр үөрэнэ барбыт. Үөһээ Бүлүү киинигэр «Культовары» 
маҕаһыыныгар үлэлээбит. 1952 с., оччолорго суут, райсовет үлэтигэр үлэлии 
сылдьар Иона Данилович Анисимовка кэргэн тахсыбыт. Онтон ыла кэргэнэ хан-
на ананан үлэлии барарынан араас сиргэ маҕаһыыннарга атыыһытынан үлэ-
лээбит. Оччолорго атыыһыт идэтэ олус эппиэттээх уонна ыарахан этэ. Пайщик-
таахтары кытта үлэлиэххэ, өйдөтүөххэ, элбэх уопсастыбаннай үлэни ыытыахха 
наада буолара. Сэбиэскэй эргиэн тыа дьонугар кэмэ биллибэт элбэх үөрүүнү 
аҕалбыта. Ону быһаччы тиэрдээччинэн, дьон олоҕун туһугар доруобуйаларын 
харыстаабакка түүннэри-күнүстэри үлэлээччинэн атыыһыттар этилэр.

Елена Ксенофонтовна айылҕаттан ити Нам, Ороһу, Тамалакаан төрүт-уус 
сайаҕас, көнө майгылаах дьонуттан төрүттээх буолан буолуо, идэтигэр олус 
бэриниилээх, дьоҥҥо сыстаҕас, үрдүк эппиэтинэстээх, ааҕар-суоттуур дьоҕу-
ра күүскэ сайдыбыт буолан, дьон-сэргэ махталын ылан уһуннук үлэлээбитэ. 
1952–1957 сс. Мэйик, 1957–1959 сс. — Боотулуу, 1962–1962 сс. — Далыр, 
1962–1964 сс. — Хоро, 1965–1974 сс. Боотулуу нэһилиэктэригэр атыыһытынан 
үлэлээбитэ. Ити сылларга маҕаһыын таһаҕаһын маҥнай улуус кииниттэн тыа 
нэһилиэктэригэр сыарҕалаах атынан, тыраахтарынан, онтон массыынанан, он-
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тон «АН-2» сөмөлүөтүнэн атыыһыттар бэйэлэрэ тиэйэн аҕалан атыылыыллара. 
Олус ыарахан, кутталлаах уонна эппиэтинэстээх үлэ этэ. Аны Боотулуу, Далыр, 
Мэйик курдук куһаҕан суоллаах, улуус кииниттэн уонтан тахса көстөөх сирдэргэ 
айаны санаан көрүҥ! 50-тан тахса кыраадыстаах кыһыҥҥы тымныыны, күһүҥ-
ҥү хаары-самыыры, сайыҥҥы куйааһы барытын тулуйуохха диэтэххэ сүрдээх 
дьыала этэ.

Елена Ксенофонтовна ити бэриниилээх үлэтэ оччотооҕу салалтанан сөпкө 
сыаналаммыта. Ону олус элбэх бочуотунай грамота, мэтээл, «1941–1945 сс. Аҕа 
дойду Улуу сэриитин кэмигэр килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээлэ, өрөспүүбүлүкэ 
обкомун грамоталара, Үлэ Кыһыл Знамята уордьан кавалера буол бута туоһу-
лууллар. Кини икки оҕону улаатыннаран, дьоллоох дьиэ кэргэн ийэтэ, эбэтэ буо-
лан, быйыл 95 сааһын туолар.

Ытык кырдьаҕас билигин да уҥуоҕа көнө, өйө-санаата киэҥ, сырдык, иистэнэр 
массыынатынан кыра чараас таҥаһы тигэр, ыалдьыттары итии чэйинэн көрсөр. 
Ийэбит чэгиэн сылдьарыттан биһиги бары кистии-саба үөрэбит.

Кыыһа Наталья Ионовна Анисимова.
«Үөһээ Бүлүү» хаһыаттан.
Кулун тутар 4 күнэ, 2011 с.

Саввина Дария Терентьевна 

Ийэм туһунан иһирэх тылынан 

Ийэм Дария Терентьевна 1924 с. Дьэҥкэ аҕатын ууһу-
гар төрөөбүтэ. Ийэтэ Васильева Анна Семеновна, аҕата 
Саввин Терентий (Тэрэчиин) Саввич диэн этилэр. Нам 
төрүт аҕа ууһуттан Быкка Өлөксөй (Алексеевтар) уола 
Саа ба (Быкка Саабата) Кэнтик төрүт аҕа ууһун Тумусовтар 
улахан кыыстара Тумусова Марфалыын ыал буолан, икки 
уолламмыттар: Бүөтүрдээх Тэрэчиин. Кэлин уолаттар ыал 
буолбуттар да, Бүөтүр үс оҕото уоспа ыарыытыгар кэргэ-
нин кытта өлөн хаалаахтаабыттар, оттон Тэрэчииҥҥэ оҕо 
суох эбит. Инньэ гынан дьылҕа ыйааҕынан туора Дьэҥкэ 
кыыһа Аанаҕа кыыс оҕолонор. Ол мин ийэм Даарыйа этэ. 
Эһэм Тэрэчиин туһунан дьон арааһы кэпсииллэр этэ. Холобур, гражданскай сэ-
рии саҕана ревком чилиэнэ, бартыһаан диэн, эмиэ да айанньыт эҥин курдук, 
ону чуолкайын билбэппин. Миэхэ ким даҕаны оҕочоос саастаахпар кини туһунан 
кэпсээбэтэх эбит, бэйэм да кырам бэрт буолан ыйыталаспатах буоллаҕым. Ийэм 
дьоно Арҕаа Эбэҕэ, билиҥҥитэ хаппыыста бааһынатын миэстэтигэр, олорбут 
этилэр. Онтон холкуостааһын саҕана Намҥа көһөн киирбиттэр.

Ийэбин дьон саҥалаах-иҥэлээх, сытыы-хотуу, саһыгыраччы күлбүт-үөрбүт 
кыыс этэ диэн ахтааччылар. 1939 с. 15 саастааҕар агитатор куурсугар үөрэнэн, 
Ороһуга дьону ааҕарга үөрэтэр ликбезкэ үлэлээбитэ. Үчүгэйдик ааҕар, суруйар 
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буолан, быыбар хамыыһыйатыгар үлэлээбит кэмнэрдээх этэ. Намҥа эмиэ ааҕар 
балаҕаҥҥа үлэлээбитэ.

Кэлин холкуос үлэтигэр сүөһү көрүүтүгэр Балаҕаннаахха үлэлээбитэ. Оччо-
тооҕу үлэ барыта илии үлэтэ этэ. Оҕуһунан Балаҕан наахтан Ньэгэдьээк уҥуор-
гу өттүгэр собуокка сүөгэйдэрин арыылата хас да билээгэ сүөгэйи таһаллара. 
Биир гэ үлэлээбит дьүөгэлэрэ Екатерина Елисеева, Мария Васильева (Чоруонай 
Марууса), Евдокия Ласточкина кинини олус үлэһит, ыраас туттуулаах этэ диэн 
хайҕаан кэпсээччилэр. Кини үлэһитин таһынан дьиэтигэр-уотугар тарбаҕар та-
лааннаах иистэнньэҥинэн биллэрэ. Үөһээ Бүлүүттэн тиийэ кэлэн сакаастыылла-
ра. Оччолорго испииссэнэн олус тэнийбит маҥан түү былааттары баайара. Ийэм 
үлэтигэр үчүгэй көрдөрүүлэрин иһин сэрии саҕана үлэлээбит үлэтэ сыаналанан, 
норуокка Сталин мэтээлэ диэн ааттанар «1941–1945 с. Аҕа дойду Улуу сэриитин 
кэмигэр килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Бу мэтээли 
чахчы дойду ыарахан кэмигэр, сэрии саҕана, күүстэрин харыстаабакка үлэлээ-
бит үлэһит дьоҥҥо биэрэллэрэ. Оччолорго ийэм 20-тин эрэ туолан эрэр эдэр-
кээн бэйэлээх этэ. Кини үлэлиирин быыһыгар нэһилиэк культурнай олоҕор кыт-
тан дьүөгэлэринээн Анна Алексеевалыын, Мария Константиновалыын кулуупка 
ыытыллар тэрээһиннэргэ кыттар этилэр.

Ийэм кылгас олоҕо мин өйбөр үксүн дьон кэпсэлинэн хаалбыт. 5-с эрэ кы-
лааска үөрэнэ сырыттахпына, ыарахан ыарыыттан өлөн олохтон туораабыта. 
Кырдьаҕас эбэбин кытта, онтон салгыы эбэм балта Маарыйалыын олорон, орто 
оскуоланы бүтэрэн, төрөөбүт Наммыттан ханна да барбакка, биэнсийэҕэ тах-
сыахпар диэри үксүн тырахтарыыһынан үлэлээбитим.

Билигин 5 оҕолоох, 10-ча сиэннээх ыал буолан олоробун. Балтым Нина Ро-
дио новна эмиэ Намҥа ыал буолан, 3 оҕолоох ыал ийэтэ, эбэтэ, билигин оскуо-
лаҕа үлэлии сылдьар. Ийэм олорбут олоҕун салҕаан, утум тэнийэн этэҥҥэ оло-
рорбунан дьоллоохпун.

Уола Юрий Александрович Саввинов.
Кулун тутар, 2020 с.
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Софронова Феодосия Наумовна 

Умнумаарыҥ эбэни

Евсей Софронов

Киирэр-тахсар ыалдьытын, 
Кэлэр-барар сиэннэрин 
Суолга куруук атаарар, 
Соҕотохсуйар, мунчаарар.
Эбэм куруук үөрээччи 
Элбэх киһи кэлэриттэн, 
Итии чэйин кутааччы 
Истиҥ, сылаас мичээринэн.
Өрүү кини үөрэтэн 
Үтүө доҕор буолааччы, 
Хомолтону да үллэстэн 
Хорсуннуран турааччы.
Арай кини ыарыытын 
Ахсарбакка cылдьааччы, 
Мэлдьи дьарҕа атаҕын 
Биллэрбэккэ хаамааччы.
Өрүү истиҥ киһини —
Үөрэр-көтөр эбэни, 
Умнумаарыҥ кинини —
Ийэлэртэн ийэни.

«Коммунизм сардаҥата», 94 №-рэ.
Атырдьах ыйын 4 күнэ, 1984 с.

95 саастаах ытык кырдьаҕас

Феодосия Наумовна 1891 с. Үөдүгэй нэһилиэгэр Көтөх Ууһа диэн алааска сэ-
ниэ ыал дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ.

Бииргэ төрөөбүттэриттэн 8 оҕо иитиллэн улаатан тахсыбыттара. Үөскээбит 
аһылыктара булт, балык этэ. Кини отучча саастааҕар кэргэн тахсан, күн бүгүнү-
гэр диэри ханна да халбарыйбакка ньир бааччы Балаҕаннаахха олорор.

Феодосия Наумовна кыһын оҕонньорунаан Сэмэн Софроновтыын куонньук-
ка үлэлииллэрэ. Уопсайа 50 көлө уонна кэлии-барыы аттарын көрөр, бостуук-
туур этилэр. Отторун Саллыгынайтан, Хаастыыртан тиэйэн таһаллара. Кыһын 
Сэмэнин атын үлэҕэ ыллахтарына, отун үксүн бэйэтэ тиэйэрэ, онтон аттарын 
аһатара. Сороҕор кыһын саһаан охсуутугар сылдьара. Феодосия оччолорго саас 
оҕуруот үлэтигэр элбэх сыратын биэрэн үлэлиирэ. Хара сарсыардаттан киэ-
һээҥҥэ диэри хортуоппуй, хаппыыста, турунуопус олордуута, аны уутун кутуу-
та, тилиннэриитэ элбэх түбүгү эрэйэрэ. Күҥҥэ 400-чэ ыаҕас ууну кутар этэ. Аны 
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ыаҕастарын бэйэлэрэ саас туос 
хас таан тигэллэрэ. Ону таһынан 
ынах, сылгы быатын хаталлара. 
Сайын бурдук буһуор диэри аны 
от үлэтигэр сылдьаллара. Бурдук  
бустаҕына, киһи аймах бары хо- 
муурга турунара. Сиэрпэнэн бы-
һыыга Феодосия иннигэр кими да  
түһэрбэт этэ. Кини аҥаардас 
биир омурҕаҥҥа 120 баайыы бур - 
дугу быһара. Былаанын толоро-
рун иһин киниэхэ 800 г лэппиэскэ, 
оттон нэдиэлэ устата бастаата-
ҕына, 1 киилэ арыы биэрэллэрэ.

Сэрии кэминээҕи аас-туор олох, ыарахан үлэ Феодосия Наумовнаны эмиэ 
таа рыйан ааспыта. Уон икки эмээхсин сэриигэ кыайан барбатах икки кырдьаҕас 
оҕонньору батыһа сылдьан бүтэй оҥороллоро, туталлара. Илиинэн эрбээн, сан-
нынан сиэрдийэ таһан, Феодосия элбэх сырата-сылбата эстэрэ. Аны киэһэ дьиэ-
тигэр-уотугар оҕолоро, сүөһүтэ, дьиэ үлэтэ күүтэллэрэ.

Феодосия Наумовна сэрии ыар сылларыгар «1941–1945 с. Аҕа дойду Улуу 
сэриитин кэмигэр килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыта. 
1985 с. Кыайыы 40 сылынан сибээстээн, Феодосия Наумовна түөһүн өссө биир 
үбүлүөйүнэй мэтээл киэргэттэ. Кини үлэтэ итини сэргэ элбэх бочуотунай грамо-
таларынан бэлиэтэммитэ.

95 саастаах Феодосия Наумовна билигин дьоллоох олоххо олорор. Дьиэтин, 
сүөһүтүн көрөр, сиэннэрин, хос сиэннэрин бүөбэйдэһэр. Төһө да кырыйдар би-
лигин даҕаны хоп курдук дьоҥҥо сүбэлии, көмөлөһө, өй-санаа уга олорор. Дьону 
мэлдьи сылаас чэйинэн, ыраас мичээринэн, үгүс кэпсээнинэн үөрэ-көтө көрсөр.

Феодосия Наумовна 6 оҕолооҕуттан 3-һэ уол, 3-һэ кыыс, кинилэртэн 24 сиэн-
нээх, 17 хос сиэннээх. Кыра кыыһа Анна Семеновна Уус-Майаҕа олорор, үрдүк 
үөрэхтээх уу хаһаайыстыбытын инженерэ, ыал, 2 уол оҕолоох. Орто кыыс Мария 
Семеновна ийэтин кытта Балаҕаннаахха олорор, биэнсийэҕэ тахсыбыта, орто 
анал үөрэхтээх, оройуон чемпион-осеменатора, сельсовет дьокутаата. Улахан 
кыыһа Мария Семеновна эмиэ Балаҕаннаахха олорор. Прокопьевтар үлэһит ди-
настияларын күн күбэй ийэлэрэ. Уон оҕолоох Дьоруой ийэ. Кини 6 сиэннээх.

Феодосия Наумовна 24 сиэниттэн биир сиэн кыыс Саргы Николаевна быраас 
үөрэҕин бүтэрэн, Горнайга үлэлиир, ыал, оҕолоох. Түөрт сиэн орто анал үөрэх-
тээхтэр, 2 сиэн уол Ис дьыала оройуоннааҕы отделыгар үлэлииллэр, милиис-
сийэ эписсиэрдэрэ. Оттон иккитэ орто сүһүөх салайар үлэҕэ сылдьаллар. 3 сиэн 
үрдүк үөрэххэ үөрэнэ сылдьаллар, 3 сиэн аармыйаҕа сулууспалыыллар, 3 хос 
сиэн оскуола оҕолоро, 14 хос сиэн дьыссаат, дьааһыла дьоно.

Феодосия Наумовна 7 сиэн кийииттээх, 1 сиэн күтүөттээх.
«Атахтарым ыалдьыбаттара буоллар уонна арыый хойутаан төрөөбүтүм 

Семен уонна Феодосия Софроновтар
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буол лар өссө да бу дьоллоох олоххо үлэ үөһүгэр сылдьыам этэ», — диир ытык 
кырдьаҕас. Эмээхсин билигин да тииһэ барыта баар, доруобайдар. «Ис-куртах, 
тумуу ыарыытын билбэппин», — диир кини.

Дьэ, ити курдук үлэҕэ буһан-хатан, олох элбэх эрэйин, үөрүүтүн, хомолтотун 
көрсөн, дьон киһитэ буолан, саха боростуой үөрэҕэ суох эмээхсинэ, күн күбэй 
ийэ, эбээ Феодосия Наумовна 95 сааһын туолан, дьоллоох олоххо олороруттан 
муҥура суох үөрэр.

Ольга Прокопьева, селькор, 
Балаҕаннаах.

«Коммунизм сардаҥата» хаһыат, 1986 с.
Нам музейын архыыбыттан 

СТЕПАНОВТАР

Дьонум туhунан

Эhэбит Степанов Степан Игнатьевич — Нам олохтооҕо. Улахан уола Никита 
Степанович 1880 с. төрөөбүт. «Чолбон» холкуоска тутуу үлэhитинэн биллэрэ. 
Сэрии сылларыгар уот кураан, аhыыка туран, от үүммэтэх дьылларыгар сүөhү 
аhылыгар өрүс уҥуор харыйа кэрдиитигэр сылдьан аҥаар атаҕын мас баттаан, 
инбэлиит буолбута. Ол да буоллар аччык дьылга бааhынаҕа хортуоппуй хара-
былыгар үлэлээбит, аармыйаҕа барбатах.

Быраата Степанов Федот Степанович 1889 с. төрөөбүт, 
эдэр сааhыттан «Чолбон» холкуоска масчытынан, сайы-
нын от охсооччунан сылдьыбыт. 1941 сылтан кадровай 
булчутунан сылдьар. Сэриигэ бастакы ыҥырыыга холкуос-
ка үлэhит илии наада буолан ылбатахтар. Оччотооҕуга 
холкуоска таба иитэллэр этэ. Табанан күhүн бултууллара. 
Сир тоҥуута, кырпай хаар түhүүтэ айаҥҥа турунан, Туо-
буйаны ааhан, Кэмпэндээйигэ, Наманаҕа тиийэ бултуура. 
Сорсуннаах сонордьут, байанайдаах булчут этэ. Родионов 
Николай Николаевичтыын бииргэ сылдьаллара. Күhүн ба-
раллара уонна ахсынньы ыйга кэлэллэрэ. Государство ҕа 
элбэх күндү түүлээҕи туттарбыттара. Yтүө үлэтин иhин 
Сталин төбөлөөх мэтээллээх этэ.

Кэлин хас сыллаахха фроҥҥа барбытын билбэппин. Кини үлэ фронугар Бухта 
Тиксиигэ Америкаттан этээстээх суудуналарынан кэлэр бурдук, саахар, араас 
таhаҕас сүгүүтүгэр сэрии бүтүөр диэри үлэлээбит. Биир дойдулаахтара Чалба-
нов Самсон, Федоров (Ороhу киhитэ) сэрии бүппүтүн кэннэ Тиксииттэн сатыы 
айаннаан Дьокуускайга кэлэн баран, Нам оройуонугар от үлэтэ бүтүөр диэри 
от охсуутугар үлэлээбиттэр. Yлэ фронуттан кэлэн баран, кадровай булчутунан, 
сайынын төрөппүт уолунаан Николайы, Родионов Н. Н., Гаврильев Матвейы, Ку-
приянов оҕонньордуун оттууллара.

Аҕабыт Степанов 
Федот Степанович
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Ийэбит Степанова Варвара Ивановна 1890 с. Быракаан 
нэhилиэгэр төрөөбүт, 5 оҕону төрөппүт. Холкуоска оҕу руот, 
хортуоппуй үлэтигэр, бурдук быhыытыгар үлэлээбитэ.

Эдьиийим Степанова Ульяна Федотовна 1925 с. 
төрөөбүтэ, үлэ, тыыл бэтэрээнэ, потребкооперация туй-
гуна. Кыра сааhыттан холкуоска саhаан охсуутугар, мас 
тиэйиитигэр, сайын от, бурдук үлэтигэр үлэлээбитэ. Кэлин 
буҕаалтыр үөрэҕэр үөрэнэн, Нам, Yөhээ Бүлүү СПО-тугар 
45 сыл ситиhиилээхтик үлэлээбитэ. Иккис эдьиийим Сте-
панова Ульяна Федотовна 1927 сыллаах төрүөх. Кыра 
саа hыттан холкуоска сүөhү көрүүтүгэр үлэлээбитэ. Биэн-
сийэҕэ тахсан баран оскуолаҕа интэринээккэ, Исидор 

Барахов аатынан сопхуоска от, оҕуруот үлэтигэр уhуннук үлэлээбитэ. Yлэ бэ-
тэрээнэ.

Ийэбит Степанова  
Варвара Иванова

Степанова У.Ф. Степанова У.Ф. Степанова А.Ф.Степанов Н.Ф.

Убайым Степанов Николай Федорович — 1932 сыллаах төрүөх, үлэ бэтэрээнэ. 
Кыра сааhыттан холкуоска оробуочай, масчыт, отчут, кадровай булчут этэ. Аҕа-
та бултаабыт сирдэринэн сылдьан бултуура. Кэлин нефтебазаҕа үлэлээбитэ.

Степанова Анна Федотовна — 1935 сыллаах төрүөх. Кыра сааhыттан хол-
куоска от, бурдук үлэтигэр сылдьыбыта, кэлин дайааркалаабыта. Социалисти-
ческай куоталаhыыга биирдии ынахтан үрдүк үүтү ылары ситиспитэ. Ол туоhу - 
та — Бүтүн Сойуустааҕы норуот хаhаайыстыбатын ситиһиилэрин быыстапка-
тыттан знактаах. Олохтоох сэбиэккэ хас да төгүл дьокутаатынан талыллыбыта. 
Элбэх грамоталардаах. Кэлин оскуола интэринээтигэр повардаабыта.

Ксения Федотовна Степанова,
үлэ бэтэрээнэ.

2020 с.
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Степанова Ульяна Федотовна 

Бурдугу турунуопуска булкуйан,  
хааһылаан сиэн тыыннаах хаалбыппыт 

Мин 1925 с. Үөһээ Бүлүү улууһугар Нам нэһилиэгэр дьадаҥы бааһынай 
дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтүм. Аҕам Нам олохтооҕо Степанов Федот Степанович, 
ийэм Быракаантан төрүттээх Степанова Варвара Ивановна. Биир сиртэн тахсы-
быт биэс бырааттыыбыт. Улаханнара мин, балыстарым Ульяна, Анна, Ксения, 
быраа тым Николай Федотович Степановтар.

1935 с. оскуолаҕа киирбитим. Өрүс уҥуор Харыйа арыыга «Хопто төрүүр» 
диэн күөл кытыытыгар олорбутум. Онтон эргийэ сылдьан үөрэнэр этим. 1942 с. 
бэс ыйыгар аҕабын үлэ фронугар ылбыттара. Бухта Тиксиигэ суудунаттан Аме-
рикаттан кэлэр таһаҕаһы сүөкүүллэрэ үһү. Икки сыл үлэлээн баран дойдутугар 
кэл битэ.

Сэттэ кылааһы бүтэрэн баран, икки сыл холкуоска үлэлээбитим. Ийэм соҕо-
тоҕун алта киһини хайдах иитиэй. Аас-туор аччык олох саҕаламмыта. Мин ийэ-
бинээн саас ылааҥы күннэр буолан, хаар быһыта сиэһэн бардаҕына, күһүн 
бурдук астаабыт куукунаны кэрийэн, кыра сиэмэ бурдугу булан, турунуопуска 
булкуйан, хааһылаан сиэн тыыннаах хаалбыппыт. Эр дьон аармыйаҕа баран, 
холкуос үлэтигэр оҕо, дьахтар үлэҕэ туруммуттара. Оччолорго «дружба» эрбии 
диэни сураҕын да истибэт этибит. Ойуурга сүгэнэн, илии эрбиитинэн саһаан ох-
сон оҕуһунан тэрилтэҕэ тиэйэн киллэрэрбит. Күннээҕи нуормабыт 2-лии саһаан, 
ону кыайан толорбокко сааскы күн киириитэ ынах этэрбэспит сытыйан, көҕөччү 
тоҥон дьиэбитин буларбыт. Уонна да ыарахан үлэ элбэх этэ. Миигин кытта 
үлэлээбиттэртэн бары да кэриэтэ бокуонньук буолбуттара: Васильева Мария 
Варфоломеевна, Спиридонова Мария Егоровна, Тойтонова Дария Ивановна, 
Саввинова Дария Терентьевна, Иванова Марфа Антоновна.

1951–1966 сс. урукку Нам сельпотугар үлэлээбитим. Миигин кытта бииргэ үлэ-
лээбит кырдьаҕастар суохтар, бокуонньук буолбуттара. Бэрэссэдээтэлинэн уһун-
нук Платонов Георгий Саввич, буҕаалтырынан Докторов Гаврил Иннокентьевич, 
кассирынан Васильев Николай Матвеевич, Иванова Мария Ивановна, Иванова 
Мария Ниловна үлэлээбиттэрэ. Оччолорго бухгалтерия үлэһиттэрэ ноҕуруус-
калаахтык үлэлииллэрэ. Билигин плановик, товаровед диэн штаттар баал лар. 
Урут кинилэр үлэлэрин буҕаалтыр толорор этэ. Сельпо хабар территориятыгар 
нэһилиэк аайы промышленнай табаары уонна бородууктаны атыылыыр икки 
маҕаһыын, табаар уонна бородуукта икки ыскылаата бааллара. Бу ыскылаат-
тарга хас суол табаар, бородуукта аайы сыаналарынан, табаар көрүҥнэринэн 
наар даан, ахсаанынан учуот картотеката аһыллара. Ыскылаакка төһө табаар, 
бородуукта хаалбыта биллэн иһэрэ. Сылга биирдэ маҕаһыыннарга учуот (оста-
ток) уһуллара. Хас кыбаартал аайы учуот барара. Биир остолобуой, икки бэкээ-
ринэ баара. Булчуттар түүлээхтэрин маҕаһыыҥҥа туттарар этилэр, онно эмиэ 
картотека аһыллара. Мунньан баран оройуон киинигэр түүлээҕи тутар ыскылаак-
ка туттараллара. Билигин оннук ыскылаат суох, охотоведка туттараллар.
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Ыскылааты дьаһайааччыларынан Иванов Михаил Давыдович, Докторов 
Иван Никитич, Егоров Василий Максимович, Николаев Василий Капитонович, 
атыыһыттарынан Тойтонова Дария Ивановна, Кокорина Дария, Софронова 
Анас тасия Николаевна, Николаева Евдокия, Барахова Ольга Ивановна, биэ-
кэрдэринэн Федорова Александра, Семенова Мария Никифоровна, Спиридо-
нова Ирина Егоровна, повардарынан Ноговицына Мария Евсеевна, Семенова 
Анастасия Егоровна, хонтуора, маҕаһыын остуорастарынан Егорова Мария, 
Саввинова Мария бука бары өр сылларга үтүө суобастаахтык үлэлээбиттэрэ. 
Оччолорго сельпо бухгалтериятыгар үс штат көрүллэрэ: биир буҕаалтыр, суот-
чут, кассир. Үксүн өрөбүлэ суох үлэлиирбит. Билигин нэдиэлэҕэ икки күн өрүүл-
лэр, урут биир күннээх өрөбүл этэ. Картотека аһарга элбэх бириэмэ барара, 
онон олус ноҕуруускалаахтык үлэлиирбит.

1967–1975 сс. Үөһээ Бүлүү сельпотугар көмө буҕаалтырынан, 1976–1982 сс. 
биэнсийэҕэ тахсан баран инвентаризатор-буҕаалтырынан үлэлээбитим.

Үлэ, тыыл бэтэрээнэ буолбутум. Мантан атын ханнык да ситиһиим суох.

Ульяна Федотовна Степанова.
Ыам ыйа, 1998 с.

Нам музейын архыыбыттан 

Тельбиров Яков Харлампьевич 

Бэйэтин лаппа кыанар, күүстээх киһи этэ 

 Яков Харлампьевич 1890 с. Өксөйөҕө Сис күөлүн таһы-
гар төрөөбүтэ. Холкуостааһын саҕана Намҥа көһөн, «Чол-
бон» холкуоска киирэн, үйэтин тухары араас үлэлэргэ үлэ-
лээбитэ.

Кини үрдүк уҥуохтаах, киэҥ, сырдык арылхай харах-
таах, сырдык сэбэрэлээх, дьоҥҥо-сэргэҕэ биллэр, лаппа 
кыанар, күүстээх киһи этэ.

Эдэр сылдьан Батаакап баайга сылгы айааһааччынан 
сылдьыбыт. Хаҥыл сылгылары күрүө иһигэр сыстан туран 
көҕүлүттэн ылан түҥнэри садьыйан кэбиһэрэ. Хайдахтаах  
да айаас, хаҥыл сылгы кини илиитин биллэ да, уҥуоҕа 
хамсыы-хамсыы туран биэрэрэ үһү. Айааһыыр сылгытын 

ыҥыырдаата, көнтөһүн быатын төлө тарта да миинэн барар эбит. Хайдахтаах да 
сылгыга бырахтарбатаҕа диэн кэпсииллэр.

Былыр Өлөҥ күөлүгэр олорон, баай Батаакап 9 саастаах, быа түспэтэх кыһыл 
ала атын сиртэн тутан дьиэтигэр аҕалбыт. Ол атын нөҥүө күнүгэр ыҥыырдаан, 
кэргэнин мэҥэстэн, Үҥкүүлүүр хонуу диэн ааттаах, билигин кылабыыһа буолан 
турар сиринэн Намҥа киирбиттэрин элбэх киһи көрбүт. Ол атын ыҥыырдаан ба-
ран, остоолбоҕо хам тардан олорон, кэргэнин уҥа илиитинэн өрө тардан таһаа-
ран, атын самыытыгар олордубут уонна атын төлө тардыбыт. Уонна ол курдук 
мэҥэстэн киирбитин көрбүт кырдьаҕастар сөҕөн-махтайан кэпсиир этилэр.

Тельбиров 
Яков Харлампьевич
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Айаас аты оҕуурдаан тутан, илиитигэр эрийэн баран, хаарга олоро биэр-
дэҕинэ, хайдахтаах да хаҥыл сылгы маска бааллыбыт курдук эргийэ түһэр эбит, 
ону дьон сырсан тиийэн сулардыыр этилэр.

Биирдэ Батаакап баай хас да сыл туттарбатах атыырын айааһатаары ыҥыр-
тарбыт. Сылгыһыттар ол атыыры күрүө муннугар тоһуйан турар Дьаакыпка үүрэ 
сатаабыттара чугаһаан да көрбөккө, ырааҕынан сүүрэн тамаһыйа сылдьыбыт. 
Ол иһин, абаккардаҕа буолуо, биир оннук үүрүүгэ, арыый чугаһаабытыгар, Дьаа-
кып атыыры сырсан тиийэн көҕүлүттэн харбаан ылбыт уонна умса баттаабыт. 
Хаҥыл сылгы илгэн кэбиһээри, хаһыҥырыы-хаһыҥырыы, өлөр мөхсүүтүнэн мөх - 
сүбүт. Арай дьон көрдөҕүнэ, атыырдара мүччү көтөн, кыа хаан буолан, аҕы-
йахта ойоот, охтон түспүт. Онно көөртөрө — Дьаакып атыыры көҕүлүттэн илии-
тин араар бакка, саалын бүтүннүү саралыы тардан ылбыт эбит. Сылгыһыттар 
сүүрэн киирэн тойонноругар эппиттэригэр ыҥыртаран ылбыт. Киһи сылгытын 
өлөрдүм, тугунан төлүөх бэйэбиний диэн куттана-куттана киирбитэ, баай Батаа-
кап сүрдээх холку, наҕыл баҕайытык: «Чэ, чахчы айылҕа барахсан күүһү биэрбит 
киһитэ эбиккин, атын сылгыны тутан, айааһаан бар», — диэбит.

Бэйэтин остуолугар ыҥыран чэйдэппит, атын сылгыны тутан ыҥыырдаан, 
мии нэн бараары турдаҕына, курупчаакы бурдук, сэбирдэх табах, чэй уонна 
атыыр этиттэн эт бэрдэрэн ыыппыт.

Дьаакып кырдьан баран Батаакап баайы киһини өйдүүр, баттаабат-атаҕас-
таабат, үлэ төлөбүрүн үгүөрүтүк биэрэр, киһи быһыытынан үтүө киһи этэ диэн 
дьоҥҥо кэпсиирэ.

«Чолбон» холкуоска өр кэмҥэ барабыылка миэлиҥсэҕэ бурдук тардыыты - 
гар үлэлээбит. Онно барабыылка суорунатын тииһэ тоһуннаҕына, биир туон-
налаах суоруна тааһын луомунан икки буолан өндөтөллөрө үһү. Ону уолаттар 
биһиги туох көмөлөөх буолуохпутуй дииллэрэ диэн Семенов Афанасий Павло-
вич кэпсиир.

Ороһуттан төрүттээх, билигин Өргүөккэ олорор, Бүлүү сүнньүгэр биллэр 
оһуохайдьыт, норуот ырыаһыта, тыыл, үлэ бэтэрээнэ Иванова Варвара Семе-
новна-Ырыа Балбаара ахтар: «Дьаакып сүрдээх улахан уҥуохтаах, күүстээх 
көрүҥнээх, кыһыл киһи этэ. Биһиги «Кыһыл өтүйэ» холкуостан, оччолорго 14–
15 саастаах кыргыттар, оҕуһунан туораахтаах бурдугу тиэйэн хойутаан тиийээч-
чибит. Киһи бөҕө уочараттаан турааччы. Ону Дьаакып: «Оо, бу оҕолор барахсат-
тар ыраах сиртэн кэлээхтээбиттэр, аны төннөллөрө баар» диэн, бэйэтэ 1-дии 
куулу икки өттүгэр кыбынан, бэйэтэ таһан, уочарата суох быһа мэлиттэрэн, тар-
таран биэрээччи, үтүө санаалаах, аһыныгас киһи этэ», — диэн махтанан ахтар.

Сайын оттооһуҥҥа илиинэн 1,5–2 га сири охсоро. Холкуоска бастыҥ үлэһит 
буолан, сыл түмүгүнэн дохуотугар 3–4 сүөһү этин, 2 уһаат арыыны, 4 туонна бур-
дугу уонна 3–4 тыһыынча харчыны аахсара.

Туттар сэбэ-сэбиргэлэ да киһиттэн ураты, модьу-таҕа, көннөрү киһиэхэ табы-
гаһа суох буолара. Кини бэйэтигэр эрэ сөптөөҕө, аналлааҕа. От мунньар мас-
сыына тииһинэн 3–4 салаалаах атырдьах оҥостон от тиэйэрэ. Билигин туттул-
лар 3–4 салаалаах атырдьаҕы сөбүлээбэтэ, чомойо тостор, кыаҕа суох, кырата 
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бэрт диэн сирэр этэ. Уһун модьу маһынан уктуура, онтун кирпиис курунан эрийэр 
этэ. Ол атырдьахтарыттан биирдэстэрэ Нам музейыгар баар.

Алдаҥҥа хас да төгүл таһаҕас таһыытыгар сылдьыбыт. Утары кэлэн иһэр 
обуостаах дьон сэнээбит дьоннорун сыарҕаларын түҥнэри анньан баран ааһал-
лара үһү. Дьэ, ол иһин Дьаакыбы бастаталлар эбит. Обуостаах дьон көрүҥүттэн 
толлон туораан биэрэллэрэ, хонор сиргэ, саҥата суох сыҕайсан, миэстэ таһаа-
ран, сынньалаҥнык сылдьар этибит диэн сөҕө-махтайа ахталлар.

Биирдэ Алданнаан иһэннэр, үрэххэ биир да ат киирбэтэх, ол иһин атын ын-
дыытын бүтүннүү бэйэтэ сүгэн таһаарбыт уонна уҥуор туран, чинэччи тэ бинэн ту - 
рар атын быанан соһон таһаарбыт. Ол эрэ кэнниттэн атын аттар туораабыттар.

Көстөкүүнэп Ыкынаачый Дьөгүөрэбис сөҕөн кэпсииринэн, күһүн муус чараа-
һыгар атыыр үөрэ ууга түспүтүн булбуттар. Ыкынаачый быа, көмө дьон көрдөһө 
дэриэбинэҕэ барбыт. Түөрт буолан кэлбиттэрэ атыырдарын үөрэ күөл кытыы-
тыгар сүүрэ сылдьаллар үһү. Дьаакыптара тириппит көрүҥнээх, төбө сыгынньах 
табахтыы олорор эбит.

— Хайдах хостоотуҥ, бу бачча элбэх сылгыны? — диэбиттэригэр, — Ээ, ууга 
хачайдаан баран, көҕүллэриттэн тартахха уу бэйэтэ үтэн кэби һэр, — диэн сон-
ньуйан кэбиспит.

Докторов Н. К.-Бычырдаан өрөспүүбүлүкэ чөмпүйүөнэ, спорт маастара уонна 
Егоров П. Е.-Мутуукап уола эмиэ өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр тустуук мас тарды-
һааччы оҕонньору убаастааннар «убайбыт» дииллэрэ, хас бырааһынньык аайы 
дьиэлэригэр ыҥыран ыалдьыттатар этилэр.

Никиитэ Көстөкүүнэбис: «Дьаакып биһигиттэн таһынан күүстээх киһи», — 
дии рэ.

Павлов Петр (Чөкчөрөөк) кэпсииринэн, оҕонньор күүһүн-уоҕун утумнаабыт 
Махсыым диэн уоллаах этэ. Кини «ХТЗ» тыраахтарга бырысыапсыгынан сыл-
дьан, бааһына баһыгар тиийэн, тыраахтар эргитэригэр, үс лиэмэхтээх булуугу 
кэлин кутурук көлүөһэтиттэн аҥаар илиитинэн өрө көтөҕөн эргитэрэ үһү.

Кини 1942 с. 17 саастааҕар сааһын эбинэн, сэриигэ танкист буолан, Курскай 
Дуга сэриитигэр өлбүтэ.

Дьаакып өр кэмҥэ куонньугунан үлэлээбитэ. 30-ча аты, 10-ча оҕуһу көрөрө- 
харайара, күн аайы түөрт сыарҕа оту тиэйэн сарсыарда, киэһэ тарҕатара. Киэ-
һэ өттүгэр сорохтор аттарын олох хойут аҕалаллара, ону чаас устата сойутаа-
ры хойут утуйдар да сарсыарда 5 чаастан туран, өрүскэ үүрэн киллэрэн, хас да 
ойбону алларан уулаталыыра. Күнүскү өттүгэр өрүс уҥуортан иккилии атынан 
от тиэйэн кэлэрэ, атын дьон үс сырыы гыналларын кини икки сырыы оҥороро.

Биир да буукубаны билбэт, үөрэҕэ суох киһи диэтэххэ сүрдээх мындыр этэ. 
Ол курдук куонньук далларын сырдатаары, түөрт сиргэ миискэлэри дьөлөн, бэ-
йэтэ боруобатын тардан холбоон, «абажур» курдук оҥороро, онто түүҥҥү өттү-
гэр сып-сырдык буолара.

Ат аһыыр сирэ тоҥ саах буолан хааллаҕына халыҥ хаптаһынынан аныгы 
бульдозер быһаҕын курдук оҥорон, олгуобуйалаах акка состоруллар ыраастыыр 
тэрил оҥосторо. Сотору-сотору онтунан далын ыраастыыра.
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Сайыҥҥы өттүгэр сыарҕа сыҥааҕын иэҕэр анал ыстаныак оҥостубута хойукка 
диэри баара. Бэйэтэ уус дьиэҕэ уһанан тэлиэгэлэри оҥосторо.

Кырдьан баран, 70 сааһын ааһыыта атыыр оҕустары көрбүтэ. Оҕустарын хан-
на баҕарар илдьэн, өртөөн аһатарга анаан, төбөлөрүгэр 1,5 миэтэрэлээх төгүрүк 
тиэрбэстээх тимир луом курдуктары оҕустарын ахсаанынан оҥосторо.

Онтуларын хайдахтаах да сиргэ 3–4 төгүл эрэ төхтүрүйэн тиэрбэстэригэр  
диэри батары анньара уонна оҕустарын хас биирдиилэрин бэрбээкэйигэр пи-
лорама лиэнтэтиттэн хас да сиринэн сөрү-сөп гына тыллаах курбуу оҥортоон, 
сыаптаан баран хатыһынан ол тиэрбэстэргэ баайан өртүүрэ.

Биирдэ ыалдьыбытыгар ыалын В. М. Николаевы солбуйтарбыттара. Арай 
киэ һэ Холлубут диэкиттэн атыыр оҕустар айаатаһан, быаларын соһон дэриэ би-
нэҕэ киирэн кэлбиттэр. Онно баар оҕо аймах, Василий Макарович уонна Дьаа-
кып уола Уйбаан буоланнар оҕустар соһо сылдьар быаларыттан хастыы да 
буолан тардан көрбүттэр да, оҕустар ымыр да гыммакка барбыттарын курдук 
дьүккүһэ турбуттар. Тохтото сатаан баран, Дьаакыпка киирэн эппиттэригэр оҕон-
ньор утуйа сытан туран тахсыбыт.

Сүүрэн баҕыһахтаһан тиийэн, биир оҕус өтүүтүн хаба тардан ылан, илиитигэр 
эргийэ тутаат, атаҕынан чирэстэһэн тардаат, хаһыытаан бытарыппыт.

Оҕус эмискэ хорус гына түспүт уонна биирдэ-иккитэ дьүккүк гынан баран ту-
рунан кэбиспит. Атыттарын эмиэ тохтотолоон төттөрү киллэртээбиттэр. Онно 
көрбүт дьон-сэргэ, оҕо аймах оҕонньор билигин да күүһүн-уоҕун, кытаанаҕын 
сөхпүттэр. Василий Макарович били 1,5 миэтэрэлээх луомнары сиргэ сатаан 
батары аспакка оҕустары босхо ыыталаан уонна кэйээри гыналлар диэн нөҥүө 
күнүттэн аккаастаабыт.

«Мин өллөхпүнэ атыыр оҕустары ким да көрүө суох дии», — диэн оҕонньор 
сонньуйар буолара.

80-чатыгар, ахсынньы ый аам-даам тымныытыгар, Ньэгэдьээктэн атынан 
от тиэйэ тахсан иһэн, «Саппыкы» пиэрмэтигэр субан хотонугар сүөһүлэр маҥы-
раһалларын, орулаһалларын истэн өҥөйөн көрбүтэ, сүөһү сааҕа күрдьүллүбэ-
тэҕэ, от да бэриллибэтэҕэ, уулаабатахтара хаһыс да күнэ буолбут.

Намтан эргийэ сылдьар субан сүөһү көрөөччүлэрэ арыгылаан үлэлэригэр 
тахсыбатахтар.

Оҕонньор 100-чэкэ субаннарга от тиэйэн, түннүгүнэн биэрэн, эрэһиинэ саппы-
кы кэтэн, ойбонтон уһаатынан уончата уу баһан таһааран уулаппыт. Отун тиэ-
йэн, таҥаһа муус кыаһаан буолан, ыкса киэһэ дьиэтигэр кэлбит. Уола: «Төннөн 
кэлэн салалтаҕа тыллыаҥ этэ буоллаҕа», — диэбит. Ону: «Ол хаһан салалта 
дьон булан таһаарыар диэри сүөһүлэр муҥнаахтар охтор буоллахтара дии», — 
диэбит. Ол онтон сыыстаран, ойоҕостотон, икки эрэ хонук ыалдьан Саҥа дьыл 
түүн өлбүтэ.

Билигин үс хаалбыт оҕолоруттан сиэннэрэ, хос сиэннэрэ бааллар. Кинилэр-
тэн үрдүк үөрэхтээхтэрэ 7 уонна 6 орто анал үөрэххэ үөрэнэллэр.

Максим Иванович Шестаков. 
Нам музейын архыыбыттан 
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Тобохова Мавра Никитична 

Вклад прабабушки в развитие МТС Верхневилюйского района

Одна из первых трактористок во время Великой Оте-
чественной войны — моя прабабушка Тобохова Мавра 
Никитична.

«Когда бывают чрезвычайные ситуации в стране наши 
мамы, бабушки берут инициативу в свои руки» так гла-
сит справедливая молва. Сегодня я хочу рассказать вам 
о своей прабабушке, первой трактористке нашего улуса 
Мавре Никитичне Тобоховой.

Она родилась в многодетной семье села 2-й Едюгяй 
Верхневилюйского улуса, в далеком 1917 г. прошлого сто-
летия, когда в стране началась Октябрьская революция. 

Ее отца звали Тобохов Никита Афанасьевич. Он был высокого роста, немно-
гословный и все время трудился. Никита Афанасьевич прожил долгую жизнь 
и умер в 107 лет. Моя бабушка рассказывала нам, что, когда ему исполнилось 
100 лет, у него прорезались зубы. Таким образом, мой прапрадедушка просла-
вился на всю Якутию. Более того, о нем писал статью московский журналист Ва-
лерий Разуваев «Долгожители Якутии» в журнале «Спортивная жизнь Якутии».

Моя прабабушка Мавра Никитична с малых лет работала в колхозе, в те вре-
мена независимо от возраста, все, включая детей, трудились, чтоб прокормить-
ся. А когда чуть подросла, стала работать наравне со взрослыми. Дети работали 
на сенокосе, собирали зерно. Когда жизнь стала налаживаться пришла новая 
беда — началась Великая Отечественная война. Все мужчины ушли на фронт, 
в деревнях оставались дети и женщины. В стране не хватало мужской силы, 
началась трудная жизнь. В 1941 г. в Намцах, где проживала Мавра Никитична 
впервые открыли курсы трактористов. Набрали 21 человек. Уже в августе она 
возвратилась в свой колхоз и стала работать трактористкой в колхозе имени 
Ворошилова.

В 1941–1948 гг. моя прабабушка работала с такими трактористками, как 
Прасковья Ойурова, Мария Егорова, Дария Нукунанова, Анна Ефимова, Марфа 
Жендринская, Прасковья Антонова, Зинаида Егорова, Екатерина Григорьева, 
Мария Адамова. Они были одни из первых девушек в нашей стране, ставшими 
трактористками. И как же пригодились эти девичьи руки в ту пору, когда в мирном 
небе нашей Родины разразилась военная гроза, когда из сел и деревень муж-
чины ушли на фронт, а на полях колхозов и совхозов остались работать только 
женщины и дети! Чего только стоило завести трактор тяжеленной ручкой. Даже 
мужики там калечились. Но девчата терпели. В те трудные годы войны двад-
цатилетние девушки трудились непрерывно как мужчины на своих «железных 
конях», без выходных, отдыха, приходилось сутками, ночами работать, порой 
даже ночевали на полях. Девичьи руки с большим трудом привыкали к железным 



185

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

машинам. Зимой в 50-ти градусные морозы, 
они возили дрова, лед, сено, а весной с ран-
него утра до глубокой ночи работали на полях, 
летом на сенокосе, осенью — на сборе зерна. 
Рабочий день на полевом стане начинался 
у них рано, а заканчивался очень поздно.

Первые дни войны они работали как обыч-
но. Конечно, с большей нагрузкой и ответ-
ственностью, чем в мирное время. А когда 
что-нибудь случалось с тракторами, девушки 
сами ремонтировали свои трактора и всегда 
выходили на работу. В те годы они работали 
в колхозах «Карл Маркс», «Кыһыл үлэһит», 
«Чолбон», «Ворошилов», «Кыһыл өтүйэ».

Мавра Никитична помимо своей работы на 
тракторе, в тяжелые военные времена в осен-
нее время работала на комбайне, собирала 
урожай зерна. Даже после войны, когда вер-
нулись мужчины с фронта, девушки оставались работать трактористами и моя 
прабабушка, таким образом, 17 лет проработала, не покладая рук тракторист-
кой. До 1969 г. работала в Верхневилюйской «Сельхозтехнике», потом ушла 
на пенсию.

Ее заслуга перед Родиной была оценена по заслугам. Она была награжде-
на медалью «За доблестный труд 1941–1945 гг. во время Великой Отечествен-
ной войны», в 1956 г. Почетной Грамотой Верховного Совета АССР, благодар-
ственным письмом и грамотами Минсельхоза, «Сельхозтехники», райкома МТС, 
РТС, улуса. Мавра Никитична прожила нелегкую жизнь, не отлучаясь от работы, 
она одна воспитала, поставила на ноги четверых своих детей. У нее 16 внуков, 
16 правнуков.

Мавра Никитична умерла в 2002 г. в возрасте 84 года. Сказалась на здоровье 
тяжелая работа тракториста.

Правнучка Ирина Афанасьевна Соломонова 

Тойтонова Мария Ивановна 
(1928–2010 сс.)

Таҥара уһун дьоллоох олоҕунан кинини алҕаабыт дии саныыбын 

Ийэбит Мария Ивановна Тойтонов Иван (Уордаах Уйбаан) дьиэ кэргэнигэр 
1922 с. төрөөбүтэ. Дария диэн балтылаах, Прокопий диэн бырааттаах. Быраа-
тын аҕата бииргэ төрөөбүт быраатыттан Егоров Егортан (Мутуукаптан) уола суох 
буолан уол ииттэ ылбыта. Бииргэ төрөөбүт курдук иитиллибиттэрэ. Икки эдьиий-
дэрэ бырааттарын олус таптыыллара, атаахтаталлара.
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Сэрии кэмигэр ийэм, 9-с кылааһы бүтэрэн баран, ааҕар 
балаҕаҥҥа бибилэтиэкэрдии сырыттаҕына, Бүлүү педучи-
лищетыгар учуутал идэтигэр түргэн кууруска үөрэттэрэ 
ыыппыттара. Онно сэрииттэн бааһыран кэлбит фронтовик 
Егоров Лука Федотовиһы (училищеҕа физрук үөрэҕэр 
үөрэнэ сылдьар этэ) көрсөн ыал буолбуттара. Үөрэхтэрин 
бүтэрэн, аҕам дойдутугар Орто Бүлүүгэ үлэлии тахсыбыт-
тара. Хампаҕа, Тоҕуска, Дьөккөҥҥө учууталлаабыттара. 
Учууталлар фроҥҥа көмөттөн туора турбатахтара, үлэҕэ 
барытыгар көхтөөхтүк кытталлара. Ол иһигэр мин төрөп-
пүттэрим эмиэ.

Онтон ийэм улаханнык ыалдьан үлэтиттэн тохтоон, 
1957 с. манна дойдутугар көһөн кэл-

биттэрэ. Аҕам Бала ҕаннаахха «Кыһыл үлэһит» холкуоска 
үлэлээбитэ. Оччотооҕу кэмҥэ холкуос таах дьиэ кэргэнин 
оҕото холкуостаах буолара. Онон ийэм элбэх оҕолонон, тө - 
һө да дьиэтигэр олордор үлэтин ыстааһа ааҕылла турара.

Ийэм 5–6-с оҕолоругар «Ийэ буолуу», 7-с оҕотугар Ийэ 
Албан аата боруонса уордьаннаах. Кэлин тыыл бэтэрээнэ 
буолан, үбүлүөйүнэй мэтээллэрдээх. Ийэм 6 оҕотуттан 
25 сиэннээх, 23 хос сиэннээх. Кини 88 сааһыгар икки ыйтан 
эрэ ордук тиийбэккэ күн сириттэн барбыта. Ол сыл хос-хос 
сиэннэммитэ, эбэтин аатынан Мария диэн ааттаа быттара. 
Ийэбит наһаа көнө, көрсүө, сымнаҕас майгылаа ҕын иһин 
Таҥара уһун дьоллоох олоҕунан кинини алҕаабыт дии са-
ныыбын.

Улахан кыыһа Тамара Лукинична Дмитриева.
Кулун тутар, 2020 с.

Нам нэһилиэгэ

Тумусова Евдокия Федоровна

Үс көлүөнэ биһиги дьоммут Намҥа үлэлээн ааспыттара

Биһиги ыал аҕабыт Кэнтик киһитэ Тумууһап Тэрэнтэй-
Бөтөс Хоноһо Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриитин кэм-
нэригэр убайын, сурдьун уонна түөрт чугас быраатын 
кытта Улуу Кыайыыны уһансыбыттара. Кинилэр хорсун 
дьайыыларын иһин Кэнтик нэһилиэгин салалтата сэттэ 
бырааттыы буойун Тумууһаптар ааттарынан уулусса тэ-
рийбитэ.

Ийэбит Тумусова (Гаврильева) Евдокия бииргэ төрөө-
бүт убайа Гаврильев Баһылай, чугас быраата Гаврильев 

Маарыйа 
эдэр сылдьан

Тойтонова 
Мария Ивановна
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Маппый ол Улуу Кыайыыны аҕалар уодаһыннаах сэриигэ кыргыспыттара. Бу 
үтүө дьоммут үгүстэрэ кыргыс хонуутугар охтубуттара.

Сэрии тулаайаҕа буоламмыт, биһиги ыал 1950 с. ийэбит дойдутугар, Намҥа, 
көһөн кэлбиппит. Эһэбит Гаврильев Федор-Саҥа киһи Сүөдэр диэн бастакы 
көлүөнэ киһибит XX үйэ саҕаланыытыгар Намҥа орто кыанар ыал аҕа баһылыга 
эбит. Кэргэнэ Маарыйалыын уон сэттэтэ оҕоломмуттарыттан түөрдэ эрэ тыын - 
наах хаалан киһи буолбуттар. Эмп-том суох кэмигэр Аар айылҕа кытаанахтык  
сиидэлиир эбит. Ол оҕолоро — Бүөтүр, Баһылай, Огдооччуйа, Натаалдьыйа 
диэннэр. Эһэм аах кыстыктара Бүлүү өрүс Хоту арыытыгар киирэр «Хаастыыр 
арыыта» диэн хочо сиргэ баара. Сайылыктара Өргүөт диэки сытар Үрэх кө лүйэ 
диэн кыра алааска олохсуйаллара. Маны таһынан хас да оттуур сирдээхтэр 
үһү. Эһэлээх эбэбит үлэни-хамнаһы сатабыллаахтык, кичэллээхтик дьаһанан 
олорбуттар эбит. Аһыыр астарын бэйэлэрэ тэринэллэрэ, ынах, сылгы иитэл-
лэрэ, сиир бурдуктарын үүннэрэллэрэ. Кыһыҥҥы уһун киэһэлэргэ кыл илими 
дьаныһан туран хаталлара. Ити үлэ оһуобай сатабылы, дьулууру-тулууру эрэ-
йэрэ биллэр. Сыаната да оннук буолар эбит — биир илим оччолорго икки ыанар  
ынахха тэҥнэһэрэ (Р. Маак). Оннук 30 кыл илиминэн Саллыгынай хомотугар 
кыһын саҕаланыыта үрүҥ балыгы бултууллара. Онно уоллара Баһылай уонна 
14 сааһыттан биһиги ийэбит Огдооччуйа сыллата тоҥон-хатан туран үлэлииллэр 
эбит. «Ыарахан үлэ этэ — инчэҕэйэ, тымныыта, бөдөҥ балык сүгүн туттарба-
та», — диирэ ийэм. Ол да буоллар үлэлэрэ түмүктээҕэ. Оччоҕо Бүлүү эбэ балыга 
үчүгэйэ — хатыыс, чыыр, быйыт, бил, майаҕас уо.д.а. Үксэ үрүҥ балык бастыҥа 
буолара. Эһээ Сүөдэр ол булду сыа-сымар курдук тутан, кууллаан, дьаарыстаан 
атыыга бэлэмниирэ уонна балык, арыы, ынах этэ тиэнэн, хас да сыарҕалаах ат 
таһаҕаһынан Батаакап кулуба обуоһугар кыттыһан, Туобуйанан, Өлүөхүмэнэн, 
Бодойбо көмүсчүттэригэр тиийэ атыылата тиэйтэрэрэ үһү. Таһаҕаска үксүн сы-
тыы-сыыдам уола Баһылай барсара дииллэр. Ол курдук сыллата эһэм оҕонньор 
оҕолорун кытта олус наадалаах, түбүктээх уонна сэрэхтээх үлэни толорон олор-
буттар.

Билигин мин 80 сааспар үктэммит, олоххо-үлэҕэ балай да миккиллибит кыр-
дьаҕас киһи, эһэбинэн, Саҥа киһи Сүөдэринэн, сөҕүөх-махтайыах, киэн туттуох 
санаам кэлитэлиир. Үөрэҕэ суох да буоллар, эт өйүнэн-санаатынан бэйэтин би-
риэмэтигэр Нам нэһилиэгэр биир бастыҥ урбаанньыт буолбут, туруу чиэһинэй 
үлэтинэн дьон-сэргэ ытыктабылын ылбыт.

Сэбиэскэй былаас буолбутун кэннэ, аны эһэбитин кулаактаары ыксаппыт-
тар. Ону Нам ревкомун чилиэнэ Баннахов В. Н. (ырыа айааччы Константино-
ва М. И. — Эдьиий Морууса төрөппүт аҕата) Саҥа киһи Сүөдэр батараактары 
туһаммакка, бэйэтин дьиэ кэргэнин үлэтинэн эрэ кыанар ыал буолбутун дакаас-
таан, кулаактааһынтан быыһаабытын ийэм махтана кэпсиирэ.

Биһиги аймах иккис көлүөнэтэ ийэм Тумусова Евдокия Федоровна «Чолбон» 
холкуос бастыҥ ыанньыксыта этэ. 1950–1960 сс. биһиги ыал Аакай, Саппыкы, 
Сииппэлэк диэн сайылыктарга ыанньык сүөһүнү көрөн сайылыырбыт. Ийэм кыс-
тыгы «Дьоло» уонна үксүн «Бөкөөс» пиэрмэлэргэ үлэлээн ааспыта. Мин 13 саас-
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пыттан саҕалаан, бастаан от кэбиһиитигэр оҕус сиэтээччинэн, онтон кэлэр сыл-
ларга арыый уустугурдан чороох cаайааччынан, атынан от мустарааччынан, 
бугуллааччынан сылдьыбытым. Эдьиийим Оруоса илиинэн мунньууга сылдьа-
ра. Ол үлэлээммит, үлэ күнэ аахсарбыт, онон үлэҕэ тардыһыылаах, интэриэс-
тээх этибит.

Ол сахха «Чолбон» холкуоһу урут-хойут аар-саарга аатырбыт бэрэссэдээтэл-
лэр Егоров А. С., Павлов М. Г., Платонов С. Н., Докторов Никита-Бычырдаан са-
лайан ааспыттара. Боростуой дьоҥҥо олус чугас салайааччылар этилэр. Мин —  
ыанньыксыт уола, оҕо сылдьан аатырбыт «Чолбон» холкуос бэрэссэдээтэллэ- 
рин кытта айах атан кэпсэппит, өссө сорохторуттан бэйэм холбор сөп буолар 
сорудах ылаттаабыт дьоллоохпун. Ийэбэр ордук чугас бэрэссэдээтэл Ыстапаан  
Былатыанап этэ. Эдэр бэрэссэдээтэл пиэрмэҕэ кэлэн чопчу сүбэлэһэ охсон ба-
рарын өйдүүбүн. Ол сахха ийэм, Огдооччуйа холкуос бырабылыанньатын чи-
лиэнэ, «Бөкөөс» пиэрмэтигэр эдэр ыанньыксыттарга сүбэһит (настаабынньык) 
буолан, эбии эбээһинэстэнэрэ. Ол — оруннаах быһыылааҕа. Ийэм үлэлиир үлэ-
тин, олорор олоҕун туһунан бэйэтэ туспа көрүүлээх, киэҥ толкуйдаах буолааччы.

Үлэлэригэр бэриниилээх, дуоспуруннаах, ирдэбиллээх орто салайар каадыр-
дар бааллара. Биригэдьиирдэр — уоттаах сэриини ааспыт Ильин И. Н., Бүөтүр 
Мухоплев, тыыл бэтэрээнэ Е. Григорьев-Хабах Дьэпсиэй, Бүөтүр Алексеев, бэ-
тэринээр Иванов В. С.-Талахаччыйа Баһылайа уо.д.а. этилэр. Сааскы-кү һүҥҥү 
кэмнэргэ сүөһүнү кыстыктан сайылыктарга уонна төттөрү көһөрүү ыксабыла, 
илии-көлө күүһүнэн сүүһүнэн киһи оттооһуна курдук маассабай күргүөм үлэлэри 

Евдокия Федоровна «Бөкөөс» пиэрмэтигэр ыччат настаабынньыга. 1958 с.
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сатабыллаахтык тэрийэллэрэ. Ийэм кинилэргэ үтүө сүбэһит буолара, тыл-тылга 
киирсэн, тапсан үлэлииллэрэ.

Нам нэһилиэгин бас-көс дьоно ийэбин Огдооччуйаны кытта алтыһалларын 
сөбүлүүллэрэ. Оскуола дириэктэрэ Евгения Васильевна (норуодунай бэйиэт 
Бүөтүр Тобуруокап кэргэнэ), Нам сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Анна Түүлээхэбэ 
(Егоров П. Е.-Мутуукап Бүөтүр кэргэнэ) хам-түм көрсөн, ыҥырсан сүбэлэһэн 
ылаллара.

Намҥа үлэлээбит үһүс көлүөнэнэн эдьиийим Васильева Розалия Терентьев-
на буолар. Оруоса бэрт кыра эрдэҕиттэн пиэрмэ үлэтигэр эриллэн улааппыт  
буолан, сытыы-хотуу, түргэн уонна ыраас туттуулаах кыыс этэ. 1957 с. Үөһээ 
Бүлүү орто оскуолатын бүтэрээт, «Оскуола-производство-үрдүк үөрэх» диэн 
хомсомуол ыҥырыытынан тапталлаах «Чолбон» холкуоһугар дуогабарынан 
ыанньыксыттыыр буолбута. Уонна бастакы сылын түмүгүнэн ыччаттарга холкуос 
бастыҥ ыанньыксытын аатын ылары толору ситиспитэ. Кини кыһынын «Бөкөөс» 
пиэрмэтигэр ийэтин таһыгар ыанньык ынахтарын туруоран үлэлээбитэ. Ынах-
тара туҥуй бургунастар этилэр. Сайылыга Бүлүү өрүс уҥуоргу арыытыгар Ха-
рыйа Арыы диэн сиргэ буолбута. Иккис сылыгар ситиһиитин өссө чиҥэтэн, аны 
оройуон хомсомуолун күрэҕэр бастаан, холобурга сылдьар эдэр ыанньыксыт 
быһыытынан биллибитэ. Онон дуогабарын чиэстээхтик толорон, Оруоса 1959 с. 
Москваҕа Тимирязовскай академияҕа үөрэнэ барбыта. Биэс сылынан үөрэҕин 
ситиһиилээхтик бүтэрэн дойдутугар үлэлии кэлбитэ. Ол сахха холкуоһа кэҥээн, 
Бүлүү өрүс бэтэрээ өттүгэр сытар сэттэ нэһилиэги холбоон бөдөҥсүйбүт Иси-

Тумусова Е.Ф. «Чолбон» холкуос бырабылыанньатын кытта, 
кэккэлэһэ бэрэссэдээтэл Платонов С.Н.
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дор Барахов аатынан сопхуос буолан көрсүбүтэ. 
Бэ рэссэдээтэлинэн СССР үрдүк сэбиэтин дьоку-
таата Васильев Н. Е. үлэлиирэ. Оруосаны урук-
куттан эппиэтинэстээх үлэһит быһыытынан би - 
лэрэ. Онон тута улахан хаһаайыстыба зоотех-
нигынан анаабыта. Олус эппиэтинэстээх, үрдүк  
өйү-санааны, дириҥ билиини эрэйэр, түбүктээх, 
ол гынан баран интэриэһинэй үлэҕэ Розалия 
Терентьевна хас да сыл сыралаһан туран кыах-
таахтык үлэлээбитэ. Бу сылларга биһиги ыал 
өр сылларга илдьэ сылдьыбыт баҕа санаабыт 
туол бута — Нам Хордоҕойугар сабыс-саҥа дьиэ 
туттан, бэйэбит дьиэбитигэр олорор дьоллом-
муппут.

Хаҥалас улууһугар Покровскайдааҕы опыт-
най хаһаайыстыбаҕа 80-с сылларга дириэктэр-
дии сылдьан, Саха АССР уһулуччулаах сала-
йааччытын Гаврил Иосифович Чиряевы бастакы 
уонна, хомойуох иһин, бүтэһик көрсүһүүм буо-
лан ааспыттаах. Киммин-туохпун ыйыталаһаат, 

кини: «Эн ийэҕин, эдьиийгин Үөһээ Бүлүүгэ мин билэр этим — бастыҥ, чулуу 
ыанньыксыттар этилэр», — диэн сөхтөрбүтүн өйдүүбүн. Бу улахан киһи, хас эмэ 
тыһыынчанан киһини өйдүүрүн иһигэр, мин дьонум туһунан истиҥ, сылаас са-
нааны илдьэ сылдьара чахчы да үрдүк сыанабыл этэ.

Васильева Розалия, 
Исидор Барахов аатынан 

холкуос кылаабынай зоотехнига, 
оҕотунаан Гераны кытта.

1965 с.

Евдокия Федоровна чугас дьонун кытта
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Улуус саамай улахан нэһилиэгэ — Нам. Кини баай историятыгар тыһыынча-
нан дьоннор сэмэй кылааттарын киллэрдэхтэрэ. Олор истэригэр мин чугас дьо-
нум — эһэм Саҥа киһи Сүөдэр, ийэм Огдооччуйа, тапталлаах эдьиийим Оруо-
са — үс көлүөнэ дьонум өйдөрүн-санааларын ууран, сүрэхтэрин сылааһынан 
аҕаан, ньилбэктэрин кыаҕын сүүстэригэр холбоон, үлэлээн-хамсаан ол история-
ҕа хааллахтара… Онно мин, 80-наах оҕонньор, тыыннаах туоһу буолабын.

Платон Терентьевич Тумусов, 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, 

ССРС норуотун хаһаайыстыбатын былааннааһынын туйгуна, 
Үөһээ Бүлүү улууһун уонна Нам, Кэнтик нэһилиэктэрин, 

Хаҥалас улууһун Нөмүгү нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, 
Бочуот бэлиэтэ уордьан хаһаайына, 

профессор 

Чиряева Мария Васильевна 

Биһиэхэ сүбэтин, көмөтүн ааҕан сиппэккин 

Биһиги ийэбит, эбэбит, хос эбэбит Мария Васильевна 
1916 с. олунньу 23 күнүгэр Үөһээ Бүлүү улууһун Балаҕан-
наах диэн кыракый дэриэбинэтигэр Григорьева Ульяна 
Григорьевна, Кардашевскай Василий Семенович диэн дьа - 
даҥы ыалга бастакы оҕонон күн сирин көрбүтэ. Ыал ула-
хан оҕото буоларынан ийэтэ көмөлөһүннэрээри оскуо-
лаҕа үөрэттэрбэтэх. Ийэбит үөрэммэтэҕиттэн хомо йоро. 
18 саастааҕар Хоро диэн бөһүөлэктэн Чиряев Василий 
Васильевич сүгүннэрэн барбыт. 1940 с. кэргэнэ ыарахан  
ыарыыттан өлөн, 6 ыйдаах кыыһын Улятын кытары огдоо-
бо хаалар. Икки уол оҕото төрөөн баран, кыраларыгар 
өлөн хаалаахтаабыттар. 23 сааһыгар огдообо хаалан дойдутугар Балаҕаннаа-
ҕар төннөн кэлэр, үлэ үөһүгэр оройунан түһэр.

1941 с. сэрии саҕаланан, саха саарыннара, уолаттара уоттаах сэриигэ аттам-
мыттара. Сэрии саҕаланыаҕыттан тыылга хаалбыт кыргыттар, оҕолор кэмэ-кэр-
диитэ биллибэт элбэх эрэйи-мускууру көрсүбүттэрэ. Онно эбии сэрии саҕала-
ныаҕыттан улахан сут-кураан сатыылаан, аһыҥа сабардаан, ойуур баһаара 
туран төгүрүччү кыһалҕа үөскээбитэ. «Кыһыл үлэһит» холкуоска кырдьаҕастар, 
дьахталлар, оҕолор күүстэрин харыстаабакка үлэлииллэрэ. Биһиги ийэбит хол-
куос араас үлэтигэр үлэлээбитэ, кыһынын хотоҥҥо, сайынын бурдук быһыыты-
гар, от, оҕуруот үлэтигэр сылдьыбыта. Дойдутугар олохтоох музейга, оройуон 
хаһыатыгар ийэбит от үлэтин декадатыгар кыайан, сиидэс ырбаахы таҥаһынан 
наҕараадаламмытын туһунан суруллубута баара.

Ийэбит урукку олоҕун туһунан иһирэхтик кэпсиирэ: «Кыһыл үлэһит» хол-
куос салайааччылара, үлэһиттэрэ бурдук, хортуоппуй, хаппыыста, турунуопус, 
эриэп пэ үүннэрэллэрэ. Сэрии сылларыгар турунуопус өлгөмнүк үүнэн бар дьону 
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абыраабыта. Холкуоспут бурдуктаах буолан хоргуйуу тахсыбатаҕа, элбэх кэлии 
дьон хоргуйууттан быыһаммыттара. Фроҥҥа барбыттары солбуйан, биир үлэһит 
үс киһи оннугар үлэлиирбит. Оскуола оҕолоро барахсаттар улахан киһиттэн 
хаал сыбакка үлэлииллэрэ», — диэн кэпсиирэ. Ыанньыксыттар үлэлэрэ ыараха-
на сүрдээх буолара, торбостору бэйэлэрэ көрөллөрө, отторун киллэринэллэрэ, 
саахтарын балбаахтаан таһаарыналлара. Сайын үлэ быыһыгар нуорма отто-
рун илиинэн оттоон туттараллара. Кэлин икки оҕолонон баран, ыарытыйан Нам 
бөһүөлэгэр балыыһаҕа соҕотоҕун санитарканан үлэлээбитэ. Санитарка үлэтэ 
эмиэ ыарахан этэ, ыарыһахтарга ас астыыра, таҥас сууйара, мас хайытан үс 
оһоҕу отторо. Түөрт сыл үлэлээн баран, уһуннук оскуолаҕа остуорастаабыта. 
Урут остуорастар оһох оттоллоро, үс симиэнэнэн үөрэнэр буолан (киэһээҥҥи 
оскуола) күҥҥэ үстэ муостаны сууйаллара. Ийэбит ыраас туттуулааҕа, сып-сап 
барытын кэмигэр оҥороро, бүтэрэрэ-оһороро, ол иһин хайҕалга сылдьара. Үөһээ 
Бүлүүгэ райсовет дьиэтигэр олорор эрдэҕинэ, көрүдүөргэ массыына кэтэһэ сыл-
дьар билбэт да дьонун хоһугар киллэрэн аһатар буолара. Аймахтарбыт, биир 
дойдулаахтарбыт кыараҕас да буолларбыт, иккилии-үстүү хонон-өрөөн ааһал-
лара, ону билигин иһирэхтик саныыллар, ахталлар. Наһаа минньигэс астааҕа, 
үчүгэй чэйдээҕэ, эйэҕэс майгылааҕа.

1976 с. Таатта Харбалааҕар кыра кыыһыгар көһөн кэлэн олорбута. Чугас ыал-
ларын, кинилэр оҕолорун, биир дойдулаахтарын үөрэ-көтө көрсөрө, чаанньыгын 
үрдүгэр түһэн ип-итии минньигэс чэй кутан аһатара. Дьоммут кини чэйин иһээ-
ри сылдьаллара. Харбалаах бэтэрээннэрин сэбиэтэ, сельсовет салайааччыла-
ра, агитзона актыыба, дьахталлар сэбиэттэрэ араас өрүттээх үлэни ыыталла-
ра. Кыр дьаҕастарбыт бырааһынньыктарга бэйэ-бэйэлэригэр бэлэх бэрсэллэрэ, 
дьахтар күнүгэр эр дьон дьиэлэри кэрийэ сылдьан бэлэх туттараллара, Кыа йыы 
күнүгэр бэтэрээннэри чиэстииллэрэ. Сүүрбэ кырдьаҕаска «Үлэ бэтэрээнэ» мэ-
тээл туттарбыттара, ийэбит ити мэтээлинэн наҕараадаланан олус үөрбүтэ. Ийэ-
бит барахсан кыра хамнастаахпын диэн биирдэ да суламматаҕа. «Оҕолорум эрэ 
буолларгыт киһиэхэ үтүөнү оҥоро, ылса-бэрсэ сылдьыҥ, биэрэн баран харда-
тын биэрбэтилэр диэн хомойбот буолуҥ, атын өттүттэн кэлэн иһиэҕэ», — дии-
рэ. Соҕуруу дойдуга үстэ бара сылдьыбыта, дьүөгэлэригэр, аймах оҕолоругар 
кэһии бөҕөтө аҕалбыта. Музейдарга, тыйаатырдарга, циркэҕэ, зоопаркаларга 
сылдьыбытын барытын сиһилии үөрэ-көтө кэпсиирэ. Историяны билбэт да буол-
лар, хата, кимнээҕэр да умнубакка кэпсиирэ. Наһаа кыраттан үөрэрэ, биһиэхэ 
сүбэтин, көмөтүн ааҕан сиппэккин, сиэннэрин, хос сиэннэрин наһаа таптыыра.

1989 с. 73 сааһыгар ыарахан ыарыыттан өлөн иккис төрөөбүт дойдутун кур-
дук саныыр Таатта Харбалааҕар көмүс уҥуоҕа көтөҕүллүбүтэ.

Кини олоҕун оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ салгыыллар. Оҕолор үөрэх-
тэнэн, ыал буолан, ыал ийэлэрэ, аҕалара, эбэлэрэ буоллулар. Биһиги ийэбитин, 
эбэбитин, хос эбэбитин куруутун истиҥник саныыбыт.

Кыргыттара  
Ульяна Васильевна Чиряева, Светлана Васильевна Башарина
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Чурукова Елена Ивановна 

92 саастаах ытык кырдьаҕас ахтыыта 

Мин 1913 с. Мостахов Иван дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтүм. Ийэм Сидорова Вар-
вара Өргүөттэн төрүттээх. Мин иннибинэ оҕо бөҕө төрөөн өлбүт, онон былыргы 
дьон сиэринэн «оҕо сытын ыллаҕына», Иэйэхсит хотун биэриэ диэн миигиттэн 
биэс сыл аҕа Антон диэн уолу ииттибиттэрэ. Убайым сэрииттэн кэлбэтэҕэ. Биһи-
ги дьоммун кытары Сис күөлүгэр олорбуппут.

Чуруков Егор Даниловичтыын 1935 с. холбоһон ыал буолбуппут. Бастакы 
оҕом, кыыһым баара буоллар Иванов Иван Ниловичтыын саастыы буолуох этэ. 
Уйбаан ийэтин кытары бииргэ төрөөн тахсыбыппыт.

Чуруков Егор төрөппүттэрэ — Данил Хабах Дьэпсэй урукку ойоҕун аҕата, 
ийэтэ Балбаара Кэнтиктэн төрүттээх этэ. Аҕабыт холкуоска үлэлээбитэ, Ньур-
баҕа экспедицияҕа сылдьыспыта, онно өр баҕайы буолан кэлбитэ. Холкуоска 
отчут-масчыт уонна сүөһү бостуугар, аһатыытыгар сылдьыбыта.

Кыыһым өлбүтүн кэннэ уол оҕоломмутум. Волков кыыһа Ааныска уолбун Кай 
диэн ааттаабыта, ол эрэйдээх хааман баран өлбүтэ. Аҕабыт сэрии буолбут са-
йыныгар 1941 с. аармыйаҕа ыҥырыллыбыта. Борохуотунан баралларын өрүскэ 
киирэн атаарбыппыт. Бакаалаһан сапсыйа-сапсыйа бара тураахтаабыттара, 
онтон эргиллибит да аҕыйах буолуо, үксүлэрэ өлөөхтөөбүттэрэ. Аҕабыт бэйэтэ 
суругу сатаан суруйбат киһи нуучча саллаатынан суруттарбыт суруга кэлэр этэ. 
Барарыгар Баһылай диэн уоллаах хаалбытым, ол уолун туоһулаһан суруйтар-
бытын ол нуучча Бахалай хайдах сылдьар диэн суруйбут этэ. Онон аҕабыт тыын-
нааҕын, баарын биллэрэр этэ. Мин эппиэт сурук хантан ыытыам баарай… Ол 
уолум эмиэ аҕата сэриигэ сырыттаҕына өлөөхтөөбүтэ. Дьөгүөр сэрии бүппүтүн 
кэннэ биир сыл үлэлээн баран эмиэ барбытын курдук сайын эргиллэн кэлби - 
тэ. Куорат алдьаныытын-кээһэ-
ниитин чөлүгэр түһэрэр үлэҕэ 
сылдьыбыт этэ. Син араанньы 
буолар эбит да, халымырдык 
бааһыран үтүөрэн иһэр эбит.

Сэрии кэмигэр холкуоска 
бастыҥ үлэһиттэр Быйаа оҕон-
ньору кытары мин хаалбып-
пыт. Анньыыһыннаах үлэҕэ ба-
ран кэлбиттэрэ. Аччык дьылга 
үлэлээн муҥнанан бөҕө. Бур-
дугу үүннэрэр этилэр, ол куо - 
лаһа түспүтүн итигэстиир, онон  
аһылыктанар этибит. Биир 
эмит ынах баар буолара. Сыл-
гы өлөр идэлээх этэ, туохтан 

Елена Ивановна сиэнин кытта
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өлөллөрө эбитэ буолла, билигин да билбэппин. Ыскылаакка байааттаҥныы 
сылдьар сылгылары аҕалар этилэр, олору өлөрөн дьоҥҥо түҥэтэллэрэ. Хоомоо 
Марыына аҕата эрэйдээх кыыһыгар илдьэр этин сиэбигэр уктан бараахтыыра. 
Кыыһа «аҕам эт аҕалыахтаах» диэн кэтэһэн олорор буолара үһү. Оччолорго бэ-
рэссэдээтэлинэн Өргүөт киһитэ үлэлии сылдьыбыта, аатын өйдөөбөппүн. Кыай-
бакка барбыта, быһыыта…

Лэппиэскэ оҥорон бөҕө, тас оһоххо, ону киһи аайы түҥэтэр этибит. Үлэлээ-
бэт, кыаммат өттүгэр кими да матарбакка (Мастаах эмээхсинигэр эҥин). Уҥуор - 
тан быстыбыт дьон киирээхтииллэрэ. Олору эр дьоно суох эрэйдээхтэр маста-
тан хайаан хонноро сатыыр этибит. Сорох ыал холдьоҕон бөҕөлөр. Биир дэ биир 
кырдьаҕас оҕонньор хонон олордоҕуна, биир дьахтар киирэн кэллэ «хон норуҥ» 
диэн. Биһиги «хоноһолоох олоробут» диэн аттыбытынааҕы ыалы ыйдыбыт. 
Дьахтарбыт «ити ыал холдьоҕон таһаардылар» диир. Онтубут Кэмпэр Ньуку-
лайа дьахтардыы таҥнан киирэн дьээбэрэ олорор эбит, онно күлсүү бөҕө буол-
буппутун билигин да саныыбын. Сүрдээх дьээбэлээх, бэһиэлэй киһи этэ.

Дайаарканан уһуннук үлэлээбитим. Дьолоҕо, Саппыкыга, Аакайга, Бөкөөскө 
үлэлэтэлээбитим. Бииргэ алтыспыт дьонум Аҥаа кыыһа Маарыйа, Бугулова Ма-
рыына, Тумусова Огдооччуйа, Көйгө Дьаакып эдьиийэ Зина, Дудуһу Огдооччуйа, 
Сүөдэр Маайата, Анньыыска.

Анньыыһын күтүөтэ Мэндээрэп сүөһү хомуйар этэ. Кини көрдөҕүнэ, дьахтар 
ынах хомуйа сылдьар буолар үһү, онто чугаһаатаҕына сүтэн хаалар үһү. Абаа-
һыны көрөр эбит, эрэйдээх, эрдэ өлүөх буолан көстөн эрдэҕэ.

Сэрииттэн эргиллэн баран, Дьөгүөр Ньурбатааҕы экспедицияҕа баран эмиэ 
үлэлии сылдьыбыта. Дьокуускайтан кэлэн үлэлиир этилэр. Эр дьон тиийбэт буо-
лан, эдэр кыргыттар үлэлииллэр эбит. Биир эмээхсин кэлэн үлэлэһэ сылдьан 
«кыайбаппын» диэн төннүбүт этэ. Экспедицияҕа үлэлиир кэмнэригэр сиир бур-
дуктарын үөһэттэн сөмөлүөттэн быраҕан түһэрэллэр эбит, онтулара мутукка 
иҥнэн хайа ыстанан хаалар үһү, малыйдахтара ол.

Аччык дьылга Америкаттан маҥан таҥас кууллаах бурдук кэлэр этэ. Тоҕо 
ыытал лара эбитэ буолла. Уонна хоруопкалаах кырыйыы саахар ыыталлара. 
Ону лааппыга түҥэтэллэрэ. Таҥас, табаар суох буолан, бурдук куула былдьаһык 
буолара. Куул куул курдук хатыыта бэрт буолааччы.

Кэлин аҕабыт пиэрмэҕэ бостуугунан, сүөһү аһатан, от тиэйэн үлэлээбитэ. Сэ-
рии кэнниттэн 4 оҕону төрөппүтүм. Улахан кыыһым Клара, иккис кыыс Тамара 
уонна уолаттарым Куолалаах Уйбаан. Бары оҕолоох-уруулаах ыал дьон. Били-
гин 92 сааспар сылдьабын.

Өлөөнө тылыттан суруйда Надежда Тойтонова.
Муус устар 8 күнэ, 2005 c.

Нам музейын архыыбыттан
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Чычахова Матрена Федоровна 

Ийэм стахановка этэ

Мин күн күбэй ийэм барахсан Матрена Федоровна 
(кэргэнинэн Чыычаахаба) 1905 сыл сэтинньи ый 25 күнү-
гэр Кэнтик Куоҕастааҕар тимир ууһа Эмньик Сүөдэр дьиэ 
кэргэнигэр төрөөбүтүн туһунан Үөһээ Бүлүүтээҕи Свя-
то-Троицкай таҥара дьиэтигэр төрөөһүнү бэлиэтиир кини-
гэҕэ суруллубут. Эһэм Эмньик Сүөдэр Сакарыйа аҕатын 
ууһун киһитэ, инньэ Тоҥ Торойтон төрүттээх-уустаах. Бу 
Тоҥ Торой диэн хос аатынан биллэр (кыраайы үөрэтээч-
чи И. К. Васильев Тоҥ Торойу Слепцов диэн араспаан-
ньалаах этэ диэн бэлиэтээбитэ баар) нуучча киһитэ дьиэ 
кэргэнинэн, кулут-чаҕар дьоннорунуун көһөн кэлэн Түгэх-
тэй алааска олохсуйбут. Турбут-олорбут, күүстээх-уохтаах уолаттардаах буо-
лан, бэркэ байан-тайан олорбуттар да, кэлин ханна да барбыттара биллибэккэ 
эмискэччи көһөн хаалбыттар. Олорбут өтөхтөрө баар эрээри туох да тутуу, он-
нооҕор киһи уҥуохтара хаалбатахтар. Дьон-сэргэ кинилэри кэлбит дойдулары-
гар төннүбүттэрэ буолуо диэн сылыктыыллар эбит. Тоҥ Торойдоох барбытта-
рын кэннэ Слепцов диэн араспаанньаларын Мэхээлэ кинээс ылынан Кэнтиккэ 
Слепцовтар диэн араспаанньалаахтар үөскээбиттэрэ диэн сэһэн баар. Биһиги, 
биэс бииргэ төрөөбүттэр, аҕабыт Чыычаахап Дьөгүөр төрөппүт аҕата Ньукулай 
Васильев-Лоҥхо диэн ааттаах сыылынай нуучча уола этэ. Онон биһиги «нуучча 
төрүттээхпит» диэтэхпитинэ, ийэбит «куоталаһан» «мин эмиэ былыргы төрүтүм 
Тоҥ Торой диэн тоҥ нуучча эбитэ үһү ээ» диэн күлэр буолара.

Эбэм Даарыйа (Эмньик Сүөдэр ойоҕо) 9 кыыстаах, 1 иитийэх уоллаах Алек-
сандров Прокопий-Мөрдьөкө диэн Ороһуттан төрүттээх киһи бастакы оҕото буо-
лар. Мөрдьөкөлөр былыргы кэм биир биллэр-көстөр боотур киһиттэн Сиикэй 
Силбээһинтэн төрүттээхтэр.

Ийэм бииргэ төрөөбүттэриттэн Мааппа (Амтаһын Ньукулай ойоҕо) — Ойуу-
раптар ийэлэрэ, Татыйыына — Аайаан Абрам ойоҕо, кинилэртэн Чыыбыкаптар 
(Мооччуйдар), Федоровтар (Сыпсырыйалар), Аанаттан Көмүстүүрэптэр үөскээ-
биттэр-төрөөбүттэр, тэнийбиттэр. Ийэм сорох бииргэ төрөөбүттэрин туһунан 
туох да сурук-бичик суох, арай, «оннук киһи баар үһү» диэх курдук кэпсээннэр 
эрэ хаалбыттар. Ийэм барахсан 80 сааһын туолан баран, бу орто дойду олоҕут-
тан бараахтаабыта. Мин оччолорго 45 саастаах, оройуоммар син үрдүк дуоһу-
настарга үлэлээбит киһи эрээрибин, ийэбиттэн төрүттэрин, бииргэ төрөөбүттэ-
рин тустарынан ыйытан, сурукка-бичиккэ тиһэн хаалбатах эбиппин диэн билигин 
кэмсинэ саныыбын. Ол эрэн ийэм дойдутун, дьонун-сэргэтин туһунан кэпсээннэ-
риттэн бэлиэтэммитим син бааллар, олору төрөппүттэрим туһунан суруйуулар-
бар киллэрэн үйэтитиэм дии саныыбын.

Ийэм аах Тоҥуо үрэҕин үрдүгэр олус кэрэ айылҕалаах алааска олорбуттар. 
Балаҕаммытыттан үрдүк сыыры таҥнары сүүрэн түһэн, үрэх сып-сылаас, ып- 
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ыраас уутугар сөтүөлээн чомполонор этибит диэн оҕо сааһын санаан харахтара 
ураты истиҥник сылаанньыйан олорон сэһэргиирэ. Элбэх сүөһүлээх, сылгылаах 
буоланнар син сэниэтик олорбуттар.

Эбэм кэргэнэ Эмньик Сүөдэр эрдэ өлбүтэ дуу, эбэтэр Эмньик Сүөдэр эдьии-
йэ эбэтэр ийэтэ эбиттэрэ дуу, чуолкай өйдөөбөппүн буолан баран, кэргэнэ 
өлөн соҕотох хаалбыт хайа эрэ төрүт аймаҕым дьахтар биэ ыатан кымыстаан, 
баай таһын сылгы өлөрөн чугастааҕы алаастарын ыалларын мунньан, үрүҥ ту-
нах ыһыаҕын ыһара үһү. Ону сөҕөн биһиэхэ Кэнтиктэн хоно кэлбит дьон кэпсэ-
тэллэрин өйдүүбүн, оттон Кэнтиккэ улааппыт, үлэһит буолбут Васильев Василий 
Федорович (Хаастаахап Баһылайа) «ол эбэҥ ыһыах ыһар баҕаҕа сууллубутун 
мин хойуккааҥ ҥа диэри көрөр этим, төһө да сэниэтик олордор соҕотох эмээх-
син хайдах тэринэн, тииһинэн-түгэнэн ыһыах ыһара эбитэ буолла» диэн мэлдьи 
сөҕөн кэпсиирэ.

Ийэм убайдара тайаҕы, табаны, тыатааҕыны да хото бултуур байанайдаах 
булчуттар эбиттэрэ үһү, онон сылы эргиччи булт этинэн, куһунан-хааһынан, мас 
көтөрүнэн, балыгынан аһаан олорорбут диэн ахтара. Ол дьон сайыҥҥы кэмҥэ 
тайаҕы ииҥҥэ түһэрэн, айалаан да бултууллар быһыылаах эбит. Итинник бултам-
мыт булт этэ сытырымтыйар. Хойуккааҥҥа диэри сытырымтыйбыт булт этэ кэл-
лэҕинэ, ийэлээх аҕам күөстэнэн астынан ахан үөрэ-көтө сииллэрэ. Ол бус пут эт 
сытын тулуйбакка мырдыҥнаатахпына, аҕам «ити ийэҥ бэрт кыратыттан аһаабыт 
аһа, онон ахтыбыт, баҕалаах аһын аһаатын, ону мэһэйдээмэ» диэн сэмэлиирдии 
этэрэ. Ийэм Махсыым диэн ааттаах убайын чулуу сааһыт, булчут бэрдэ этэ, булда 
бэйэтин мэлдьи батыһа сылдьар курдук буолара диэн кэпсиирин өйдүүбүн.

Ийэбин, сүүрбэччэлээх кыыһы, эбэм суорумньулаан, аҕам сүгүннэрэн аҕалан 
төрүт-уус Нам ыаллара буолбуттара. «Эбэҥ Чыычаах эмээхсин, СӨ Ил Дарха-
на А. С. Николаев хос-хос эбэтэ, олус үчүгэйдик көрсүбүтэ, маанылаах кийии-
тэ этим» диэн ийэм мэлдьи кэпсиирэ. Аҕам ийэбиттэн сэттэ сыл аҕа этэ. Эбэм 
Чыычаах эмээхсин-Лазарева Анна Лазаревна сайылыга Аакайга, кыстыга өрүс 
уҥуор Харыйа Арыыга Сиидэр элгээн үрдүгэр баар эбит. Эбэм Чыычаах эмээх - 
син элбэх сүөһүлээх, сылгылаах, нэһилиэк билиҥҥи баар-суох үүнүүлээх баа-
һынатын Үҥкүүлүүр хонууну бас билэн олорбут, онно оттуур ходуһалаах, бур-
дук ыһар бааһыналаах, хамнаска үлэлэтэр дьоннордоох бэрт сэниэтик олорор 
эмээхсин эбит. Аҕам ииппит аҕата Никитин Степан Никитич диэн киһи аҕам кы-
ратыгар, бу аҕам диэн өйдөөбөт да эрдэҕинэ өлбүт, онон эбэм эмээхсин улахан 
хаһаайыстыбатын, баайын-дуолун бэйэтэ тутан олорбут. Аҕам төрөөбүтүнэн Та-
малакааҥҥа төрөөбүт-үөскээбит, сэттэ уоллаах, икки кыыстаах кэлии сыылынай 
нуучча уола Ньукулай Баһылаайап-Лоҥхо уола буолар. Лоҥхо туһунан убайым, 
саха норуодунай суруйааччыта С. Т. Руфов «халлаан күөҕэ харахтаах, соломо 
өҥнөөх куудара баттахтаах, нууччалыы «чуот-ту» да диэни билбэт бааһынай 
киһитэ этэ» диэн суруйбута баар. Аҕам ийэбэр, Чыычаах эмээхсиҥҥэ, иитийэх 
уол буоларбын олох хойут, улаатан баран биирдэ «билбитим» диэн кэпсиирэ.

Ийэлээх аҕам барахсаттар алта уонтан тахса сыл олус сөбүлэһэн, таптаһан, 
бэйэ-бэйэлэрин ытыктаһан-убаастаһан, биирдэ да кыыһырсыбакка, кыҥкый-
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хаҥкый саҥарсыбакка, олох олорон, 80 саастарыгар сылдьан бу орто дойду 
олоҕуттан барбыттара.

Ийэм барахсан уон түөртэ төрөөбүтүттэн биэс эрэ буолан улааппыппыт. Мин 
саамай кыраларабын, ийэм төрүүр сааһын баттаһан 45-гэр төрөппүт уолабын. 
9 оҕо кыраларыгар, уоннарын да туолбакка сылдьан, өлбүттэр эбит. Дьонум ол 
оҕолорун туһунан олох ахтааччылара, кэпсээччилэрэ суох. Арай мин төрүөм 
иннинэ төрөөбүт Мэхээлэ диэн ааттаах уолларын олус курутуйа ахтан-санаан 
ааһааччылар. Мэхээлэ нуучча төрүттэрин, эһэтин Лоҥхону батан, халлаан күөҕэ 
харахтаах, соломо өҥнөөх куудара баттахтаах, мап-маҥан эттээх-сииннээх, 
ийэм дьүөгэлэрэ Хордоҕой эмээхситтэрэ бары таптыыр, ымманыйар, кэлэ-ба-
ра сылдьан таптыы сылдьар оҕолоро эбитэ үһү. Аҕата балыктаан кэлэн толору 
балыктаах тымтайын аан таһыгар түһэрдэҕинэ, үстээх-түөртээх уол күлэн бычы-
гырыы-бычыгырыы көтөҕөн мадьалытан аан хос хайа баҕар муннугар илдьэн 
уурара үһү. Убайым Мэхээлэ өлбүтүн кэннэ балтараа сыл буолан баран мин 
төрөөбүппүн. Хордоҕой эмээхситтэрэ, дьүөгэлэрэ Мотуруона сааһыран баран 
төрөппүт уолун көрө кэлэн баран, «хара баҕайы уол кэлбит» диэн «сирбиттэрэ» 
диэн ийэм иэйдэҕинэ күлэн кэпсиир буолара.

Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии саҕаланарыгар ийэм барахсан 36 саас-
таах кыайыгас-хотугас, хоһуун холкуостаах үһү. Сиэрпэнэн бурдук быһыытыгар, 
кыраабылынан от мунньуутугар, хортуоппуй сирин тээпкэлээһиҥҥэ күннээҕи 
нуор матын мэлдьи аһара толорор эбит. Оччотооҕу хонуу үлэһиттэрэ дэнэр хол-
куостаах дьахталлар саас ыһыы үлэтигэр, сайын окко, оҕуруот аһын көрүүгэ-ха-
райыыга, күһүн бурдук, оҕуруот аһын хомууругар, күһүөрү кыһын ыскылаакка 
бурдук ыраастааһыныгар, сиэмэ бурдугу талыыга уонна кыһын, саас бааһынаҕа 
ноһуом киллэриитэ, хаар типтэриитэ, хортуоппуй хранилищетыгар сиэмэ хор-
туоппуйу талыы курдук үлэлэргэ биир күн өрөбүлэ суох, икки хараҥаны ыпсаран 
үлэлииллэр эбит.

Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии саҕаланаатын кытта Сэбиэскэй Сойуус но-
руотун хаһаайыстыбатын бары салааларын үлэлэрин байыаннай балаһыанньа 
ирдэбиллэригэр сөп түбэһиннэрэн уларыта туппуттара. Холкуостар үлэни кыа-
йар эр дьонноро бары фроҥҥа ыҥырыллыбыттара, онон холкуос үлэтэ бүтүн - 
нүүтэ кырдьаҕастар, дьахталлар, оҕолор дьарамай санныларыгар сүктэрилли-
битэ. Кинилэр иннилэригэр сүөһү, сылгы ахсаанын аҕыйаппакка, ыһыы иэнин 
кыччаппакка туран, фрону аһынан-үөлүнэн хаааччыйыы, бородууксуйаны элбэ-
тии соруктара туруоруллубуттара. Сэрии саҕаланаатын кытта биллэриллибит 
байыаннай балаһыанньа ирдэбиллэрэ кытаанаҕын, олох-дьаһах ыараханын 
үрдүнэн Нам нэһилиэгин «Чолбон» уонна «Кыһыл үлэһит» холкуостаахтара  
Кыайыыга бигэ эрэллээхтэрэ, түмсүүлээхтэрэ, онон производство түһүүтүн хайа  
да көрүҥҥэ таһаарбатахтара. Төттөрүтүн, сүөһү, сылгы, таба ахсаанын элбэп-
питтэрэ, эти, үүтү, хортуоппуйу, атын да оҕуруот аһын соҕотуопкалааһыны 
үрдэппиттэрэ. Бу үлэлэргэ, ситиһиилэргэ мин ийэм кылаата эмиэ баар диэн, 
мин, соҕотох тыыннаах хаалбыт оҕото, элбэх ахсааннаах сиэннэрэ, хос, хос-хос 
сиэннэрэ дириҥник астынабыт уонна киниэхэ сиргэ тиийэ сүгүрүйэн махтанабыт!
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Сэрии сылларыгар олох-дьаһах ыараабытын аахсыбакка туран, фронт наа-
дыйыытыгар нэһилиэк олохтоохторо үбүнэн-харчынан, ичигэс таҥаһынан үгүс 
көмөнү оҥорбуттара. Мин ийэлээх аҕам эбэбиттэн хаалбыт үрүҥ көмүс иһит-
тэри, киэргэллэри (оччотооҕуга үрүҥ көмүс сыаната да кыра эбитэ үһү), кыһыл 
көмүс манньыаттары, киэргэллэри туттарбыттар.

Биһиги нэһилиэк «Чолбон» уонна «Кыһыл үлэһит» холкуостарыгар үгүс көмө - 
нү МТС оҥорбута биллэр. Сэрии кэмигэр чолбоннор уонна кыһыл үлэһиттэр ыһыы 
сирин сыллата кэҥэтэн, севообороту, атын да агротехнологическай ирдэбиллэ-
ри кытаанахтык тутуһан, кураан, хаһыҥнаах да сылларга бурдук үрдүк үүнүүтүн 
ылбыттара, Бүлүү сүнньүн сутаабыт үгүс дьонун-сэргэтин бурдугунан хааччыйан 
үрүҥ тыыннарын өллөйдөөбүттэрэ, «бурдуктаах Нам» диэн ытык ааттаппытта-
ра. Мин дьонум сэрии сылларыгар «Чолбону» салайбыт А. С. Егоровы, сэрииттэн 
кэлэн баран «Кыһыл үлэһити» салайбыт И. И. Докторовы сиргэ хаама сылдьар 
таҥаралар курдук көрөллөрө, олус дириҥник ытыктыыллара-убаас тыыллара.

Сэрии ыар сылларыгар дьоннорун-сэргэлэрин аһыммат, тоҥуй дууһалаах, 
атаҕастабыллааах сыһыаннаах, бардам бэрэссэдээтэллээх холкуостар дьонно-
ро-сэргэлэрэ, оҕолоро хоргуйан өлбүттэрэ саныахха олус ыарахан. Сэрии сыл-
ларыгар Үөһээ Бүлүү оройуонугар 2848 киһи хоргуйан, ыалдьан өлбүтүн туһунан 
сыыппаралар кэпсииллэр.

Мин Үөһээ Бүлүүтээҕи Исидор Барахов аатынан орто оскуоланы бүтэрэн 
баран, бойобуой Кыһыл Знамя уордьаннаах Чуумпу акыйааннааҕы Байыаннай 
муо ратааҕы флокка үс сыл сулууспалаан кэлбитим кэннэ 23 сааспар народнай 
дьокутааттар Нам нэһилиэктээҕи Сэбиэтин бэрэссэдээтэлинэн таланнар биэс 
сыл үлэлээбитим. Сэбиэт сэкирэтээринэн оройуон салалтатыгар миигин туруор - 
сан үлэҕэ ылларбыт М. С. Романов диэн Үлэ Кыһыл Знамята уордьаннаах, 
РСФСР уонна САССР култууратын үтүөлээх үлэһитэ үлэлээбитэ. Кини олус дьа-
ныһан, өр кэмҥэ Нам нэһилиэгиттэн сэриигэ баран өлбүттэр фотоальбомнарын 
оҥорбута. Альбому оҥорон бүтэрбитин кэннэ, мин дьоммор көрдөрөөрү дьиэбэр 
аҕалбытым. Ийэм аахпат буолан сэриигэ баран өлбүттэр хаартыскаларынан 
көрөн ааттарын ааттаталыы-ааттаталыы улам хараҕа ууланан, устунан саҥа-
та суох ытаан дьарамай санна ибигирии олорбута. Кып-кыра ийэбин санныттан 
кууһан олорон төбөтүттэн сыллыы-сыллыы уоскуппутум.

Сэрии ыар, кытаанах сылларыгар, тоҥору-хатары, аччыктыыры-ыалдьары 
аахсыбакка дьиэтигэр-уотугар сэрии саҕаланарыгар 10, 9, 1 саастаах кыргытта-
рын, 4 саастаах уолун, бэйэлэрин эрэ хаалларан баран, икки хараҥаны ыпсаран 
килбиэннээхтик үлэлээн, Сталин мөссүөннээх мэтээлинэн наҕараадаламмыт, 
стахановка үрдүк аатын ылбыт ийэм барахсан сырдык аата үйэлэргэ өлбөөдүй-
бэт, умнуллубат, мин уонна элбэх ахсааннаах сиэннэрин, хос, хос-хос сиэннэрин 
өйдөрүгэр-санааларыгар, сүрэхтэригэр өрүү сылааһынан сыдьаайа сылдьыаҕа.

Кыра оҕото Уйбаан Чыычаахап, 
СӨ норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, 

Үөһээ Бүлүү улууһун, Нам, Харбалаах, Хомустаах нэһилиэктэрин, 
Үөһээ Бүлүү сэлиэнньэтин бочуоттаах гражданина 
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Сүүрбэлээх огдообо ийэккэм
Петр Николаевич Тобуруокап

Мин аҕам сэриигэ өлбүтэ 
Уот булкуур түөрт уон биир сыллаахха, 
Биллэрии кэнниттэн кэлбитэ 
Имиллэн эргэрбит суруга.
«Тыыннаахпын. Өлүөрбүн. Сотору 
Тиийиэҕим! Уолчааным улааттын!» 
Биллэрии сымыйа! Суруга 
Кэллэ дии! Кэлиэ! — дии саныырым.
Оччоҕо ытыыры да билбэт 
Оройкоон мас саалаах уол этим, 
Ол кэмҥэ күннэтэ көстүбэт 
Арыылаах килиэби көрдүүрүм.
Түүн аайы ийэккэм ытыыра, 
Сүүрбэлээх огдообо ийэккэм, 
Уот курдук уоһунан ууруура 
Сирэйбин-иэдэспин илитэн.
Үлэҕэ бараары түөһүгэр 
Ол аҕам суругун уктара, 
Хараастан, күүлэтин иһигэр 
Өйөнөн, өр тохтоон ааһара.
Билигин хараҕым ууланар 
Эмээхсин ийэбин аһынан:
«Эһэтин күлүгэ!» — диэн тахсар 
Икки ыйдаах сиэнигэр ылларан.
Мин аҕам сэриигэ өлбүтэ 
Уот кутаа түөрт уон биир сыллаахха…
Үйэ саас огдообо хаалбыта 
Сүүрбэлээх эдэркээн ийэккэм!

СЭРИИ СЫЛЛАРЫНААҔЫ ОҔОЛОР ҮЛЭЛЭРЭ 

Немецкэй фашистар биһиги чэчирии сайдар Сэбиэскэй дойдубутугар саба 
түспүттэрин туһунан бэс ыйын 22 күнүгэр 1941 с. «Чолбон» холкуос ыһыаҕар 
истибиппит. Ити күн Нам уола Лазарев Гавриил Васильевич, райком эппиэттээх 
үлэһитэ, миитиҥҥэ дакылаат оҥорбута. Онно кини уоттаах-төлөннөөх тылы этэ-
рин, баартыйа тула норуоту күүскэ түмсэргэ, өстөөҕү үлтү сынньарга ыҥырар 
тыллары эппитин өйдүүбүн.

Ити күнтэн ыла сэрии ыарахан тыына биһиги дойдубутугар хас хонук, ый, 
сыл аайы биллэн, олох уустугуран, ыараан испитэ. Үлэни кыайар-хотор хоһуун 
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үлэһиттэр сайын аайы аармыйаҕа, араас үлэ фронугар ыытыллан испиттэрэ. Ол 
аайы туох баар холкуос үлэтэ кырдьаҕастар, оҕолор санныларыгар ыар сүгэһэр 
буолбута. Оскуола маһын оҕолор уонна учууталлар бэйэлэрэ мастыыллара. Оч-
чолорго биһиги кыра кылаастарга үөрэнэрбит. Оскуолабыт олус тымныы буола-
ра. Мууһунан сыбыырбыт. Инчэҕэй маһы оҕуһунан тиэйэн киллэрэн отторбут. 
Истээх таҥастаах олорон үөрэнэр күммүт элбэх этэ. Чэрэниилэ диэн суоҕа, отон 
уутунан курунньугу суурайан суруйарбыт. Тэтэрээт суох буолан кинигэҕэ строка-
лар быыстарыгар баар ырааска суруйан үөрэнэр түгэннэр эмиэ бааллара. Үөрэх 
бүтээтин кытары оҕуруот үлэтигэр үлэлиирбит. Сорох оҕуһунан уу баһара, со-
рох хаппыыста олордоро. Хортуоппуй олордуутугар бары кыттарбыт. Хаппыыс-
таҕа уу кутуута үксүн түүн ыытыллара. Оттооһун, хортуоппуйу, хаппыыстаны 
үөннээһин оҕолор көмөлөрө суох ыытыллыбат этилэр. Онтон от үлэтэ тигинээн 
кэлэрэ. 10–11 саастаах уолаттар от охсоллоро, кыргыттар от мунньаллара. Мин 
уон сааспыттан түөрт сыл устата сайын аайы оҕус сиэппитим. Биһиги звено-
бут бастыҥ үлэлээх этэ. Сайын устата биир биригээдэ отун барытын кэбиһэрэ. 
Онно Ильин Семен Афанасьевич кыдамаһыт, Ильин Иннокентий Афанасьевич 

Нам нэһилиэгин пионердара учууталлара Ноговицына Евгения Васильевнаны кытта: 
хаҥастан уҥа 1-кы эрээккэ: Егорова Мария, Петрова Таня, Баннахов Вася, 

Тойтонова Федора, Докторов Владимир. 2-с эрээккэ: Тимофеев Коля, Семенов Миша, 
Ноговицына Евгения Васильевна, Иванов Петя, Гаврильев Иван, Гаврильев Захар. 

3-с эрээккэ: Сячикова Мария, Кардашевская Клара, Гольдеров Вася, Николаева Марфа, 
Винокурова Ира, Долгаева Маня, Докторова Анастасия
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от тиэ йээччи этилэр, Родионов Николай Егорович оҕонньор от үөһэ турара (бу 
бары холкуос стахановецтара оҕонньоттор этилэр). Родионова Мария Михай-
ловна бугул оннун харбыыра уонна мин икки оҕуһу сиэтэбин. Сарсыарда күн 
тахса илигинэ тураллар, киэһэ күн киирбитин кэннэ тахсаллар. Күнүс иккитэ чэй-
диибит. Нуорма лэппиэскэ, арыы диэн суох, дьонун өйүөлүүллэр. Үксүн хаппыт 
лэппиэс кэнэн өллөнөн аһыырбыт, чэйбит да ыксалынан ыытыллар. Ильин С. А., 
сала йааччыбыт, эн аһаан бүтэргин хараҕын кырыытынан көрө олорор буолар. 
Хайдах аһаан бүтээт, миискэҕин уурааккын кытары: «Судаарыстыба лэппиэскэ-
тин сиэн баран таах олоруохпут дуо, арҕаа сэрии. Бар, оҕустары аҕалтаа!» — 
диэн хаһыы буолар. Ону истээт, оҕустаргар буулдьалыы ыстанаҕын. Тулаайах 
уол этэрбэһим алдьанан хаалан, хаһыҥ кырыата киирэн, тоҥорон сордуура, 
оччоҕуна оҕус хонноҕор-быттыгар уган сылытан абыранаҕын, сороҕор атах сы-
гынньах сүүрэн, оҕус сылаас сааҕар үктэнэн үөһэ тыыныллара. Таҥаһым диэн 
Америка суруктаах куулуттан сон, ыстаан. Ону халы-мааргы тыллаах, маҥан 
сирэйдээх маанытык таҥнар дьахтар: «Маҥаас көстүүмнээх уол», — диэн дэл-
би күлбүтүгэр уһуннук да ытаабытым. Үлэбиттэн күрээри олордохпуна, холкуос 
бэрэссэдээтэ лэ А. С. Егоров кэлэн, саһан олорор сирбиттэн тахсан, саҥата-иҥэ-
тэ суох үлэлээн барбытым. Ордук киһи сарсыарда эрдэ уһуктара олус ыарахан 
буолара. Аанньа аһаабат, дэлби сылайбыт оҕо сайын күн аайы күн тахсыан ин-
нинэ туруутун санаан көр. Сарсыарда уһугуннардылар да хараххын быһа сим-
питинэн таһырдьаны булан, тымныы салгыҥҥа уугун көтүтэн абыранаҕын. Дьэ 
ити курдук, инчэҕэй тирбэҕэ быстыбатынан, син үлэлээн, үлэни түмүктэһэрим. 
От кэбиһиитэ бүттэҕинэ, тыаҕа тахсан, бурдук ууруутугар (кылааттааһыҥҥа) 
үлэ лиигин. Сорох күһүн үөрэх алтынньы 1 күнүгэр саҕаланара. Онуоха диэри 
күн өрөөбөккө үлэлиирбит. Ардах түстэҕинэ, от күрүөтүн тутарбыт. Оччоҕо сэрии 
сылларыгар 12 сааһыттан үөһэ саастаахтар 60 көлөһүн күнүн аахсалларыгар 
бойобуой сорудах турара. Мин биир сайын 125 көлөһүн күнүн аахсыбыппын өй-
дүүбүн. Биир сайын от мунньар массыынанан от мустарбытым. Биир сайын бур-
дук быһыспытым. Кыра оҕолор бурдук итигэстиир эбээһинэстээхтэрэ. Биһигини 
учууталларбыт Варвара Семеновна, Мария Васильевна батыһыннара сылдьан, 
сэрии, үлэ-хамнас туһунан кэпсии-кэпсии, бурдук итигэстэтэр этилэр. Оччолор-
го холкуостар хонууларыгар уһулуччу үчүгэйдик үлэлээбиттэрэ: Иван Гаврильев 
икки атынан солбуһуннара сылдьан күн аайы 12-лии гектар сири мустарара; За-
хар Гаврильев, Николай Степанов, Михаил Семенов, о.д.а. бастыҥ охсооччулар 
буолан хайҕаналлара. «Кыһыл үлэһит» холкуоска Ганя Ефимов, Алеша Карда-
шевскай, о.д.а. от охсуутугар аатыраллара. Сорох оҕолор сэрии ыар содулуттан 
араас биричиинэнэн үөрэхтэн уурайан, холкуос тутаах үлэһиттэрэ буолбуттара. 
Кинилэр оҕустаах атынан ноһуом, тутуу, оттук маһын таһаллара уонна холкуос  
бары салаа үлэтигэр көхтөөх кыттыыны ылбыттара: Николай Шарапов, Вера 
Осипова, Катя Елисеева, Ирина Кардашевская, о.д.а. Ити оҕолор холкуоска сы-
ралаах үлэлэрин сыаналаан, «1941–1945 сс. Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэ-
рии кэмигэр килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээллэринэн наҕараадаламмыттара: 
Гаврильев Иван Степанович, Осипова Вера Степановна, Елисеева Екатерина  
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Ионовна, Кардашевская Ирина Степановна Шарапов Николай Федорович, Ильин 
Василий Григорьевич.

Мэтээллэри биһиэхэ Гаврильев Иван Степанович 1947 с. муус устар ыйга тут-
тарбыта. Ити сыл 7-с кылааска үөрэнэрим. Ваня биһикки оскуолаҕа мэтээллэр-
битин иилинэн кэлбиппитин уонна лапта диэн оонньууну оҕолордуун оонньуур-
бутун өйдүүбүн.

Ити оҕолортон сэрии ыар содулуттан Вера Осипова, Коля Шарапов, Катя 
Елисеева, Ира Кардашевская үөрэхтэн эрдэ уурайбыттара. Гаврильев уонна 
Ильин Нам сэттэ кылаастаах оскуолатын бүтэрбиттэрэ. Онон үөрэнэ сылдьар 
оҕолортон Нам оскуолатыттан икки оҕо мэтээллэри ылан тураллар. Ити сайын 
Бүлүүтээҕи педагогическай училищеҕа киирэн, эксээмэннэри туттаран, үөрэнэр 
дьолломмутум. Ити оҕолор билигин бары эһээлэр, эбээлэр, холкуос, сопхуос 
производствотыгар үрдүк таһаарыылаахтык үлэлээбиттэрэ. Гаврильев И. С. би - 
ригэдьиирдээбитэ, Нам сельсоветыгар сэкирэтээринэн үлэлии сылдьыбыта. 
Мин 21 сыл оҕону, ыччаты иитиигэ үлэлээбитим. Биэс сыл сельсоветтар бэрэс-
сэдээтэллэринэн, СПТУ, детдом дириэктэринэн, сопхуос дириэктэрин хаһаайыс-
тыбаннай чааска солбуйааччынан, рабкооп бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбитим.

Василий Григорьевич Ильин, 
Саха АССР оскуолаларын үтүөлээх учуутала, 

«Революционнай, бойобуой уонна үлэҕэ албан аат» 
өрөспүүбүлүкэтээҕи кулуубун чилиэнэ 

БАЛАҔАННААХ ОҔОЛОРО 

Оччотооҕу сэрии иннинээҕи 1939–1940 сс. Балаҕаннаах саҥа бөһүөлэк этэ. 
Ыаллар саҥа дьиэ туттан олохсуйбуттара. Биһиги Кулуһуннаахтан көһөн кэл-
биппит. Охоноос оҕонньордоохтуун уонна Оконосов Өлөксөйдөөхтүүн ыаллаһан 
Илин Баска олорбуппут. Соҕотох көбүс-көнө күөх кырыстаах уулусса икки өт-
түнэн үстүү хостоох холкуостаахтар дьиэлэрэ кэчигирэһэн тураллара. Арҕаа Бас 
диэн түөлбэҕэ хас да уулуссанан элбэх ыаллар бааллара. Сээс алааһа диэн 
үһүс түөлбэҕэ Сээс оҕонньор уолаттара Капитон, Емельян, Гаврил уонна да 
атын ыаллар олороллоро. Ити үс түөлбэ оҕолоро бары Нам оскуолатыгар сатыы 
сылдьан үөрэнэрбит.

1-кы кылааска Капитон Спири-
донович Кардашевскай үөрэппитэ. 
Паарта аайы үстүү оҕо олорон, 
40-ча буолан үөрэммиппит. Капи-
тон Спиридонович түөрт сыл устата 
уруһуйга, ырыаҕа, физкультура ҕа 
үөрэппитэ. Оҕоҕо хаһан да кыы һыр- 
бат, оҕону мөхпөт-эппэт этэ. 3-с кы-
лааһы бүтэрбиппит кэннэ Аҕа дойду 
сэриитэ саҕаламмыта. Учууталбыт 
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сэрии буолбутун истээт, оҕолорунан дьону хомуйтаран, миитин оҥорбута. Ула-
хан дьон сэриигэ барарга бэлэмнэрин, фашистскай Германияны кыайан-хотон 
төннүөхтээхтэрин ту һунан уоттаах-төлөннөөх тылла ры эппиттэрэ. Онтон өргө 
диэри оһуо кайдаабыттара. Сэриигэ барар күннэригэр ыҥыыр аттаах дьон мус-
тан, Намҥа барар суолунан буо ру өрүкүтэн сиэллэрэ турбуттара. Бары модьу-
таҕа, муус доруобай, сабыс-саҥа көстүүмнээх, хаалтыс таах, сорохторо килэҥ-
нэс саппыкылаах этилэр.

Ытаһыы-соҥоһуу ыал аайы ыалласпыта. Дэриэбинэ кураанахсыйа түспүтэ, 
чуумпурбута, тулаайахсыйбыта. Оҕонньоттор, эмээхситтэр, ийэлэр, оҕолор эрэ 
хаалбыттара. Алексеев Ньукулай-Куккай диэн оҕонньор оҕуруот биригэдьиирэ 
буолбута. Кини салалтатынан хас сайын аайы оҕолор оҕуруокка үлэлээбиппит. 
Куккай оҕонньор оҕолору бэйэтин тула олордон баран, сэрии туһунан кэпсии-
рэ. Биһиги дьоммут сэриигэ кыайалларын туһугар кыһамньылаахтык, сүрэҕэл-
дьээбэккэ үлэлиэхтээхпитин өйдөтөрө.

Саас арассаадаҕа үүннэриллибит хаппыыстаны түүн оҕуруот сиригэр көһө-
рөрбүт. Уу кутарбыт. Киэһэ 8–9 чаастан сарсыарда 3–4 чааска диэри үлэлиир-
бит. Сүүһүнэн ыаҕастаах ууну оргуһуоҕунан таһан кутарбыт. Биригэдьиир Куккай 
уу төһө дириҥник иҥмитин кытта көрөрө.

 
Оччолорго Балаҕаннаах хаппыыстата 

бөдөҥүнэн аатырара. Оҕуруокка да, окко да 4–5-с кылаас оҕолоро: Баһылай, 
Миитэрэй Болтоковтар, Алексей Санников, Настя, Маня Долгаевалар, Марина 
Ильина, Баһылай, Сэмэн Оконосовтар, Владимир, Рево Докторовтар, Ньукулай, 
Маня Софроновтар, Дария Тойтонова, Дария Кудаева, о.д.а. сылдьыбыттара.

1942 с. сайыныгар учуутал Прокопий Степанович Лебедкин салалтатынан 
окко үлэлээбиппит. Сүүрбэччэ этибит. Уолаттар охсоллоро, кыргыттар мунньар-
быт. Хотуур сытыылыырга, кыраабыл тиистииргэ, бугулу оҥорорго үөрэтээччи 
улахан киһи баара. Ол сайын хас да күөл отун оттообуппут.

Сэрии сылларыгар оҕуруот, от үлэтиттэн өссө сылаалаах, быһымах, түргэн 
тэтими эрэйэр бурдук үлэтэ этэ. Ийэлэрбитин, эбээлэрбитин кытта сиэрпэнэн 
бааһынаны тула өттүттэн саба түһэн бурдук быһарбыт. Сиргэ биир куолас бур-
дук хаалбатын ирдииллэрэ. Кутуйах хасааһын булан, буорун дэлби тэбээн, 
ыраас таан баран, хомуйбут бурдукпутугар эбии кутан туттарар этибит. Куул лаах 
бурдугу ыйаан туталлара уонна сороҕун дьиэҕэр илдьэргэ бэрсэллэрэ. Өлүү 
бурдукпутун хатарарбыт, кэлиигэ сынньан ыраастыырбыт, онтон суорунаҕа тар-
дан, сиидэлээн баран лэппиэскэ оҥостон сиирбит.

Биһиги аҕабыт Алексей Афанасьевич Оконосов 1942 с. сэриигэ барбыта. Бы-
раатым Сэмэн 6-с кылааска үөрэнэ сылдьан, булка аралдьыйан, аанньа үөрэм-
мэккэ кылааһыгар хаалан, устунан үөрэҕиттэн уурайбыта. Куобахха, куртуйах-
ха, курупааскыга туһах иитэрэ, онтун көрөөрү оскуолаҕа барбат этэ. Быраатым 
Баһылайдыын 7-кэ диэри бииргэ үөрэммиппит. Баһылай кэлин ойуур техникумун 
бүтэрэн, Бүлүүгэ үлэлии сылдьан өлбүтэ. Оскуола дириэктэрэ Михаил Семено-
вич кытаанах ирдэбиллээх салайааччы, үтүө санаалаах, амарах дууһалаах киһи 
этэ. Учууталларбыт Мария Васильевна Николаева, Анна Николаевна Родио-
нова, Прокопий Степанович Лебедкин, Спиридон Семенович Романов, Федор 
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Алексеевич Маччасынов кыһанан үөрэппиттэрэ. Уһун перемена аайы сэрии хаа-
мыытын, араас хорсун быһыылар тустарынан бэсиэдэлэри тиһигин быспакка 
оҥороллоро.

7-һи бүтэрэр сааспытыгар Улуу Кыайыы өрөгөйдөөх бырааһынньыга буолбу-
та, кэтэһиилээх кэммит кэлбитэ. Ол сыл сайын эрдэлээбитэ. Ыам ыйын 9 күнү-
гэр мутукча тыллан, ситэн, ойуур көҕөрөн турара, хонуу күөх көбүөрүнэн тэлгэм-
митэ, от уһаан, ынах сүөһү уоһунан аһыыр буолбута. Балаҕаннаахтан сайыҥҥы 
чараас таҥаһынан оскуолабытыгар үөрэнэ тиийбиппит. Олбуор иһэ толору киһи, 
үөрүү-көтүү, күлсүү-салсыы, саҥа-иҥэ оргуйан олороро. Чуорааны тыаһатан 
чуумпурдан баран, дириэктэрбит Петр Николаевич: «Кыайыы! Кыайыы буолла!» 
диэбитэ уонна бу күн үөрэх буолбатын иһитиннэрбитэ. Оҕолор ыллыы-ыллыы 
оскуолаттан наспоҕа диэри параадтаан хаампыппыт. Үөрүү-көтүү көтөллөнөн, 
Улуу Кыайыы илдьиттэрэ буолан, дьоммутугар кэпсии сүүрбүппүт.

Сэрии сылларыгар Балаҕаннаах оҕолоро улахан дьону кытта тэҥҥэ үлэлэс-
питтэрэ. Күүстэрин харыстаабакка, сынньанар, оонньуур диэни билбэккэ үлэ-
лээн, Улуу Кыайыы күнүн көрсүбүттэрэ.

Анна Алексеевна Оконосова, 
педагогическай үлэ, тыыл бэтэрээнэ, 

РСФСР норуотун үөрэҕириитин туйгуна, 
Ийэ Албан аата I, II истиэпэннээх уордьаннар кавалердара.

«Үөһээ Бүлүү» хаһыат. Ахсынньы 7 күнэ, 2004 с.

Үлэ дьоруойа С. И. Васильев 
Нам оскуолатын үөрэнээччилэрин кытта көрсүһүүгэ. 1950 с.
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Адамов Валериан Куприянович

Оҕо сааһым

Сэрии…
 Сэрии…
  Сэрии…
Үнэн хааман күн диэки 
Сыҕарыйан испитим, 
Ийэлээхпин бүдүк-бадык 
Түүлүм курдук өйдүүбүн.
Оһох таһыгар ороҥҥо 
Ийэм ыалдьа сытара.
Аҕалаахпыт буоллар диэн 
Айманарын истэрим.
Уокка оттор мас суоҕа…
Түөртээх бэдик, соҕотох эр 
Хатырыктаан, мас сыыстаан, 
Оттубута буоларым.
Оччоҕуна…
 «Оокком дьэ 
Абыраатыҥ», — диэхтиирэ.
Ордук астаах, таҥастаах 
Отой суоҕа быһыыта, 
Барыбытын биир тэҥҥэ 
Баттыыра ыар санаа.
Ыалтан ыалга хонорбун 
Умнубаппын, саныыбын. 
Төһө ханна ол курдук 
Сылдьыбыппын билбэппин.
Арай биирдэ көрбүтүм 
Бука бары үөрэллэр, 
Арыт эмиэ ытыыллар, 
Кыайыы! Кыайыы! — дэһэллэр.
Аны туран эмискэ аҕаларбыт кэллилэр, 
Буспут-хаппыт бэйэлэрэ 
Күлэ-үөрэ турдулар.
Ити күнтэн оҕо курдук, 
Күлэр-оонньуур буолбутум.
Ити күнтэн эйэ, көҥүл 
Буукубатын аахпытым.
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Алексеев Иван Захарович 

Сорсуннаах сонордьут, байанайдаах булчут этэ

Биһиги оройуоммутугар тиэхиньикэ араас көрүҥүн баһылаан, производство-
ҕа туһаныыга, саҥа бастыҥ технологиялары олохтооһуҥҥа биир биллэр-көстөр 
инженербитинэн И. З. Алексеев буолар. Кини 1940 с. алтынньы 14 күнүгэр Нам 
нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Кыра сааһыттан булт абылаҥар ылларан, 17 сааһыттан 
кыһынын холкуос кадровай булчутунан, сайынын от үлэтигэр биир тутаах меха - 
низаторынан үлэлээбитэ. Онон тиэхиньикэҕэ үлэни бүтүн олоҕун идэтинэн оҥос-
тор баҕаттан 1962 с. Москваҕа Тимирязевскай академияҕа үөрэнэ киирбитэ. 
Сотору кэминэн кини үөрэнэр факультета академияттан арахсан, тыа хаһаа-
йыстыбатын производствотын инженердэрин бэлэмниир туспа институкка кубу-
луйбута.

1968 с. кини ити институту бүтэрэн, инженер-мэхээнньик идэлээх дойдутугар 
төннүбүтэ уонна оччолорго саҥа тэриллэн үлэлээн эрэр Исидор Барахов ааты-
нан сопхуос кылаабынай инженеринэн анаммыта. Мин кинини кытары биир соп-
хуоска сыл эрэ кэриҥэ курдук бииргэ үлэлээбитим. Ол саҕана кини кэлэн-баран 
кустуктанан, түргэн-тарҕан, быһыта баттаталаабыт курдук быһаарыылардаах, 
сытыы-хотуу, дохсун соҕус инженер этэ. Арааһа, быһымах соҕус майгылааҕын 
иһин Тордуйа диэн хос ааттааҕа. Киһи сөҕөрө-махтайара, муодаргыы сонурҕаан 
көрөрө диэн, хайдахтаах да бэйэлээх быыллаах-кирдээх, арыылаах-уҥунуох-
таах хампархай массыынаны ып-ыраас, мап-маҥан соруочукалаах, тиһэх муода 
хаалтыстаах ыыта сылдьар буолааччы. Ол саҕанааҕы каадырдары өрө-таҥнары 
сыымайдааһын кэмигэр, 1970 с., Иван Захарович оройуоннааҕы «Сельхозтех-
ника» холбоһугун управляющайын солбуйааччытынан анаммыта, ол кэнниттэн, 
мин билэрбинэн, хаһаайыстыбаҕа инженердээбитэ, үгүстэрин салайбыта, додо 
курдук орто тэрилтэ биир уопуттаах, дьоһуннаах хаһаайынын быһыытынан бил-
лэрэ-көстөрө. 1996 сылтан, А. М. Петров уурайбытын кэннэ, мелиорацияттан ор-
дубут тэрилтэни (ГУП «Сельхозмелиорация») салайарын истэрим. Онтон кэлин 
ыарытыйан үлэ үөһүттэн тэйбит этэ.

Хойукка диэри үлэтин быыһыгар өлгөмнүк бултуура-алтыыра биллэрэ, кини 
эдэриттэн лиҥкир хара тыаны элбэхтик тыырбыта-тэлбитэ таайан, чахчыта 
да, сорсуннаах сонордьут, байанайдаах булчут этэ, билигин да онтон соччо 
тэйэ илигэ буолуохтаах. Үчүгэйдик ытара, мөккүөргэ быһах биитигэр туосапка 
буулдьатын аҥаардыыра. Сиргэ-уокка сырыыларга туох тахсыбата, буолба-
та баарай, иһиттэххэ, сороҕор муннаҕына даҕаны, улаханнык уолуйбатынан, 
сиргэ-уокка үөрүйэҕинэн, сахалыы мындырынан, хаамарга, сырыыга-айаҥҥа ту-
луурунан, дьүккүөрүнэн араас уустук, ыарахан балаһыанньалартан мүччү-хаччы 
туттарбыта, тах сыбыта эрэ баар буоларынан биллэрэ. Кини баай Байанайтан 
бэриһиннэрэрин таһынан төрөөбүт айылҕатын харыстааһыҥҥа, баайын-дуолун 
хаҥатыыга элбэҕи оҥорсор дииллэрин истэрим. Биирдэ хаһыакка Харбалаах 
нэһилиэгэр баар Сордоҥноох диэн күөлгэ уомул балык ыаматын ыыттарбыта 
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үтүө түмүктэммитин, илимҥэ тутуллар буолбутун туһунан аахпыттаахпын. Иван 
Захарович дойдутун дьонугар-сэргэтигэр элбэх оҕолоох ыал кыһамньылаах, 
булуулаах-талыылаах, кыахтаах ыал аҕатын быһыытынан сыаналанара. Мин 
билэрбинэн, кэргэнэ Ольга Степановналыын (С. Н. Платонов тастыҥ кыыһа) 
3 уол, 2 кыыс оҕолоохторо. Хомойуох иһин, кэргэнэ кылгас үйэлэммитэ, лаппа 
эдэр сааһыгар олохтон туо раабыт этэ. Билигин биир уола Николай Иванович 
олохтоох ас кэмбинээтин салайарын билэбин.

Алексеев Иван Титович 

Үлэһит көлүөнэ дьоһун киһитэ 

…Уйбаан кыратыттан дьону батыһан пиэрмэ оҕото 
буол бута. Сэттэ сааһыттан ынах хомуйааччы аатырбыта. 
Кырдаайыны, кумаары, күлүмэни кытта охсуһан, өҥүрүк 
куйааска хатан, ардахха, силбиккэ сытыйан, дулҕаны, ба - 
дарааны, силиһи-мутугу, сарсыардааҥҥы дьыбары, кү-
һүҥ ҥү тоҥорууну сыгынньах атаҕынан кэһэн, оонньуур 
оннугар ойууру, толоону атаҕынан арсыыннаан оҕо саа-
һын күөх сайыннарын атаарбыта. Улаатан уҥуоҕа кытаа-
тан, тиргиччи үлэ киһитэ буоларыгар хайы-сах «Тиитэбис 
дуо?» дэнэр, кэрэхсэнэр үлэһит буолбута. Олоххо уһаа-
рыллан, үлэҕэ миккиллэн, Тиитэбис үлэ дьонун ортотугар 

киирдэҕинэ тэрийээччи, көҕүлээччи, өйү-санааны тыырааччы, ыччат ортотугар 
иитээччи, такайааччы, уһуйааччы, үтүө сүбэһит, сүгэни туттаҕына, болуотунньук, 
хотуурун сүктэҕинэ хоннохтоох охсооччу, төһүү отчут, тайҕаҕа таҕыстаҕына, сор-
суннаах сонордьут, байанайдаах булчут, күөлгэ киирдэҕинэ мындыр уукаан.

Эргийэр-урбайар, турар-олорор, саамай күөгэйэр күннэригэр 12 сыл сыл-
гыһыттаабыта. Аатырбыт сылгыһыт Василий Кириллин звенотугар өр сыл үлэ-
лээн, кини курдук үрдүк ирдэбиллээх киһи хараҕын толорон сылдьыбыта. Ол 
сылларга сылгы тутар базаны тэрийсибитэ, күрүө-хаһаа торумнаспыта, сылгыны 
көрүү-харайыы мындырын баһылаабыта. Онтон салгыы 20-тэн тахса сыл Иси- 
дор Барахов аатынан сопхуос биир төһүү отчута буолбута. Мэлдьи ыраах Чаал - 
быкы, Эбэлээх, Силээн, Кубалаах, Бэс эҥээрдэринэн отчуттар звеноларын  
солбуллубат салайааччыта. Ол былаһын тухары кини звенота хаһан да мөл-
төөһүнү-ах сааһыны көрбөтөҕө. Мэлдьи таһаарыылаах үлэтинэн аатырара. Бы-
лаанын толорботох сыла диэн суоҕа.

Уйбаан Тиитэбис биир умнуллубат өҥөтүнэн нэһилиэгин элбэх ыччатын 
үлэҕэ-хамнаска уһуйбута, ииппитэ буолар. Уонтан тахса сыл устатыгар оскуола 
оҕолоруттан звено тэрийэн, ыраах Бэс түбэтигэр сайылата, оттото таһаарара. 
Звенотугар 4–10 кылаас оҕолорун ылара. Булдунан-аһынан айахтарын харыы-
та суох хааччыйан, сынньалаҥнарын да таба тэрийэн, үлэни да кыахтарыттан 
көрөн үлэлэтэн, оҕолор барахсаттар сайыны быһа үлэни да үлэлээн, айылҕаҕа 
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да сынньанан, сири-дойдуну да көрөн-билсэн, күһүнүгэр өйдөрүгэр өй, күүстэри-
гэр күүс эбиллэн, олус астынан дьиэлэригэр төннөллөрө. Төрөппүттэр да оҕо-
лоро үчүгэйдик сайылаан киирэллэриттэн астыналлара, Тиитэбискэ махталлаах 
буолаллара.

«Звенобар илдьэ сылдьыбыт оҕолорбуттан кэлин муммут-тэммит, туора-маа-
ры хаампыт ыччат суох диэн үөрэ саныыбын. Бу олорон сыымайдаан көрдөхпү-
нэ, звенобар илдьэ сылдьыбыт оҕолорум бары да үлэһит, дьон-сэргэ ортотугар 
ытыктанар, араас идэни баһылаабыт, үксүлэрэ үлэ кэлэктииптэрин салайааччы-
лара буоллулар. Үчүгэй ыччаттартан ким үөрбэт буолуой, мин эмиэ үөрэбин, 
итиннэ мин эмиэ туох эрэ кыттыгастаах курдук саныыбын», — диирэ Тиитэбис.

Тиитэбис биир баһылаабыт, таптаабыт идэтинэн булт буолар. Кини курдук 
байанайдаах булчуту «Булт бэйэтэ батыһа сылдьар киһитэ» диэччилэр. Кыһы-
нын мэлдьи кадровай булчут. Ол былаһыгар былааны толорботоҕо диэн суох. 
«Биир сезоҥҥа муҥутаан 1200 тииҥнээх киирбиттээхпин. Оттон солоҥдону, кы-
рынааһы, саһыл да баар сиригэр түбэстэхпинэ, үктэтэ турар киһибин. Андаа-
тары да бултуур мындырын билэбин, тэрил да бэйэм туттарбар баар. Тайах-
тан, табаттан да ирээппиттэн маппатах киһибин. Булчут буолуохпуттан хара 
тыа адьырҕатын, хардаҥ эһэни аҕыһы бултаабытым. Кэлиҥҥи сылларга киискэ 
идэтийэн эрэбин, биэрэр көҥүллэрин иһинэн бултуубун» диэн кэпсиирэ Уйбаан 
Тиитэбис…

Дьэ, ити курдук бэйэтин бириэмэтин, көлүөнэтин биир чулуу киһитэ Уйбаан  
Тиитэбис Алексеев туһунан эл-
бэх сурулунна, дьон сэһэнигэр 
киирдэ. Мин эмиэ бииргэ бултаа-
быт, оттоспут киһи бэйэм тус ах-
тыыбын суруйабын.

…Кини Исидор Барахов ааты-
нан сопхуоска өр кэмҥэ булчуту-
нан үлэлээбит, оскуолаҕа үөрэ-
нэр уолаттары сайын аайы ыраах 
Бэс түбэтигэр окко үлэлэппитэ, 
ийэ айылҕаны кытта алтыһарга 
үөрэтэрэ. Ол оҕолор буруйу-сэ-
мэни оҥорон Тиитэбиһи түһэн 
биэрбэтэхтэрэ, билигин бэйэлэрэ 
дьоһун ыал аҕалара, сорохторо 
бэлиэр эһээ буолан олороллор. 
Миигин көрүстэхтэринэ, окко сыл - 
дьыбыт умнуллубат сайыннарын  
үөрэ-көтө Тиитэбискэ махтанан  
ахтан ааһаллар. Сайыны быһа 
окко үлэлээн, тиэрдиллибит от 
былаанын аһара толорон, күһүн 

Хаҥастан иккис турар: Алексеев И.Т. 
Бүтүн Сойуустааҕы норуот хаһаайыстыбатын 

ситиһиилэрин быыстапкатыгар 
дэлэгээссийэтин кытта. Москва к., 1970 с.
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оскуола аһыллыыта аҕыйах хонук хааллаҕына, дьэ, аҕыйах күн босхо баран, 
дьонноругар кэһии лээх киирээри, ким кустуур, ким отон хомуйар түбүгэр түһэл-
лэрэ. Биһиги Тиитэбистиин Ньыыкааны Эбэ түбэтигэр бултуу, балыктыы барар-
быт. Сэбиэскэй былаас кэмигэр ыраах үрэх баһыгар тахсар отчуттарга тайах кө- 
ҥүлэ бэриллэр этэ. Илимнээн садокка бөдөҥ собону ааҕан угарбыт. Дьиэлиир-
битигэр баһан ылан, үллэстэн, дьоммутугар мөхсө сылдьар бөдөҥ, эмис собо-
лоох кии рэрбит. Уйбаан Тиитэбис Утуйаан диэн тайахсыт ыттаах этэ, бу ыт аата 
итиннигин иһин дьэ уһуктаҕас, барыылаах-кэлиилээх, сыыдам сырыылаах ыт 
этэ. Нам элбэх ыала кини бултаабыт тайаҕын этин күөстэммит буолуохтаах.

Дьэ, тэринэн тайахха бардыбыт, үүтээммититтэн ыраата иликпитинэ, ыппыт 
сыт ылан өрө-таҥнары сүүрэлээтэ, арай аарыма лөкөй суола ааспыт. Тиитэбис: 
«Дьэ, нокоо, бу кыыл кутаатыгар олорор киһи дьоһун буолуо этэ» диэн этиитин 
түмүктүү илигинэ чугас ыппыт үрэр саҥата иһилиннэ. «Дьэ, нокоо, ити оҕолор-
бутугар Байанай анаабыт булда, сыыһа-халты туттума», — диэн Уйбаан алгыы 
хаалла. Сүүрэн тиийбитим лөкөй аарымата ыппытыгар боотурҕаан, мин диэки 
иһэр. Ыкка боотурҕаан хамсана сылдьар тайаҕы уолугун үүтүн көрөн ыттым, 
арай тайах чугаһаата. Ыксал буолла, карабиным халаба харан хаалла, тайахпыт 
муоһун тоһуйбутунан субу миэхэ кэллэ, мин сыгынах кэннигэр сөрүөһүннүм, ык-
саан, куттал суоһаан: «Маамаа!» диэбиппин бэйэм да билбэккэ хааллым. Та-
йаҕым мин хорҕойбут сыгынахпар муоһунан кэлэн сааллан оҕунна. Булка сыл-
дьан араас түгэннэргэ түбэстим ини, ол эрэн ол лөкөй тиритиннэрбитэ… Сорох 
дьон итинник түгэн ааспытын кэннэ олох да куттамматахпыт диэн киһиргээч-
чилэр, оттон дьыалатыгар атын буолуо эбээт.

Уҥуоҕум босхо баран уоскуйа олордохпуна, Уйбааным атын сэтиилэнэн тии-
йэн кэллэ. Алакылаан баран: «Нокоо, Куола, Кыыллаах Арыыттан кэлэн быыһыа 
диэн ийэҕин ыҥыраҕын дуо, хата, чугастыы миигин ыҥырыаххын», — диэн бө-
дөҥ тииһэ адаарыйан, харахтара күлэн турара бу баарга дылы… Тайахпыт эми - 
һэ, олорунан түөрт илии сыалаах этэ. Садоктан эмис, бөдөҥ собобутун, тайах-
пыт этин күөх окко суулаан, оҕолорбут кустарын, отоннорун тыраахтар сыарҕа-
тыгар тиэнэн үөрэ-көтө дойдулаабыппыт…

Тиитэбис звенотугар үс сайын оттоспутум, оттуур кэммитигэр ыһыкка кэлбит 
эт кэнсиэрбэтин сиэбэккэ, күһүн төттөрү тиэйэн аҕаларбыт. Оттуу тиийиэхпитит-
тэн кыыл этинэн аһыырбыт. Тиитэбис от кэмигэр оҕолору кустаппат этэ, дьиэ-
лиирбит иннигэр көҥүллээн кустатара. Дьэ итинник бэркэ тапсан хас да сайын 
Тиитэбис звенотугар оттоспутум.

Уйбаан Тиитэбистиин бииргэ оттообут сайыннарбын уонна кэлин аар тайҕаҕа 
бииргэ бултаабыт сылларбын күндүтүк саныыбын, аҕа саастаах доҕорум Уйбаан 
мин дууһабар өрүү чугас, бултуу сылдьан элбэхтик санаан кэлэбин.

Николай Ларионов‑«Кыыллаах Уола».
Ахсынньы 18 күнэ, 2013 с.

Петр Жендринскэй суруйуута туһанылынна
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Нам–Москуба  
(Бүтүн Сойуустааҕы норуот хаһаайыстыбатын  

ситиһиилэрин быыстапкатыгар)

1970 сыл саас эрдэттэн ылааҥырбыта. Аҕабыт оройуон киинигэр мунньахха 
ыҥырыллан, бастыҥ үлэлээх сылгыһыт аатын ылан, түөһүгэр Ленин төбөлөөх 
мэтээ ли кылбаччы иилинэн үөрэн-көтөн кэлбитэ. Аны аҕыйах хонугунан өрө- 
таҥнары сахсынан-хомунан ыраах Москуба куоратыгар Бүтүн Сойуустааҕы но-
руот хаһаайыстыбатын ситиһиилэрин быыстапкатыгар барар буолбута.

Аҕабыт салгын харааччы сиэбит сирэйэ сырдаан, эрдэ астыйан эрэр быты-
гын хорунан, хантан эрэ плащ сон уларсан, дьип курдук киэргэнэн, өрүү ыксаан  
сылдьар бэйэтэ налыйан, ыраах, тугу эрэ тонолуппакка сытыы харахтарынан 
таһырдьаны одуулуу, аллараа тэллэҕэр уоһа ибигирии турара бу көстөн кэллэ 
ээ харахпар.

Ийэбит син оччолорго хамнас, босуобуйа кыра кэмигэр элбэх арааба айаҕыт-
тан быыһылаан, кичэйэн мунньуммут харчытын суулуу тутан, ыраас туруусукка 
хам тигэн кэбиспитэ, били «Куоратчыт» кэпсээҥҥэ курдук. Киэһэ хойукка диэри 
ону-маны саныы-саныы, сороҕор улаханнык, ардыгар уоскуйан ботугураһан туо-
ҕу эрэ былааннаан кэпсэтэллэрин истэ сытан, мин «аҕам Москубалыыр» диэн 
үөрбүт санаалаах, оччолорго уончалаах уол, утуйан типтэрэн хаалбытым.

Аҕам Уйбаан Тиитэбис. 1970 с.
Үйэ аҥаарын кэннэ 

уолум Уйбаан Ньукулаайабыс. 2020 с.
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Өр күүттэрбэккэ аҕабыт дьэ кэлэр күнэ бу тиийэн кэлбитэ. Оччолорго бу би-
лиҥҥи курдук интэриниэт суох, бэл тө лөпүөн сибээһэ отой кэмчи кэмэ этэ.

Арай үөрэнэн кэлбитим аҕам кэлбит. Остуол тула чугас ыалларбыт киирэн, 
ыраахтан кэлбит киһи саҥа, сибиэһэй сонунун кэпсиирин истэ-билэ, көрө оло-
роллоро. Санаабар, аҕабыт хайдах эрэ атын баҕайы буолбут, тас туттар дыын-
хаптардыын, саҥарардыын-иҥэрэрдиин кытта уларыйбыт курдук. Дойду тэбэр 
сүрэҕэр улуу Москуба куоракка норуот хаһаайыстыбатын быыстапкатыгар хай-
дах сылдьыбытын, тугу көрбүтүн-истибитин, ким хайдах тылбаастаан илдьэ  
сылдьыбытын, эмиэ да көрдөөх түгэннэри, сорох саарбахтааһыннарын саа һы-
лаан кэпсии олороро.

Хата, олох да алааран хаалыах ки һини ийэм: «Тоойуом, бу аҕаҥ барыгыты-
гар куурка аҕалбыт», — диэн сабыс-саҥа суугунас тыастаах, өссө кы ла пачыгас 
бирээскэ тимирдэрдээх нейлоновай истээх куурканы кэтэрдэн кэбиспитэ. Бу үчү-
гэйиин… Бу сылааһын… Бу сымнаҕаһын… Үөрүүбүттэн сонно тута таһырдьа 
атастарбар өҥнөнө ойдоҕум дии.

Уйбаан Тиитэбис орто уола Ньукулай.
Тохсунньу 18 күнэ, 2020 с.

Сунтаар сэл.

Алексеев Алексей Лазаревич 

Харса суох үлэлээн эйэни уһансыбыта 

Аҕам Алексей Лазаревич 1931 с. Бүлүү биэрэгэр турар 
Кустаах алааһыгар төрөөбүтэ. Ийэлээх аҕата иккиэн «Чол-
бон» холкуос туруу үлэһиттэрэ буолан, стахановец үрдүк 
аатын ылбыттара. Бииргэ төрөөбүттэр төрдүөлэр этэ. Ев-
докия Лазаревна үрдүк үөрэхтээх нуучча тылын учуутала, 
«Ыстаарсай учуутал» званиелаах норуот үөрэҕириитин 
туйгуна, РСФСР үтүөлээх учуутала этэ. Василий Лазаре-
вич Өлүөхүмэҕэ олорор, математик. Анна Лазаревна ыан-
ньыксыт этэ.

Аҕам 16 сааһыгар «Чолбон» холкуоска үлэҕэ киирбитэ. 
Ийэлээх-аҕатын батан ханнык да үлэттэн туора турбатаҕа, 
ыарахантан чаҕыйбатаҕа. Оччотооҕу холкуос бэрэссэдээ-
тэлэ Алексей Семенович Егоров тырахтарыыстар куурус-
тарыгар үөрэттэрбитэ. Ол онтон ыла 37 сыл усталаах-туо-

ратын тухары тыраахтар уруулун илиититтэн араарбатаҕа. 1986 с. биэнсийэҕэ 
барыар диэри харыс да сири халбарыйбакка үлэлээбитэ. Алексей Лазаревич 
хомуньуус баартыйатын чилиэнэ этэ.

Оччотооҕу кэмҥэ үлэ чааһа сарсыарда 6 чааска саҕаланара уонна түүн 
1 чаас ка бүтэрэ. Ол кытаанах кэмҥэ чаас аҥаара үлэҕэр хойутаатаххына, Ста-
лин сокуонунан үс сылга хаайыыга ыыталлара, онтон 15 мүнүүтэ хойутаатах- 

Алексеев 
Алексей Лазаревич
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хына, холкуостаах кырыымчык хамнаһын дуомуттан 20% 
тутан ылаллара. Оннук ыарахан кэмҥэ аҕа саастаах кө-
лүөнэбит көмүс көлөһүннэрин тоҕон, бэйэлэрин доруобу-
йаларын харыстаабакка, харыларын ньыппарынан харса 
суох үлэнэн эйэни уһансыбыттара.

1974 с., X пятилетка иккис сылыгар, аҕам салайар зве-
нота 1 гектартан 120 центнер хортуоппуй үүнүүтүн ылан, 
Нам өҥ буоругар өлгөм үүнүүнү ылыахха сөбүн дакаас-
таабыта. Бу курдук көрдөрүүнү ким да күн бүгүнүгэр диэри 
куо һара илик. Аҕам үлэтэ үрдүктүк сыаналаммыта. 1973 с. 
Үлэ Кыһыл Знамята уонна 1976 с. Октябрьскай революция 
уордьаннарынан наҕараадаламмыта. Уобаластааҕы XXXI 
партийнай кэмпириэнсийэ дэлэгээтэ, үлэ уонна тыыл бэ-
тэрээнэ этэ.

Аҕам күн күбэй ийэбинээн Анна Семеновна Григорьевалыын биэс кыталык 
кыргыттарын быыһыгар соҕотох туруйа уолланан, сирдээҕи олох аналын чиэс-
тээхтик толорбуттара.

Мин оҕо сылдьан хортуоппуй сиэхпин баҕаран аҕабар: «Аҕаа биирдэ сиир 
хортуоппуйда аҕалаар эрэ», — диэтим. Онуоха аҕам кыыһырда: «Холкуос хор-
туоппуйун уордараары гынаҕын дуо?» — диэн. Ол курдук чиэһинэй киһи этэ. 
Биһигини эмиэ оннук ииппитэ.

Ийэбит эрдэ суорума суолламмытын кэннэ аҕам инсультаан нэһиилэ сылдьа-
ра. Мин кини бүтэһик күнүгэр диэри көрөн-истэн, бүөбэйдээн күн сириттэн атаар-
бытым. Биллиилээх механизатор Алексей Лазаревич Алексеев улуус, нэһилиэк 
дьонун-сэргэтин өйдөрүгэр-санааларыгар мэлдьи умнуллубат өйдөбүл буолуо.

Кыыһа Ольга Алексеевна Иванова‑Алексеева 

Алексеева Марина Спиридоновна 

Биир күн өрөбүлэ суох үлэлиирбит 

Мин Сис Мэйигиттэн төрүттээхпин. Ийэм Алексеева 
Варвара Петровна ийэтэ Ньурбаттан төрүттээх, ийэтин 
ийэ тэ тигиилээх сирэйдээх тоҥустартан төрүттээх үһү. 
Эбэтэ хаһаахтан куотан кэлэн, Ньурбаҕа олохсуйбут по-
ляк омук киһитигэр кэргэн тахсыбыт уонна сүөһү иитэн 
байбыттар. Онон эһэтэ баай Макаарап диэн ааттаммыт, 
кинилэр 6 оҕоломмуттар. Биир уол ыал буолбакка өлбүт, 
5 кыыс оҕоломмуттар. Улахан кыыстара Огдооччуйа диэн 
мин ийэм ийэтэ Сис Мэйигэр Бүөчээ Бүөтүр диэн киһиэхэ 
кэргэн тахсыбыт уонна онно олохсуйан, мин ийэм ааҕы 
төрөппүттэр. 4 кыыстара Ньурбаҕа олохсуйбуттар. Бу  
дааннайы мин баай Макаарап иккис кыыһын кыыһа техникумҥа бэтэринээр 

Кэргэнэ 
Анна Семеновна 

Григорьева
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идэтин ылан, үлэлээн баран, биэнсийэҕэ тахсан олорон, 
төрүччүтүн Ньурба архыыбыттан булан, баай Макаарап 
сыдьааннара диэн аймахтарын мунньан ыһыах тэрийби-
тин онно бара сылдьан истибитим. Урут ийэбиттэн туох 
дьонноох этигиний диэтэхпинэ, «Ол былыр өлөн хаалбыт 
дьону тоҕо ыйытаҕын» диэн, аньыырҕаан кэпсээччитэ 
суох. «Арай ийэм төрдө тигиилээх сирэйдээх тоҥустар үһү. 
Ийэ лээх, аҕалаах буолан төрөөтөҕүм дии» диэччи. Ол по-
ляк эһэлээҕин бэйэтэ да билбэтэ буолуо. «Кыра сылдьан 
уот кыһыл баттахтаах этим» диэччи. Кырдьык, баттаҕа 
кугас сырдык этэ. Аҕата Бүөчээ Бүөтүр булчут эбитэ үһү. 

Онтон үөрэнэн буолуо — ийэм булчут этэ, тыатааҕыны эрэ бултаабатах киһи. 
«Тыатаа ҕыга түбэспэтэрбин ханнык» диэччи.

Төрөппүт аҕам Алексеев Спиридон Матвеевич Мэйик олохтооҕо. Ийэбин кыт-
та олорон 4 оҕоломмуттар. Үс инники оҕо кыраларыгар өлбүттэр, төрдүстэрэ 
мин, 1942 с. кулун тутар ыйга төрөөбүппүн. Аҕам сэриигэ иккис ыҥырыыга бар-
быт. Кини барарыгар мин 2,5 ыйдаах хаалбыппын. Кини Сталинград сэриитигэр 
сылдьыбыт. Күһүн биир сурук кэлбит: «Сталинград оборуонатыгар окуопаҕа сы-
табыт, үрдүбүтүнэн өстөөх буулдьата быыстала суох ыйылаан олорор, снаряд 
эстэр тыаһыттан кулгаахпыт чуҥкунаан олорор, куттанан-куттанан симмитигэр 
түһэн куттаммат буоллубут. Мантан тыыннаах ордон дойдуга төннөр биллибэт» 
диэн биир сурук кэлбит. Уонна ууга тааһы бырахпыт курдук сүтэн хаалбыт. Аҕам 
кыра кылаас үөрэхтээҕэ үһү. Сэриигэ барыан иннинэ ааҕар балаҕаҥҥа үлэлээн 
иһэн сэриигэ барбыт. Туох да биллэрии кэлбэтэх, онон сураҕа суох сүппүт диэн 
буолбут. Ийэм: «Биллэрии кэлбитэ буолуо, баҕар, ону оччотооҕу сэбиэт үлэһитэ 
кыра-хара киһиэхэ наадыйбакка тиксэрбэккэ сүтэрбиттэрэ буолуо» диэччи. Онон 
ийэм сэрии огдообото буолбатаҕа, мин сэрии тулаайаҕа буолбатаҕым. Государ-
ствоттан ийэм да, мин да туох да көмөнү ылбатахпыт. Аччык дьылларга ийэм 
пиэрмэ ыарахан үлэтигэр түүннэри-күнүстэри тас үлэһитинэн оҕуһунан от тиэ-
йии тигэр сылдьыбыт. Булчут буолан булт тосхойдоҕуна, кыһынын сутаабыт куо-
бахха сохсолоон, сайынын тэптиргэлээн, куска тиргэлээн, тиит үөрэтин сиэн, 
атан тахсыбыт балыгы сиэн, субулҕанан аһаан миигин тыыннаах ордороору, 
эмиийин симэһинин супту оборторон, аччык дьылы бэйэтэ аччыктаан инчэҕэй 
тирбэҕэ быстыбатынан нэһиилэ аһарбыт. Ийэм эмиийин эмэрбин мэй-тэй өй-
дүүбүн. Мэйик түөрт кылаастаах оскуолатын «0» кылаастан саҕалаан бүтэрэн 
баран, Далыр оскуолатыгар 5-с кылааска тиийэн интэринээккэ олорбутум. Аҕата 
«сураҕа суох сүппүт» диэн толорута суох интэринээккэ ылбыттара, толору паек-
таах интэринээккэ олорор оҕолор арыылаах, саахардаах килиэби мотуйаллара, 
мииннэрэ эмиэ толору, ол да барыта ыйааһыннаах буолааччы. Оттон биһиэхэ 
хара килиэп, миин аҥаара буолара. Сааскы каникул кэнниттэн ийэтэ кыаммат 
диэн Васильева Варвара диэн сэбиэт бэрэссэдээтэлэ дьахтар ыспыраапка биэ-
рэн, толоруга ылан тото-хана аһыыр буолбутум. Оскуоланы бүтэрэн, ыал буо-
лан, Намҥа кэлэн, дьааһылаҕа үлэлии сылдьан, дьахталлары герой-куорат-
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тарынан илдьэ бара сылдьан, поеһынан Сталинградка тиийэн, Мамаев курган 
истиэнэтиттэн өлбүт буойуттар испииһэктэриттэн аҕам аатын булан ылбытым. 
«Погиб в бою, похоронен в Сталинграде» диэн кэлин «Память» кинигэҕэ эмиэ 
суруллубут этэ. «Аҕам сураҕа суох сүппэтэх эбит», — диэн ийэбэр кэпсээбитим. 
Онон ийэм сөпкө таайбыт эбит, син биллэрии кэллэҕэ дии, ону тиксэрбэтэх - 
тэр эбит.

Оҕо оҕо курдук холкуос араас үлэтигэр сайыҥҥы каникулга оҕус сиэтэн, 
от мунньан, ардах буоллаҕына, хортуоппуй көмүүтүгэр биир күн өрөбүлэ суох 
үлэ лиирбит, сайыҥҥы каникулга оскуолаҥ сорудаҕа күтэрдээһин, моҕотойдоо-
һун, гербарий хомуйуута, лыах хатарыыта этэ — бу барыта кыра кылааска сыл-
дьан. 14 сааһыҥ туоллаҕына, холкуостаах оҕото холкуостаах буолуохтаах диэн 
холкуостаахтар мунньахтарыгар кыһын эбэһээт Далыртан кэлэн сылдьаҕын, 
оччотооҕу мунньахтара түүнү быһа буолар этэ. Оҕонньоттор кэпсэтиилэрэ уһу-
на-киэҥэ, уураах суруллан, куоластааһын буолуор диэри утуктуу-утуктуу да 
буол лар булгуччу олороҕун. 10-һу бүтэрэн баран, «Оскуола-үлэ-үрдүк үөрэх» 
диэн ыҥырыынан икки сыл дойдубар ньирэй көрүүтүгэр Титова Анна Николаев-
на диэн кырабытыттан бииргэ үөрэммит уолум эдьиийин кытары үлэлээбитим.

Онтон 1963 с. Тойтонов Аркадий Николаевичтыын ыал буолан, Намҥа көһөн 
кэлэн, 6 оҕону төрөтөн, 10-тан тахса сиэннэнэн, элбэх хос сиэннэнэн күн бүгүнү-
гэр диэри олоробун. Аҕабыт Хабаровскайдааҕы үрдүкү партийнай оскуоланы 
бүтэрбитэ. Холкуос, сопхуос салайар үлэлэригэр үлэлээбитэ. Кэлин экология 
тэрилтэтигэр бэрэссэдээтэлинэн үлэлии сылдьан, 1997 с. олохтон туораабыта. 
Улахан кыыс СӨ доруобуйатын харыстабылын туйгуна, балыыһаҕа үлэлиир, 
кыра кыыс үрдүк үөрэхтээх начаалынай кылаас учуутала. Улахан уол «Алроса» 
АК үлэһитэ, Удачнайга олорор. Орто уол Сунтаарга олорор, экологиянан дьа-
рык танар тэрилтэ үлэһитэ, үрдүк үөрэхтээх. Икки уол олохтон туораабыттара.

Марина Спиридоновна Алексеева, 
Нам нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, 

сэрии тулаайаҕа.
От ыйын 11 күнэ, 2020 с.

Аянитова Мария Гаврильевна, Егоров Федор Федотович

Ийэбит оҕо сааһа

Мария Гаврильевна (кэлин иитиллибитинэн Аянитова) 
1932 с. Бүлүү оройуонун Лөкөчөөн нэһилиэгэр дьадаҥы 
дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүтэ. Дьоно 8 оҕолоох ыал сүөһү иит-
тэн, бултаан, балыктаан айахтарын булунан олорбуттара. 
Оҕуруот аһа, бурдук үүммэт сирэ этэ, уһун кыһыны тыа 
булдун, балыгы хаһаанан туорууллара.

Дьэ ити курдук олордохторуна, 1941 с. Аҕа дойду сэ-
риитэ ааҥнаан, ону кытта кураан-сут дьыллар даҕаһан 
кэлэн, олох кытааппыта. Холкуос кыанар эр дьоно утуу- 
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субуу сэрии гэ ыҥырыллан, сэрии бастакы сылыттан хо-
муллан баран испиттэрэ. Маарыйалаах аҕалара ыарыһах 
буолан хаалбыта. От үүммэккэ сүөһү, сылгы бөҕө сутаан 
өлбүттэрэ. Сэрии ыар сыллара Маарыйа дьонун кытаа- 
нахтык таарыйан ааспыттара — аҕыс оҕоттон түөрт оҕо 
ордон хаалбыта. 1943 с. аҕалара өлбүтэ. Түөрт оҕолоох  
аҥаардас ийэ эрэйдээх сүөһүлэриттэн эмиэ маппыта. Со-
ҕотоҕун бултуу сатыыра да, туга да суох кэлэр этэ. Булт 
кытта суох буолбут дьыллара этилэр. Аччыктааһын бөҕө 
буолбута. Ыксаан сүөһү тириитин уокка үтэн кыйахыы-кы-

йахыы сиир этилэр. Ол сылларга киһи бөҕө аччыктаан өлбүтэ, куруук «этэ-сиинэ 
испит, өлөрө чугаһаабыт» диэн кэпсэтии буолара.

Саас лыыба бүппүтүн кэннэ, аһыыр-аһаабат сылдьан, Маарыйалаах туох да 
аһылыга суох уунан эрэ үс хонук олорбуттаахтара. Аччыктаан, сэниэлэрэ эстэн, 
сытан эрэ өлөр дьон буоллубут дии саныыллара. Арай ол сыттахтарына, биир 
киэһэ Кыыстара диэн ыттара кэлэн ааны тарбаабыт. Улахан уол Марк үнүөхтээн 
тахсан көрбүтэ ыттара улахан баҕайы куобаҕы ытыран турар эбит. Бу муҥнаах 
өйүн көрүөҥ этэ. Дьиэ иһинээҕи дьон бары үөрэн

 
хаһыытаһа түспүттэр, туран 

ыттарын кууһан сыллаа да сыллаа буолбуттар. Ыттара ол курдук хаһаайытта-
рын өлөр өлүүттэн быыһаан турардаах. Куобахтарын кэмчилээн, хаста да буһа-
рынан сиэн, өллөйдөнөн, сап саҕаттан салҕанан тыыннаах хаалан иһэллэр. Ол 
саас Маарыйа балта Танялыын кэбиһиилээх окко тахсан боруу оту, сымнаҕаһа 
буолаарай диэн, талан сииллэрэ. Уонна уу иһэн баран муҥур «тот» буола тү-
һэллэрэ. 1944 сыл сааһа кэлбитэ. Ити курдук аччыктаан сордоно сырыттаҕына, 
Маарыйаны Холболоох диэн сиргэ олорор Бэчээкэ оҕонньор көрсөн: «Тоойуом, 
биһиги аччыктаабаппыт, биһиэхэ олор, көмөлөс», — диир. Маарыйа дьонугар 
этэн баран күүһүнэн ол ыалга баран хаалар.

Холболооххо икки эрэ ыал олороро, Бэчээкэлээх уонна дьаам дьиэтигэр — 
Новиков Ньукулай (Тоойо) оҕонньор. Кини уола Новиков Егор Николаевич сэ-
риигэ барбыт этэ. Ол дьаамынан Дьокуускайтан атынан бородуукта таһаллара. 
Бэчээкэ оҕонньор эмээхсинэ кырдьан ыарыһах буолан сытар этэ, 40 саастаах 
Бөдүөрэ диэн кыыстара сэлликкэ ылларан өлөөрү сытара. Эмээхсин уонна кыыс 
сытар буоланнар, оҕонньордуун Маарыйа эрэ үлэлииллэрэ. Сүөһүлэрин көрсөн, 
бултаһан, дьиэ-уот үлэтигэр иһинэн-таһынан тиргиччи сылдьара, ыарыһахта-
ры бостууктуура. Бөдүөрэ хардьыгынаан тыына хаайтараары гыннаҕына силин  
ороон ылара. Эмээхсин мэнэрик эбит этэ, эккирии-эккирии туран кэлэн, хобор-
дооҕунан кыыран баран: «Кэлэ-бара сатааммын, ити оҕоҕо киирэ-тахса сатыы-
бын да сымыыттааҕар бүтэй, уоһахтааҕар дьүлэй оҕо», — диирэ. Кэлин өй-
дөөтөҕүнэ өлөөрү сытар кыыһын оннугар Маарыйаны уган биэрэ сатыыр эбит. 
Хас мэнэрийдэ да инньэ диир үһү, Маарыйа онтон истэ-истэ куттанара. Уонна 
этим сааһа аһыллыа диэн хонноҕун аннын икки харытынан кумуччу тутта са-
тыыра. Ордук киэһэ хараҥаҕа мэнэрийдэҕинэ, куттанан оҕонньор аттыгар кэлэн 
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сыстан олороро. Уон икки саастаах киһи кыра да буоллар, ол сэлликтэн өлөөрү 
сытар Бөдүөрэни кыһыл илиитинэн бостууктаан көрбүтэ-харайбыта.

Маарыйа туох да үлэттэн куотуммат, туох да үлэни ыарахан дии санаабат 
этэ. Кыһын биир киэһэ Бөдүөрэлэрэ өлбүтэ. Таһырдьа ыас хараҥа этэ. Кыыс-
тара өлөн, кырдьаҕастар Маарыйаны, бэйэтэ куттанан нэһиилэ турар киһини, 
Тоойо оҕонньору баран ыҥыран кэл диэн ыыталлар. Быстыа дуу, ойдуо дуу, 
Маа рыйа таһырдьа тахсан эрэрин эрэ өйдүүр, хайдах оҕонньорго тиийбитин өй-
дөөбөт. Саамай куттанара оҕонньор кэлсибэтэҕинэ, хайдах төннөбүн диэн. Аан-
нарын тоҥсуйбута, хата, оҕонньор аанын арыйан, куһаҕан сонуну истээт, таҥнан 
хачыгыраабытынан барбыт. Кыыс кутталыттан оҕонньор сонун тэллэҕиттэн тута 
сылдьара. Дьиэҕэ кэлбиттэрэ — хаптаһын киллэрэн ириэрбиттэр, ону тэлгэтэн 
баран бокуонньугу онно сытыарбыттар. Маарыйа куттанан бокуонньук диэки 
барбакка буола сатыы турдаҕына, Бэчээкэ: «Тоойуом, Маарыйа, кэлэн уубутун 
кутан биэрэн көмөлөс», — диэбит. Тулаайах муҥнаах, көмүскэтэрэ суох киһи 
хайыай, тиийэн уу кутааччы буолбут.

Кыыһа өлбүтүн кэннэ эмээхсин мэнэрийбэт буолан хаалбыт. Соҕотох уол-
лара Өлөксөй саас, Маарыйа кэлиэн иннинэ, сэриигэ барбыт этэ. Арай күһүн 
эмээхсин биир сарсыарда көрүүлэммит. «Уолум Өлөксөй өллө быһыылаах, өһүө 
баһынан киһи саҥата үстэ эттэ: «Өлөксөй — бокуонньук!» Уоллара кырдьык ол 
кэннэ суруйбатаҕа, оҕонньор сэбиэккэ баран туоһулаһар этэ да, туох да биллэ-
рии суох диэн кэлэр этэ 

Дьон бэйэ-бэйэлэрин икки ардыгар, муҥнаахтар наһаа айманыахтара диэн, 
харыстаан сүтүктэрин туһунан мээнэ эппэттэр дэһэллэрэ.

Сэрии бүппүтүн Лөкөчөөнтөн сылдьар дьонтон истэн үөрүү-көтүү бөҕө буол-
буттара. Тоойо уола Дьөгүөр сэрииттэн кэлэн иккиэн Лөкөчөөҥҥө көспүттэрэ. 
Кинилэр дьиэлэригэр Маарыйа ийэтин кытта бииргэ төрөөбүт эрээри ыалга 
иитиллибит Маарыйа быраата Бүөтүрдүүн көһөн кэлэллэр. Кинилэр Новиков-
тар дэнэллэрэ, хос ааттара — Чыычаахтар. Оттон кыра иччитэх турбут дьиэҕэ 
Киччээлэлэр диэн үс оҕолоох ыал көһөн кэлбитэ. Улахан кыыстара Христина 
Маарыйа саастыыта этэ. Маарыйа Бэчээкэлэриттэн аны ол эдьиийэ Маарыйа 
кучуйбутугар онно көспүтэ. Бу ыалга өссө Новиков Куонааннаах (Килэдьилэр) 
көһөн кэлэн, дьукаахтаһан, алта ыал буолан олорбуттара. Онон дьаам үлэһитэ 
элбээн, айанньыттар хонон ааһар буолбуттара. Маарыйа Килэдьилэр уоллара 
Баһылайы кытта сүөһү көрөрө, дьаамҥа үлэлиирэ. Саас суол хаалыыта дьаам 
үлэтэ бүтэр. Сайын сүөһү үүрэн ааһаллар. Муус туруута муҥха буолар, муҥ-
хаһыттар кэлэн хонон бараллар.

1947 сыл кыһыныгар Маарыйа дьаамҥа остуорас буолар, уот оттор, чэй өрөр, 
дьону аһатар. Арай сааһыары дьаам дьонун кытта оҕонньордоох эмээхсин олор-
сон иһэллэр, дьэ 6у кинилэр Маарыйаны илдьиэх буолан баран, Киристиинэ 
диэн кыыһы ийэтэ тылыгар киллэрэн илдьэ баран турардаахтар.

Маарыйа ити күнтэн ыла дьаам дьоно кэллэхтэрин аайы хантан иһэллэрин 
туоһулаһар үгэстэнэр. «Кыһыл үлэһит» холкуостан Дмитриев Иван, Аянитов 
Александр, «Чолбон» холкуостан Чуруков Егор, Егоров Петр Дьокуускайдаан 
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иһэллэрэ. Киристиинэни туоһуласпытын «билэбит, бэркэ сылдьар» диэбиттэрэ. 
«Мин барсыахтаах этим, ону Киристиинэни илдьибиттэр этэ», — диир Маарыйа. 
«Барсар баҕалаах буоллаххына илдьэр киһи, оҕоҕо баҕалаах киһи мин баар-
бын», — диэбитэ Аянитов Александр диэн бөдөҥ уҥуохтаах, күлтэйбит харах-
таах эрээри, тоҕо эрэ киһи көрөөт киниэхэ бүк эрэнэ көрөр киһитэ. Маарыйа төн-
нөллөрүгэр барсардыы кэпсэтэн хаалар. Ийэтэ олорор пиэрмэтигэр от тиэйэр 
тыраахтардаах дьонунан мин Үөһээ Бүлүүгэ барсар буоллум диэн илдьиттиир. 
Ийэтэ икки хонон баран кэлэн: «Маарыйа, чыычааҕыам, барсыма, ханнык бил-
бит сиргэр билбэт дьоҥҥун кытта барсаары гынаҕын, барыма!» — диэн кытаа-
нахтык бобон барбыта да Маарыйа барсар санаатын булгуруппакка хаалбыта.

Кулун тутар ый бүтүүтэ, эдьиийэ билсэр киһитигэр хоно барбыт күнүгэр, 
арай ийэтэ былаат, тэлигириэйкэ тутуурдаах киирэн кэлэн: «Дьэ били барсыах 
буолбут киһиҥ кэллэ. Лөкөчөөҥҥө хоно сыталлар, онно бардыбыт», — диэтэ. 
Ийэм барарбын сөбүлэспит диэн Маарыйа үөрэн өлө сыһар. Аянитов Александр 
Лөкөчөөҥҥө кэлэн Маарыйа ийэтин пиэрмэттэн ылан, илдьэ баран кэпсэппит 
эбит. Ол түүн Лөкөчөөҥҥө интэринээккэ олорон үөрэнэр балтын Таняны (Ивано-
ва-Новикова Татьяна Гаврильевна) ылан үһүөн хоонньоһон хоноллор.

Эдьиийэ Маарыйа биэрбит холто буолбут таба этэрбэһин уонна саҥа сии-
дэс ырбаахытын кэтэ сылдьара. Арай Аянитовтааҕы кытта Холболооҕор кэл-
битэ эдьиийэ Маарыйа кэлэн олорор эбит. Барсыма диэҕэ диэн куттанан бөҕө. 
Эдьиийэ чэй өрөр, барсан иһэр киһи быһыытынан Маарыйа айанньыттары кыт-
та кинилэр аһылыктарын аһыы олорор. Чэйдээн бүппүттэрин кэннэ, эдьиийэ 
Маарыйаны барсан иһэрин билэн, ыйытар: «Ханна баран эрэҕин, Маарыйа?» 
«Үөһээ Бүлүүгэ «Кыһыл үлэһит» холкуоска», — диэн Маарыйа чобуо баҕайытык 
хоруйдуур. Онуоха эдьиийэ барсыбатын диэн: «Оччоҕо мин биэрбит таҥаспын 
барытын устан кулу!» — диир. Маарыйа хайыай, ытыы-ытыы били сиидэс ыр-
баахытын уонна таба унтуутун соҕуруокка кэннигэр баран устан биэрэр. Тугун 
кэтиэ дии санаабыта буолла? Сыгынньах хаалбыт кыыска Аянитов оҕонньор 
таһырдьа тахсан, сабыс-саҥа сиидэс ырбаахы, түүлээх бэргэһэ атыыласпытын 
киллэрэн Маарыйаҕа биэрбит. Онтон Егоров Петр таба кэтинчэлээх курумутун 
киллэрэн Маарыйаҕа уунар. Аянитов оҕонньор тахсаары туран эдьиийигэр Маа-
рыйаҕа эппит: «Сирэйиҥ хара, иһиҥ да хара эбит, мин бу эн ырбаахыҥ курдугу, 
бу дьүһүннээҕи кэтэрдиэм суоҕа, маны мин онньууска да гыммаппын». Уонна 
тахсан бараллар, Маарыйаны сыарҕаҕа логлоччу олордон кэбиһэллэр.

Итинник дьонуттан тэйэн, Маарыйа 1948 сыл ичигэс баҕайы күн Үөһээ Бүлүү-
гэ Нам нэһилиэгэр 16 саастаах кыыс кэлбитэ. Кини кэлбит ыала Аянитовтар уол-
лара Игнатий Александрович Балаҕаннаахха, кыыстара Мария Александровна 
оройуоҥҥа ыал буолан олороллор этэ. Маарыйа кэлбит бастакы күнүгэр ыала 
тугу да гыннарбатахтара. Кэлин билбитэ дойдутунааҕар үлэ диэн манна буолбу-
та, ол гынан баран кини аччыктаабат этэ.

1949 сыл сааһыгар дьонунаан Нам нэһилиэгин Балаҕаннаах диэн учааста-
гар көспүттэрэ. Уоллара Ыгынаачай ойоҕо ыарыһах, сыллата оҕолоно олорор 
этэ. Онон икки ыалынан мас сүгүүтэ, бурдук тардыыта, уу баһыыта буолара. 
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Маарыйа көһөн кэлээт, «Кыһыл үлэһит» холкуоска үлэҕэ киирбитэ. Холкуоска 
үлэ бөҕөнү үлэлииллэрэ, ол курдук муус устар ый ортотуттан саһаан охсолло-
ро, ыам ыйыгар, уу кэлэ илигинэ, Саллыгынайга, ыраах арыыга, оҕолор талах 
солуу кии рэллэрэ, сир оҥороллоро, хоно сылдьан үлэлииллэрэ. Онно Маары-
йаҕа кэм сынньалаҥ этэ, тоҕо диэтэххэ, дьиэ үлэтигэр ырыта тыытыллыы суоҕа. 
Табы йыыс, Бэрдьигэс куругар холкуостаахтар ыһыы ыһаллара, оҕуһунан сири 
тиэрэллэрэ, онно кинилэр оҕус сиэтэллэрэ. Сайынын Саллыгынайга оттууллара 
уонна хамнастарыгар дохуот аахсаллара, бурдук, арыы, эт түҥэтэллэрэ.

1949 сыл сайыныгар Балаҕаннаахха бурдук үрдүк үүнүүтүн ситиһэннэр, хол-
куостаахтар Сталинтан махтал сурук туппуттара. Москваттан кэрэспэдьиэн кэ-
лэн бурдук быһа сылдьалларын хаартыскаҕа түһэрбитэ. Маарыйаны кытта биир 
кыыһы кыраһыабай кыргыттарбыт диэн ааттаан инники күөҥҥэ туруорбуттара.

Маарыйа олоҕун аргыһын, Егоров Федор Федотовиһы, 1950 с. көрсөн билси-
битэ. Сүөдэр ол кэмҥэ эдьиийигэр Архипова Татыйыына Архиповнаҕа олорон 
завхоһунан үлэлии сылдьара. Биир киэһэ Сүөдэр Маарыйаҕа: «Эйигин көһөрө 
аттаах кэлэбин дуо?» — диир. Көһөрөр туга да суох буолан, Маарыйа: «Бэйэҥ 
кэлээр», — диэбитэ. Бас билэр баайа диэн куултан оҥоһуллубут биир суорҕан-
наах, быычыкаа оҕо сыттыктаах, биир тимир ньуоскалаах, тэриэлкэлээх этэ. 
Аяни тов эмээхсинэ «хамначчытым баран эрэр» диэн кыыһырыы бөҕө буолбута. 
Кыыстан ытаппытынан кэтэ сылдьар сиидэс ырбаахытын кытта эргэ түнэ этэр-
бэһин уһултаран ылбыта. Ону көрөн оҕонньор куул суорҕаны быраҕан баран, 
Маарыйаҕа ампаарга ыйанан турбут саҥа суорҕаны биэрбитэ уонна салааска 
киллэрбитэ. Ити курдук ыал буолбутугар Маарыйаны тэрийэн ыыппыттара.

Маарыйа дьүөгэтинээн Балаҕаннаахха бурдук быһыытыгар. 
Л. Портер түһэриитэ
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Сүөдэрдээх Маарыйа Татыйыынаҕа, Сүөдэр эдьиийигэр, тиийбиттэрэ. Дьон-
норо оһохторун быргыччы оттон, алаадьы оҥорон, эт буһаран үөрэ-көтө көр-
сүбүттэрэ. Сүөдэр испиир ылбыт этэ. Бу кэмҥэ Татыйыына кэргэнэ, Бычаах 
оҕонньор диэн, дьоһун уус киһи баара. Ыал буолбуттарын итинник бэлиэтээбит-
тэрэ. Итинтэн ыла Маарыйа ыал эҥээриттэн тахсан туспа ыал буолбута.

Тулаайах уол оҕо

Биһиги аҕабыт төрүттэрэ олорбут алаас тарын аата Өрүкүй Кыыкыта диэн 
үһү. Өрүкүй кэргэнэ Ааналыын 5 кыыс-
таахтар, уол оҕолоро суох эбит. Дүллүкү-
гэ тоҕус ойуун кыырбыт томторо диэн сир 
баар. Онно уол оҕото суох, биэс дьахтар 
мустан уол оҕо кутун тартаран ылаа ры 
ойууну көрдөһөн кыырдарбыттар. Олор 
ис тэригэр Өрүкүй кэргэнэ Аана баар эбит.

Сайын үгэннээн, күн саамай муҥутаан 
уһаан турар кэмэ үһү. Ойуун: «Күн тах-
сыытыгар мин хахаардахпына, илиигитин 
күн диэки уунан баран «куук» диэн саҥа-
раарыҥ», — диэбит.

Күн тахсан сараадыйан эрдэҕинэ ойуун Олоҕун аргыһа Маарыйалыын

Дьоруой ийэ оҕолорун тапталларынан угуттанан... 
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хахаарбытыгар биэс дьахтар илиилэрин уунан туран «куук» диэбиттэр. Онуоха 
ойуун Өрүкүй үрдүгэр кугас төбөлөөх, күөх харахтаах сып сырдык үрүҥ Дьөһөгөй 
куттаах уол оҕо кутун бырахтым диэбит.

Ол кэннэ Өрүкүйтэн ойуун дьүһүннээбитин курдук Соппуруон диэн уол тө-
рөөбүтэ үһү. Өрүкүй Соппуруона кэргэнэ Ааналыын 7 оҕоломмуттар. Улахан 
уол лара Архыыптан 2 оҕо төрөөбүт — Сөдүөт уонна Татыйыына. Сөдүөт биһиги 
аҕабыт аҕата буолар.

Биһиги аҕабыт, Егоров Сүөдэр Федотович, 1931 с. Үөһээ Бүлүү оройуонун Ба-
лаҕаннаах нэһилиэгин Хампа алааһыгар төрөөбүтэ. Ийэтин толору аата Ивано-
ва Мария Павловна, аҕатын аата Акимов Сөдүөт Акимович. Сүөдэр кыратыгар, 
икки аҥаар саастааҕар, төрөппүттэрэ арахсыбыттар эбит. Ол кэннэ аҕата дой-
дутугар Балаҕаннаахха хаалбыт, ийэтэ уолун илдьэ бэйэтин дойдутугар II Боо-
тулууга барбыт.

Оччотооҕуга икки Боотулуу баара. I Боотулуу — билиҥҥи Боотулуу. Сургуу-
лук нэһилиэгин таһыгар сытар. Оттон II Боотулууну бөдөҥсүтүү кэмигэр Кыры-
кый нэһилиэгэр холбооннор ол нэһилиэк билигин Кырыкый дэнэр. Онон Сүөдэр 
ийэтинэн төрдө — Кырыкый, аҕатынан — Балаҕаннаах.

Сэрии саҕана Сүөдэр уон саастааҕар эһэтэ, уон иккитигэр ийэтэ, уон үс саас-
тааҕар эбэтэ, Егорова Александра, утуу-субуу өлөннөр уол төгүрүк тулаайах 
хаал быт. Тулаайах оҕону аҕатын дойдутугар Балаҕаннаахха аҕатын балтыгар 
Архипова Татыйыына Архиповнаҕа аҕалан биэрэллэр. Аҕата кэргэнэ суох сыл-
дьан сэрии иннинэ өлбүт эбит. Онон Сүөдэр оҕо уонна эдэр саастара Балаҕан-
наахха ааспыттара.

Балаҕаннаахха кэлээт да, холкуоска улахан дьону кытта тэҥҥэ үлэлээн ба- 
рар. Дуоспуруннаах уолу таба көрөннөр, улахан эппиэтинэстээх үлэни итэҕэйэн-
нэр, кинини, 14 саастаах киһини, холкуос ыскылаатыгар сопхуоһунан ылбыттар. 
Хамнаһы уу харчынан буолбакка, бородууктанан, малынан-салынан ыла сыл-
дьыбыт кэмнэригэр аҕам илиитинэн төһөлөөх элбэх бурдук, эт, арыы, быа-туһах, 
туттар тэрил ылыллыбыта, бэриллибитэ буолуой? Бука, мунаах киһи кыайан 
үлэ лээбэт үлэтэ буолуо дии саныыбын. Аҕам, түөрт кылаас эрэ үөрэхтээх эрээ-
ри, өйүгэр үчүгэйдик эбэр, көҕүрэтэр, төгүллүүр. Бу үлэҕэ аҕам лоп бааччы уон 
сыл Сопхуос Сүөдэр диэн аат иҥиэр диэри үлэлээбит.

Сопхуостуурун быыһыгар, улахан дьонтон хаалсыбакка, мас кэрдээччи, от ох-
сооччу бэрдэ эбит. Кэлин кини сүөһү иитиитигэр идэтийбитэ. Ийэбинээн иккиэн 
ыанньыксыттаабыттара. Үчүгэй үлэлэрин иһин хас да төгүл социалистическай 
куоталаһыы кыайыылаахтара, Коммунистическай үлэ удаарынньыктара буол-
буттара.

Хаста да араас пуондаларынан, ол иһигэр иккитэ массыына пуондатынан, 
соҕуруу барар путевкаларынан наҕараадаламмыттара. Биэнсийэҕэ тахсыар 
диэ ри сүөһү уотуутугар үлэлээн, улахан көрдөрүүнү ситиһэн улууска бастыҥнар 
кэккэлэригэр сылдьыбыта.

Дьоммут биһигини тылларынан да такайа сылдьыбаталлар, бэйэлэрин холо-
бурдарынан ииппиттэрэ. Кинилэр хаһан да бокуойдаах баҕайы олороллорун 
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көрбөккүн, туой тугу эрэ гына, түбүгүрэ сылдьар буолаллар. Биһигини эмиэ кы-
рабытыттан үлэҕэ сыһыаран ииппиттэрэ.

Дьиэ үлэтин таһынан үлэлэригэр, пиэрмэҕэ баран дьоммут үлэтин улахан 
оҕолор чэпчэтиһэ сатыырбыт. Ким сүөһү турар миэстэтин ыраастыыр, ким ынах 
ыаһар, ким эрэ көөнньөрбө оҥорсор этэ. Оҕолор бары да кэриэтэ ынаҕы ыыбыт. 
Биир сайын мин 6-с кылааһы, Володя 2-с кылааһы бүтэрэн бараммыт, иккиэн 
биир ыанньыксыт ынаҕын, 16 төбөнү, тутан үлэлээбиппит. Оройуон хаһыатын 
кэрэспэдьиэнэ Мария Матахова кэлэн Володя кып-кыра илиилэринэн ынах ыан 
эймэҥнэтэрин көрөн сөхпүтүн хаһыакка суруйбуттаах. Оччолорго ынаҕы илии-
нэн эрэ ыыр этибит.

Улахан оҕолор ким баарынан сайын аайы иккилии буолан туспа биир ыан-
ньыксыт ынаҕын тутарбыт. Биллэн турар, дьоммут ынахтарбытын ыаһан көмө-
лөһөр этилэр. Аҕабытынаан сайын аайы от бөҕө оттоон сайылыырбыт. Биир 
сайын илиинэн 20 туонна от оттоон аҕам үөрэн турардаах. Аҕам оттуур сири-
гэр отуу оҥорор идэлээх. Элбэх буолан бары сылдьарбыт үчүгэй да этэ. Ардах 
түһүөн иннинэ оппутун кыл-мүччү хомуйан бүтэрэ охсорбут. «Оо, оҕолорум баар 
буоланнар бүтэрдибит!» — диэн аҕабыт барахсан үөрэрэ. Аҕабыт хайҕаата да, 
биһиги тутум үрдүү түһэрбит.

Аҕабыт сөпкө туттар-дьаһанар идэлээх. Ону билиҥҥинэн интуициялаах диил-
лэр. Оҕо иитиитигэр аҕа оруола уһулуччу улахан. Аҕалаах оҕо арҕаһыттан үүн-
нээх-тэһииннээх курдук сылдьар. Аҕабытыттан билиҥҥэ диэри толлобут. Кини 
баарыгар мээнэ этэн көрө-көрө күлүү, мэнээк саҥарыы тохтуур. Солуута суох 
буолары олох сөбүлээбэт идэлээх, онон өйдөөн көрө-көрө саҥарарбыт.

Егоровтар иллээх дьиэ кэргэннэрэ
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Аҕабыт бэйэтэ сүрдээх аккуратнай, албыны-көлдьүнү билбэт, барыны бары 
интэриэһиргиир, чуолкай өйдөөх. Үөрэхтээҕэ буоллар диэн киһи саныыр. Ту-
лаайах буоланнар, ийэм олох да үөрэммэтэх, буукубаны билбэт, оттон аҕам 
4 кылаас үөрэхтээх. Киэһэ утуйарбытыгар үөрэхтээх киһи быһыытынан аҕам 
ийэбэр кинигэ ааҕара. «Хайа, били Сүөдэрдээх Маайа хайаатылар?» — диэн 
ийэм Николай Якутскай «Төлкө» арамаанын салгыы истээри ыйытара. Оҕолор 
эмиэ интэриэһиргээн истэрбит. Ол курдук, кыһыҥҥы уһун киэһэлэргэ бүппүт-
тэрэ Амма Аччыгыйа «Сааскы кэмэ», Софрон Данилов «Сүрэх тэбэрин тухары-
та», Николай Якутскай «Көмүстээх үрүйэтэ» уонна да атын кинигэлэр. Итинник 
ааҕыылар биһигини кинигэни таптыырга үөрэппит буолуохтаахтар.

Дьиэ таһыгар бултанар идэлээх. Уолаттарын үөрэнниннэр диэн бэйэтин кыт-
та илдьэ сылдьааччы. Биирдэ, кыра эрдэхтэринэ, сарсыарда турбуппут дьиэби-
тигэр муостаҕа куобах бөҕө тэлгэнэ сытар этэ, ону аахпыппыт уон икки куобах 
эбит. Аҕабыт биһигини үөрдүннэр диэн булдун кэккэлэччи сытыартаабыт. Кини 
билиҥҥэ диэри илимниир, туулуур. Оҕо эрдэхпититтэн сибиэһэй балыгынан 
иитил либиппит, ол курдук, балык буспута, балык ыһаарыламмыта. Оскуолаттан 
балык сиэри ыксаан аҕай кэлэрбин өйдүүбүн. Сарсыарда аайы хас биирдии оҕо 
иннигэр тэриэлкэ суорат эбэтэр күөрчэх, биирдии сымыыт, биирдии чааскы үүт 
турар буолааччы. Ону аһаан баран оскуолаҕа барарбыт.

Эдэр эрдэхтэринэ, сүөһүттэн, кууруссаттан ураты сибиинньэ, сылгы туталла-
ра, кэлин куруолук иитэ сылдьыбыттара. Сибиэһэй эт, үүт аһылыктаах буолан, 
доруобайдык иитилиннэхпит буолуо. Кырабытыгар аһаан бүттүбүт да, уочара-
тынан ийэлээх аҕабытыгар испитин туттаран көрдөрөрбүт. «Оо, оҕобут топпут, 
иһэ бэттэх кэлбит», — диэтэхтэринэ, наһаа астынар этибит.

Балаҕаннаахха олордохпутуна, аҕабыт быара ыалдьан өр баҕайы оройуон 
балыыһатыгар киирэн сыппыта. Оҕолор бары да онно аҕабытын улаханнык 
суох таабыппыт. Баһылай дэлэҕэ да: «Аҕам муҥнаах соно бу турдаҕыан», — дии- 
дии аҕатын сонун имэрийиэ дуо…

Биһиги дьиэҕэ аҕаа оҕото буолар улахан чиэс этэ. 2000 с. дьоммут бииргэ 
олорбуттара 50 сылын, көмүс сыбаайбаларын, тэрийбиппит. Бэйэбит дьиэбити-
гэр бары мустан олорон аһааһын буолла. Арай тура-тура оҕолор: «Мин аҕабыт 
саамай тапталлаах оҕото этим», — дии-дии былдьаһан киирэн бардылар. Аҕа-
быт истэ-истэ күлэ олорбута, тугу да саҥарбатаҕа. Мин кэлин бүөмнээн олорон 
киниттэн ыйыппытым: «Успуору быһаар эрэ, саамай тапталлаах оҕоҥ кимий?» — 
диэн. Оҕонньор ол да буоллар биир киһини чорботор эбит: «Настя», — диэбитэ.

Любовь Федотовна Егорова.
«Олохпут ыллыктара» кинигэттэн.

2005 с.
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Раиса Ильична, Екатерина Ильична,  
Марина Ильична, Светлана Ильична Бетчитовалар 

Эдьиийдэрим, эбээм биһиги олохпут сырдык,  
ыраас уонна ил-эйэ баар буоларын туһугар турууласпыттара

Эдьиийдэрим Раиса, Екатерина, Светлана уонна эбээм Марина Үөһээ Бүлүү 
улууһун Ороһу нэһилиэгэр Бетчитовтар диэн ыалга күн сирин көрбүттэрэ. Бы-
рааттарын Бетчитов Аммос Ильиһы ыалга ииттэрэ биэрбиттэрэ. Төрдүөн сэрии 
сылын оҕолоро, тыыл, үлэ бэтэрээннэрэ буолаллар. Ийэлэрэ эрдэ кыра сааста-
рыгар өлөн хаалан, ийэ таптала диэни билбэтэхтэрэ. Онтон аҕалара өлбүтүн 
кэннэ аймахтарынан сылдьан, тулаайах улааппыттара. Аччыктааһыны билбит-
тэрэ, от үлэтигэр, атах сыгынньах сылдьан, оҕус сиэтэн, араас ыарахан үлэни 
барытын улахан дьону кытта тэбис-тэҥҥэ үлэлээбиттэрэ. «Таҥас-сап кырыым-
чык кэмигэр тулаайах оҕолору ким таҥыннарыай?!» — диирэ эбээм барахсан. 
«Барыта Кыайыы туһугар этэ», — диэн кэпсиирэ.

Улахан эдьиийим, Бетчитова Раиса Ильична, 4 бииргэ төрөөбүттэртэн баста-
кы оҕонон от ыйын 10 күнүгэр 1931 с. төрөөбүтэ. 2 оҕолоох этэ. От ыйын 11 күнү-
гэр 1978 с. өлбүтэ.

Иккис эдьиийим Бетчитова Екатерина Ильична бала - 
ҕан ыйын 11 күнүгэр 1932 с. төрөөбүтэ. 1 оҕолоох этэ, кэр-
гэннээх. От ыйын 31 күнүгэр 1981 с. өлбүтэ. Бэйэтин кэ-
мигэр кыайыы туһугар эмиэ сүрдээх элбэх үлэни үлэлээн, 
дьахтар аймахтан соҕотох Нам нэһилиэгэр «ДТ» тыраах-
тарга үлэлээбитэ, эдьиийбитин тырахтарыыс быһыыты- 
нан билэбит. 40-тан тахса сыл үтүө суобастаахтык үлэ-
лээбитэ. «Сорох түгэҥҥэ тыраахтара алдьанан суос-соҕо-
тоҕун ойуурга хонон хаалара», — диэн эбээм кэпсиир. Би-
лиҥҥи оҕо спортзалын (ДЮСШ) маһын биһиги эдьиийбит 
ойууртан солоон таспыт маһа үһү… Билигин көрдөххө, 
сүрдээх элбэх спортсменнар көлүөнэлэрэ иитиллэн-така-
йыллан таҕыстылар. Билигин да ити дьиэ чиҥ баҕайы ту-
рарыттан үөрэбит… Ити курдук эдьиийбит үлэни үлэ диэ-
бэккэ, кыайыгас-хотугас, илиитигэр күүстээх эбитэ үһү.

Биһиги эбээбит Бетчитова Марина Ильична от ыйын 
8 күнүгэр 1935 с. төрөөбүтэ. Бу сыл 84 сааһын туолан ба-
ран күн сириттэн күрэннэ. Үлэтин Нам нэһилиэгэр 1960 с. 
саҕалаабыта. Нам сэлиэнньэтигэр өр сылларга завхоһу-
нан, ньээҥкэнэн, поварынан, атыыһытынан үтүө суобас-
таахтык үлэлээбитэ. 1970 с. Үөһээ Бүлүүтээҕи ветери-
нарнай учаастакка үлэлээбитэ. 1971 с. Быракааннааҕы 
ветеринарнай пууҥҥа санитарынан үлэлээбитэ. 1972 с. 
Үөһээ Бүлүүтээҕи ветстанцияҕа бэтэринээр-санитарынан 

Бетчитова 
Екатерина Ильична

Бетчитова 
Марина Ильична
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үлэлээбитэ. 1974 с. Үөһээ Бүлүү бөһүөлэгин сельсоветыгар дьаһалта диэн аат-
таныар диэри буҕаалтыр-кассирынан, техүлэһитинэн бочуоттаах сынньалаҥҥа 
тахсыар диэри эҥкилэ суох үлэлээбитэ. Бастакы оҕото Бетчитова Светлана Ка-
питоновна 2-с №-дээх оскуолаҕа үлэлээн баран, билигин бочуоттаах сынньа-
лаҥҥа олорор. Иккис оҕото Андреева Екатерина Васильевна — оҕо уһуйааныгар 
үрдүк категориялаах иитээччи.

Биһиги эбээбит эдьиийдэринээн улахан дьону кытта тэбис-тэҥҥэ үлэ фро-
нугар эҥкилэ суох үлэлээбиттэрэ. «Америка куулуттан тигиллибит таҥастаах 
этибит», — диэн кэпсиирэ эбээм. Тулаайах буоланнар олох ыараханын бары 
эҥээрдэринэн тэлэн улааппыттара. Эбээм эдьиийдэринээн хас биирдии бэйэ-
лэрэ күүстээх кылааты киллэрбиттэринэн биһиги — оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэн-
нэрэ — киэн туттабыт! Барыта Кыайыы туһугар, биһиги олохпут сырдык, ыраас 
уонна ил-эйэ баар буоларын туһугар турууласпыттара!

Сиэн кыыстара Надежда Валерьевна Бетчитова.
Кулун тутар 7 күнэ, 2020 с.

Болтокова Дария Кирилловна 

Ытык киһибит Дааса 

Балаҕаннаах барахсан былыр-былыргыттан үлэһит, 
ырыаны, көрү-нары көҕүлүттэн туппут дьоннооҕунан ааты-
рар. Мантан үүнэн-үөскээн тахсыбыттара Никита Док-
торов-Бычырдаан, наука доктора Петр Докторов курдук 
үтүөкэннээх дьон. Оттон үлэ туһа диэн охтубут, сүүр-
бүт-көппүт, «Үлэ — үөрүү, үлэ — дьол» диэнинэн олорбут 
уонна олорор ытык кырдьаҕастарбыт барахсаттары үтүө 
тылынан ахтан-санаан ааһыахха.

Үлэ, тыыл бэтэрээнэ, эдэригэр үлэһит үтүөтэ, Балаҕан-
наах ытык кырдьаҕаһа Дария Кирилловна Болтокова 
өрөгөйдөөх Өктөөп бырааһынньыгын күнүгэр 90 сааһын 
томточчу туолбута. Кыра уҥуохтаах, бэйэтигэр сөп эт-
тээх-сииннээх, баттаҕын ньалҕаарыччы тараанан, кэтэҕэр эрийэн баран, кыры-
быайканан анньына сылдьар, сырдык хааннаах үтүө-мааны эмээхсин билигин 
даҕаны дьиэтин иһигэр аһын бэлэмниир, иһитин сууйар, оһоҕун оттор. Дьэ, ол 
бэйэтэ, ааспыт ыйга иҥнэн охтон, бэгэччэгин хайа түһэн, ити эбээһинэстэрин 
толороруттан тохтоон олорор. Дойдутугар убаастаныаҕын убаастанар, «Дааса 
дуо» дэтэр, сэрии сылларыгар түүннэри-күнүстэри сэттэ көлөһүнүн тохпут ытык 
кырдьаҕас.

Ытык киһибит Дария Кирилловна 1916 с. Дүллүкүгэ төрөөбүт. Бииргэ төрөөбү-
тэ уоннар, билигин соҕотох хаалан олорор. Үс эдьиийэ уонна Дария Балаҕан-
наахха ийэтин эдьиийигэр Натаалдьыйаҕа иитиллибиттэр. Дария Кирилловна 
таайа, Мултусов Алексей Григорьевич, ревком бэрэссэдээтэлинэн үлэлии сы-
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рыттаҕына, бандьыыттар тутан өлөрбүттэр. Дария икки эдьиийин Алексей иип-
пит, онтон биирэ эдэр сааһыгар, ыал да буолбакка сылдьан, өлөөхтөөбүт. Иккис 
кыыс ыал буолан баран, бу дойдуттан бараахтаабыт.

Дария Кирилловна ииппит ийэтэ Дария тоҕус саастааҕар өлбүт, онон аҕаты-
наан тулаайах аҥаардаах хаалбыт. Аҕата оҕотун «тулаайах, таҥаһа-саба суох» 
диэн оскуолаҕа үөрэттэрбэтэх. Кыыс артыал, холкуос тэриллиэҕиттэн араас тас 
үлэҕэ үлэлээбит. От-бурдук үлэтигэр атынан оҕустарар-мустарар, тыраахтарга 
бырысыапсыктыыр, саһаан охсор, оҕуһунан, атынан балбаах таһар. Ити курдук 
наар эр киһи үлэтин үлэлээбит.

Сэрии иккис сылыгар, от ыйыгар, Дьокуускай Төхтүрүгэр 141 сүөһүнү алта 
буо лан, үс оҕонньору кытта үс оҕо, сүтүгэ суох үүрэн илдьэн туттарбыттар. Да-
рия Кирилловна кимнээҕи кытта сылдьыбытын олох да умнубатах. Уордаах 
Уйбаан (Тойтонов), Павлов Максим Григорьевич — Дария таайа, Мэндээрэп 
Баһылай-Бытык, оҕолор: Дария, Долгаев Иван Капитонович, Ефимова Ксе ния-
Хабылдьыйа кыыһа. Бары биирдии аттаахтара, онтукаларыгар ыһыктарын, 
утуйар таҥастарын, балааккаларын ындан сылдьыбыттар, бэйэлэрэ сатыы хаа-
маллар эбит. Бурдуктаах сылдьан, үтэһэҕэ үөлэн, кутааҕа сырайан буһаран, 
лэппиэскэлэнэн аһаабыттар. Оҕонньоттор аттарын бэрийэллэрэ, сүөһү үүрээч-
чилэр, сырсааччылар оҕолор этилэр. Сискэ биир эмэ ыалга сырыттахтарына, 
кырдьаҕас оҕонньор, эмээхсин буолара. Биир да эдэр киһини көрсүбэтэхтэр. 
«Хорсун да оҕолор эбиккит. Сэрэнэн сылдьыҥ, дэсэртиирдэр бааллар», — диэн 
сэрэтэллэрэ уонна аһынан бөҕө буолаллара үһү. Күһүҥҥү муҥха күрэҕэ бүтэн 
эрдэҕинэ, дойдуларын булбуттар. Өктөм дьоно: «Бачча кэлэн баран, оҕолоргуту-
гар куораты көрдөрөн барыҥ», — диэбиттэрин, дэлби сылайбыт дьон «куо раты 
көрө оонньуу сылдьыахпыт дуо» диэн дойдуларын диэки былдьаспыттар. Төн-
нөллөрүгэр тоҥон аттарын кэннилэриттэн сырсаллар, сылайдахтарына ыҥыыр-
даах аттарын миинэллэр эбит. Дьэ, ити курдук айаннаан дойдуларыгар кэлээт, 
үлэ үөһүгэр төбөлөрүнэн түһэллэр.

Эбээ Дааса сыралаах үлэтэ сыаналанан, «1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу сэ-
риитин кэмигэр килбиэннээх үлэтин иһин», Кыайыы 30, 40, 50, 60 сыллардааҕы 
үбүлүөйдээх мэтээллэринэн, бочуотунай грамоталарынан, махтал суруктарынан 
наҕараадаламмыт. Наҕараадаларын барытын былыргы холбукатыгар кичэйэн 
суулаан уура сылдьарын, үөрэ-көтө хостоон, астына көрдөртөөтө. Ити олорон 
Боороону кытта бииргэ үлэлээбитин, «күлэн-үөрэн үчүгэй майгылаах, үлэһит 
бэрдэ этэ» диэн аҕынна. Хамандыырын быыһаабыт Прокопий Афанасьевич Соф - 
ронов-Боороо аатынан уулуссаҕа олороруттан астынарын киэн тутта кэпсээтэ.

Итини таһынан дьүөгэлэрэ Бөдүөстүүн (учуутал Софронов Николай Семе-
нович ийэтэ), Кардашевская Өлөөнөлүүн, Харабынова Анисиялыын, Архипова 
Татыйааналыын арыыга Саллыгынайга эргийэ сылдьан от охсоллорун, мун-
ньалларын, ардыгар өтөххө хоно сылдьан оттуулларын үөрэ-көтө ахтар. Бурдук 
баайыытыгар тэҥнээхтэрэ суоҕа.

Дария 18 саастааҕар Болтоков Леонтий Егоровичтыын харахтарынан хай-
ҕаһан, сүрэхтэринэн сөбүлэһэн ыал буолаллар. Икки уол оҕоломмуттара кыра-
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ларыгар олохтон туораабыттар. Олох аһыытын, хомолтотун этэҥҥэ аһарбыттар. 
Кэлин Лаана диэн кыыстаммыттар, онтон Дааса диэн сиэн кыыстанан олохто-
ро дьолунан туолбут. Леонтий Егорович бар дьон убаастыыр үлэһит үтүөтэ этэ. 
Даасалаах Лөгөнтөй сүүс-сүүстэриттэн өйөһөн, 1981 с. диэри эйэ дэмнээхтик, 
дьоллоохтук олорбуттара. 1981 с. ыарахан ыарыы Леонтий Егоровиһы күн си-
риттэн илдьэ барбыта.

Мин саҥа үлэлиир кэммэр Балаҕаннаахха Дария Кирилловнаҕа үс сыл олор-
бутум. Олус үчүгэйдик сыһыаннаһара, майгыта үчүгэйэ, эйэҕэһэ, аһа минньи-
гэһэ, үүтэ-сүөгэйэ дэлэгэйэ наһаа үчүгэй хаһаайка этэ. Өссө миигин баайарга 
үөрэппитэ. Билиҥҥэ диэри Дария Кирилловнаҕа махталым улахан, сотору-со-
тору билсэбин. Кинилэргэ ыаллара, балтылара Розалия Тарасовна мастарын 
кыстаан, муустарын киллэрэн, астарын атыылаһан, ыраахтарын чугаһатан, 
ыара хаттарын чэпчэтэн ыал буолан олороллор. Розалия Тарасовнаҕа улахан 
махтал-баһыыба тылларын этэллэр. Үтүө санаалаах дьон билигин да бааллар 
диэн үөрэбит.

Клавдия Егоровна Кононова, 
Нам нэһилиэгэ.

«Үөһээ Бүлүү» хаһыаттан, 2007 с.

Болтокова Зинаида Семеновна 
(1933–1982 сс.)

Ийэбит барахсан Нам нэһилиэгин историятыгар  

ахтылла сылдьарыгар баҕарабыт

Ийэбит Зинаида Семеновна 1933 с. балаҕан ыйын 
14 күнүгэр Үөһээ Бүлүү оройуонун Дүллүкү нэһилиэгэр 
Амыдай диэн алааска Санников Алексей Иннокентьевич 
уонна Докторова-Санникова Марина Гаврильевна диэн 
холкуостаах дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүт. Төрөппүт аҕата 
1939 c. «Кыһыл сирдьит» диэн холкуос бэрэссэдээтэлин 
солбуйааччытынан үлэлии сылдьан эмискэ өлбүт.

1941 с. ийэтэ Болтоков Семен Егоровичка кэргэн тахсы-
быт, онон Балаҕаннаахха көһөн кэлбиттэр уонна Балаҕан-
наах начаалынай оскуолатыгар үөрэммит. Учуутала Ного-
вицына Е. В. бастыҥ үөрэнээччим этэ диэн сыаналыыра. 
4-с кылааһы ситиһиилээхтик бүтэрбитин кэннэ, ийэтэ былыргылыы санаанан 
дуу, сэрии ыарахан сылларыттан эбитэ дуу — «кыыс киһи тугун үөрэҕэй, дьиэҕэ 
үлэ элбэх» диэн салгыы үөрэппэтэх.

«Чолбон» холкуоска арааһынай үлэҕэ үлэлээн барбыт, үлэһит буолан көмө 
киһитэ буолбут. 1955 с. Иванов Алексей Ивановичтыын ыал буолан Намҥа 
көһөн кэлбит. 1957 с. тохсунньуга бастакы уол оҕотун Славаны, онтон 1958 с. 
тохсунньуга иккис оҕотун кыыһын Тасяны, уола биир сааһын туола да илигинэ, 
төрөөбүтэ. Оннук сыры-сыллата аҕыс оҕоломмута.
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Оччолорго декретнэй уоппуска диэн оҕо үс сааһыгар диэри олорботторо, 
тута үлэлии тахсаллара. Нам ыскылаатыгар бурдук суортааһыныгар өр үлэлээ-
битэ, Бөкөөскө сайынын үүт сүүрдүүтүгэр сэппэрээтэргэ үлэлээччи, сороҕор эргэ 
кулууп дьиэҕэ хонтуораҕа остуорастааччы, сайынын холкуос бэкээринэтигэр 
биэ кэрдээччи. 1964 с. оскуола былыргы интэринээт дьиэтэ умайбытыгар оҕо-
лор физкультура саалатын дьиэтигэр кыстаабыттара, онно хачыгаардаабыта, 
ол кэннэ интэринээт саҥа дьиэтэ тутуллубутугар таҥас сууйааччынан үлэлии 
киир битэ. Ыраас, түргэн-тарҕан туттуулаах буолан кэлэктиипкэ, сэбиэдиссэйгэ 
да сөбүлэтэр этэ, үлэтин бэйэтэ да сөбүлээбитэ, биһиги улаатан эрэр кыргыт-
тар дьиэбититтэн чугас буолан наар көмөлөһө сүүрэрбит. 1971 с. повар тиийбэт 
буолан, интэринээккэ поварынан көспүтэ. Онно үлэлиир сылларыгар оччолорго 
татаардары кытта бэркэ тапсан алтыһан үлэлиирэ.

Сайын 1972 с. ыараханнык ыалдьыбыта, эмискэ баралыыстаабыта, олох сы-
тара, саҥарбат этэ. Сыл курдугунан арыый аматыйан, туран, чугас дьоно өй-
дүүрүн курдук саҥарар буолбута. Ыалдьыбыта үһүс сылыгар Дьокуускайга ба-
ран эмтэнэн, саҥарар, туттара-хаптара арыый түргэтээн, доруобуйата тупсан 
кэлбитэ. Онтон 1979 с. иккистээн инсультаан өссө мөлтөөбүтэ, сорох оҕолорун 
аатын кыайан ааттаабат буолбута, ол да буоллар эдэр буолан, өрүттэн, сыл кур-
дук сытан баран, аа-дьуо туран, дьиэтин иһигэр барыбытын дьаһайан ийэлээх 
курдук олорбуппут. Ол кэмҥэ улахан оҕолор үөрэнэн үлэһит буолбуппут. Ула-
хан уола Слава сулууспалаан кэлэн суоппардыы сылдьара, улахан кыыс Тася 
райкомҥа үлэлиирэ, Улялаах Марина «Оскуола–производство–үрдүк үөрэх» 

Зинаида Семеновна уонна Иван Алексеевич оҕолорунаан
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ыҥырыынан сопхуоска дайааркалыы сырыттахтарына, бүтэһик төгүл баралыыс-
таан охтубута, ити 1982 саас этэ. Ол кэннэ тураахтаабатаҕа, кэргэнэ, оҕолоро 
уочаратынан больничнай ылан көрбүппүт-харайбыппыт. Сэтинньи ый 19 күнүгэр 
1982 с. өлбүтэ.

8 оҕо амарах ийэтэ 1968 с. «Ийэ буолуу» I истиэпэннээх, 1969 с. «Ийэ буолуу» 
II истиэпэннээх мэтээллэринэн наҕараадаламмыта.

Зинаида Семеновна сэрии ыарахан сылларыгар улаатан, аҕыс оҕону төрө- 
төн, ыараханнык ыалдьан олорон ааспытын биһиги оҕолоро, сиэннэрэ умну-
баппыт. Аһара сымнаҕас, налыччы майгылаах этэ, кыратык да кыыһырбытын 
мөҕөрүн-этэрин өйдөөбөппүт. Сырдык, кэрэ сэбэрэлээх, хойуу баттахтаах, арыл-
хай, киэҥ, сырдык харахтаах, наар күлэн эбэтэр мичээрдээн эрэ кэбиһэр холку 
майгылаах ийэбит барахсан Нам нэһилиэгин историятыгар ахтылла сылдьары-
гар баҕарабыт.

Оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.
Ыам ыйын 22 күнэ, 2020 с.

Борисов Прокопий Федотович

Ситэ оонньооботох оҕо сааһым

Сэрии сылын оҕолоро оҕо сааспыт уоттаах сэрии сыл-
ларыгар, онтон Улуу Кыайыы кэнниттэн дойду хаһаайыс-
тыбатын чөлүгэр түһэрии кэмнэригэр ааспыта. Ситэ оон-
ньоо ботох оҕо саастаах оччотооҕу оҕолор сарсыарда олох 
эрдэттэн киэһэ хараҥаҕа диэри холкуос үлэтигэр оҕуруок-
ка, окко үлэлиирбит. Биригэдьиирдэр улахан дьону кыт - 
та холкуос араас үлэтигэр тэбис-тэҥҥэ соруйан үлэлэ-
тэллэрэ.

Оччотооҕуга төрөппүттэрбит сырдык-хараҥа быыһыгар 
үлэлиир кэмнэригэр дьиэҕэ кыракый бырааттарбын, ба-
лыстарбын көрөн дьиэһиттээн хаалааччы мин этим. Эгэ, 
ыалга оонньуу, ойууру-толоону кэрийэ барыам дуо. Аҕам сэриигэ барбытын кэн-
ниттэн ийэм ыанар ынаҕын оҕус курдук сыарҕаҕа көлүйэн, сыарҕатыгар миигин 
олордон, үлэтигэр илдьэ барара. Ийэм Элгээн диэн сиргэ пиэрмэҕэ үлэлээбитэ. 
Онно туруорбах балаҕаҥҥа хас да ыал буолан дьукаахтаһан олорбуппут. Дьиэ-
бит буор муосталаах, көмүлүөк оһохтоох, муус түннүктээх этэ. Кэнники кыра 
кылааска үөрэнэ сырыттахпына, аҕабын сыарҕа хаара түстэ да, табанан Эдьи-
гээҥҥэ бултата ыыталлара. Биһиги дьиэ кэргэн аһыыр аһа, иһэр мууһа, уокка 
оттор маһа, сүөһүбүтүгэр сиэтэр ото да суох хааларбыт. Ийэм биһикки Өтөхтөөх 
сиһигэр кураанах маһы долгучуоктуур этибит. Ону халлаан сылааһын көрөн мин 
оҕуһунан тиэйэрим. Ол маспытын кыһын отторбут, хаары уулаан иһэр уубутугар 
туттарбыт. Аһыыр ас диэн быстар мөлтөх этэ. Хаһыҥ сиэн кэбиспит нэчимиэн 
лэппиэскэтин сиэн хочугуратарбыт.
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Күһүн оскуолаттан кэллэхпинэ, ийэм 
Тамалакааҥҥа муҥхаҕа барара. Мин 
улахан бырааппын олорор оҕону көрө, 
маспын кыстыы, хаарбын баһа, оһохпун 
отто дьиэһиттии хааларым. Чаһы диэн 
суох этэ. Ыаллар киэһэ оһохторун от-
тубуттарын көрөн оһохпун отторум, 
кырам бэрт буолан, оһоҕум сабыытын 
аһыыр остуолбун соһон аҕалан аһарым, 
ийэм бэлэмнээбит соботун буһарарым, 
арыт ийэм собото суох кэлэн хомоторо. 
Бу сылларга эбиитин кураан сыллар 
сатыылаан аһыҥа бөҕө буулаабыта. 
Ол обургулар оту, бурдугу сиэн кэби-
һэллэрэ. Оттуу сылдьан, чэй өрүнэр уу 

көстүбэккэ сордуура. Утатарбыт бэрт буолан, куруусканан чалбахтан үөннээх 
баҕайы ууну былаатынан саба быраҕан сиидэлээбитэ буолан баран иһэрбит.

Бэрт кыра эрдэхпититтэн үлэҕэ үтүрүллүбүт көлүөнэ диэн биһиги буолабыт. 
Саас түүнү быһа оҕуһунан буочукалаах ууну таһан хаппыыстаҕа кутарбыт, са-
йын оттуур ходуһа ыраастааһына, от үлэтигэр оҕус сиэтиитэ курдук үлэлэр оҕо 
аймах барыбыт үлэбит этэ. Киһи тиийбэтэ кыһарыйдаҕа буолуо — кыра кылаас-
ка үөрэнэр оҕолору, Бырдакаров Валерий биһиккини, сааскы ыһыыга үлэлэтэ 
ыыттылар. Биирдии оҕустаах сиргэ хоно сылдьан сир боруонньалыыбыт, та-
ҥастыыбыт, дьэ ол ыарахан үлэ этэ. Оччотооҕу оҕолору саас оскуолаттан бүт-
түҥ да холкуоска араас үлэҕэ соруйбутунан бараллара, улахан дьону кытта 
тэҥҥэ хара күһүҥҥэ диэри үлэлиигин, үөрэнэн хаалан туохтан да иҥнэн-толлон 
турбат этибит.

Өссө биир түгэни чуолкай өйдөөн хаалбыппын. Биригэдьиирбит Насыров 
Бүөтүр Эҥиэнтэй биһиккини ыҥыран ылла, биһиги уон сааспытын эрэ туолан 
сылдьабыт. Оройуон балыыһатыгар сытар Сонтороох оҕонньор бүгүн киэһэ 
өлөр үһү, ону оҕуһунан тиэйэн таһаара оройуоҥҥа киириэххит дуо диэбитигэр 
оройуону көрөр баҕалаах дьон сөбүлэстибит уонна тэлиэгэлээх оҕуһу мэҥэстэн 
баран оройуоннуу турдубут. Киэһэ хонукпутугар син булан тиийдибит. Балыыһа 
тэлгэһэтигэр оонньуу сырыттахпытына, эмээхситтэр: «Хантан сылдьар оҕолор-
гутуй, тоҕо кэллигит?» диэн ыйыталлар. «Өлбүт киһини тиэйэ кэллибит» диибит, 
«онтукаҕыт суох, өлө илик» дииллэр, «өлө илик» дии-дии салгыы оонньоон ба-
рабыт. Икки хоммуппут кэннэ, үһүс күммүтүгэр Арбыыкын Өлөксөй массыынанан 
киирбитигэр, биһиги олорсон дьиэлээн хааллыбыт. Ол түүн оҕонньорбут өлбүтүн 
таһаарбыттар этэ.

Дьэ оннук оҕо эрдэхпитинэ, сэрии аас-туор сылларыгар эмньик оҕолор хата 
тыыннаах хаалбыт ураты дьоллоох эбиппит дии саныыбын.

Прокопий Федотович Борисов.
От ыйын 13 күнэ, 2020 с.

Прокопий Федотович олоҕун аргыһа 
Раиса Денисовналыын
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Былков Отто Иванович, Каратаева Ирина Васильевна

Ийэлээх аҕабыт биһиги сүрэхпитигэр

Аҕабыт Отто Иванович Былков от ыйын 1 күнүгэр 1928 с. 
Өлүөхүмэ улууһугар төрөөбүтэ. Хомойуох иһин, аҕабыт 
икки саастааҕар тулаайах хаалбыт. Үөһээ Бүлүү Намыгар 
олорор дьаамсык Елисеев Семен Саввич (Балакаар оҕон-
ньор) Өлүөхүмэҕэ бара сылдьан илдьэ кэлэн ииппит. Аҕа-
быт бииргэ төрөөбүттэрэ бэйэ-бэйэлэрин сүтэрсибиттэр.

Онон, аҕам оҕо сааһа кэрэ айылҕалаах Нам сиригэр 
ааспыта.

Балакаар оҕонньор, эһэбит, сүрдээх дьоҕурдаах, мын-
дыр киһи эбит. Батыһыннара сылдьан, бултуур-алтыыр, 
балыктыыр эбит. Аҕам кэлин сыыйа булт абылаҥар ыл-
ларбыт. Мин оҕо сылдьан аҕам бэйиэт Тобуруокап Петр 
Николаевичтыын өлөрбүт хаастарын аҥаардаспыттарын сиэбиппитин өйдүүбүн.

Эһэм Балакаар чугастааҕы дэриэбинэлэринэн батыһыннара сылдьан аҕабын 
оһох тутарыгар илдьэ сылдьар эбит. Оннук сылдьан аҕам оһохчут мындыр үлэ-
тигэр уһуйуллубут. Улууска ыҥырыкка сылдьар оһохчут буолбут.

Аҕам 37 сыл сибээскэ үлэлээбит үлэтин 1952 с. бэс ыйын 18 күнүттэн саҕа-
лаабыт. Мас кэрдиитигэр, баҕана туруоруутугар, лииньийэ тардыытыгар кыһыҥ - 
ҥы бытарҕан тымныыларга үлэлиирэ. Үлэтигэр түргэн туттуулаах, бэйэтэ кэл-
бит-барбыт, саҥарбыт-иҥэрбит киһи этэ. Наар атын көлүнэн, ытын Малыһы 
батыһынна ран үлэтигэр барарын өйдүүбүт. Ыта нууччалыы иитиллиилээх этэ. 
Сарсыарда аҕам оронуттан тураары өҥдөҥнөөтө да, аттыгар таапачыкатын ил-
дьэн уураач чы. Аһаан бүттэҕинэ, таһырдьаттан ытын кытта оһох иннигэр маста-
рын киллэ рэн кыстааччылар. Малыш ытыран киллэрэн уурталааччы. Аҕабыт 
иллэҥ кэмигэр хормуоскаҕа оонньуура, наһаа музыкальнай дууһалааҕа, туста-
ра, сүүрэрэ, бултуура, ыалга оһох тутара, уот тардара. Онон хамнаһын таһынан 
эбии дохуот киллэрэрэ.

Аҕам хамнаһа кэлбит күнэ биһиэхэ 
бэйэтэ туспа бырааһынньык курдук буо- 
лара. Миигин, кыыһын Люданы, сар-
сыарда үлэтигэр илдьэ баран хамна-
һын ылара. Үргүлдьү маҕаһыыҥҥа ба - 
тыһыннаран илдьэн минньигэс аһы 
ылан биэрэрэ. Хамнаһын миэхэ үтүлү-
гүм иһигэр уган ийэбэр ыытара. Төһө 

Отто Иванович кэргэнэ 
Ирина Васильевналыын уонна оҕотунаан
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солкуобай буоларын билбэт этим. Кэлин санаатахпына, 
аҕам миигин харчыны тутарга үөрэппит эбит.

Аҕам ийэбинээн олохторун холбооннор 8 оҕону улаа-
тыннарбыттара.

Ийэм Каратаева Ирина Васильевна, 1930 с. төрүөх, 
Бүлүү оройуонугар Тааһаҕар нэһилиэгэр төрөөбүтэ.

Сүрдээх чэбэр, чэнчис, ыраас туттуулаах, асчыт, иис-
тэнньэҥ, дьиэтэ-уота уурбут-туппут курдук хомуллуулаах 
буолара.

Кини дьиэтигэр олорон биһигини көрөрө, үлэҕэ үөрэ-
тэрэ. Хас биирдиибит дьиэҕэ анал үлэни толорорбут. 

Мөҥөн-этэн үөрэтэрин олох өйдөөбөппүн. Бэйэ-бэйэбитин убаастаһарга үөрэм-
миппит.

Ийэлээх аҕабыт олоҕу сыаналыыл-
лар этэ. Аҕам соҕотох үлэһит биһи - 
гини үөрэттэрээри, аһын-үөлүн хаач-
чы йарын таһынан, каассаҕа счетугар 
куруук харчылаах буолааччы. Ону са-
наатахпытына, оҕо сааспыт дьоллоох-
тук ааспыт эбит дии саныыбыт.

Ийэлээх аҕабыт тапталлара биһиэ-
хэ күүскэ иҥмит эбит.

Ол курдук убайбыт Руслан Отто-
вич Өргүөккэ олорор, үрдүк үөрэхтээх  
учуутал, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэ - 
ҕириитин туйгуна. Людмила Оттовна 
Намҥа олорор, үрдүк үөрэхтээх учуу-
тал, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕи-
риитин туйгуна. Рудольф Оттович 
Намҥа олорор, «ОАЗИС» («Үс хоһуун») тэрилтэҕэ харабыл. Ирияна Оттов-
на Үөһээ Бүлүүгэ олорор, учуутал идэлээх, үлэ бэтэрээнэ. Марианна Оттовна 
Намҥа олорор, «Кэнчээри» дьыссаакка үлэлиир. Алевтина Оттовна Дьокуускай-
га олорор, фармацевт идэлээх. Римма Оттовна, Русламбек Оттович биһиги кэк-
кэбититтэн эдэр саастарыгар олохтон туораабыттара.

Онон ийэбит Ирина Васильевна, аҕабыт Отто Иванович биһиги атахпытыгар 
туран, олохпутун оҥостон, ыал буолан, байылыат туруктаах буоларбытыгар бэ-
йэлэрин тус холобурдарынан үөрэтэн-такайан ииппиттэригэр махталбыт муҥура 
суох.

Кыыстара Людмила Оттовна Былкова, 
СӨ үөрэҕириитин туйгуна.

Ыам ыйын 17 күнэ, 2020 с.

Былковтар дьиэ кэргэттэрэ
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Васильева Мария Николаевна 
(1935–1977) 

Ийэм туһунан

Ийэм өлөрүгэр уоммун туола илик оҕо таайда-
рым, эбэм, ийэм тыыннааҕар кэпсээбиттэриттэн 
сиэттэрэн тугу өйдөөн хаалбыппын суруйабын.

Мин эбэм Обуруонньа оҕолоро — таайдарым  
Баһылай, Улахан Сэмэн, Морууса — ийэм, Бо- 
луо дьа, Кыра Сэмэн. Таайдарбын хаһан да таай- 
дарым диэччим суох, кинилэр миэхэ бука бары 
убайдарым этилэр. Сэлээркэ сыттаах тэлигириэй-
кэ лээх ол мин таай убайдарым Баһылайдаах  
Сэмэн. Ыраахпытын чугаһатан биэрэллэрэ, мас-
пы тын, мууспутун тиэ йэн аҕалан, хайытан, са - 
һаан наан биэрэллэрэ. Остуолга олорон чэй иһии-
тэ буоллаҕына, сэһэн-тэппэн быыһыгар лаһыгыраччы күлэр ол мин ийэм — маа-
мам Морууса.

Ийэм 1935 с. кулун тутар 5 күнүгэр төрөөбүт. Оҕо сааһа сэрии сылларыгар 
түбэһэн оскуолаҕа үөрэммэтэх. 3-с кылааска сылдьан ыалдьыбыт, онон тохтоо-
бут. Ааҕара, суруйара, илии баттыыра, онон бүтэрэ.

Уонун туолаат, ону-маны кыраны, ийэтин батыһа сылдьан үлэлээбит, хо-
тоҥҥо тымтык тутан, ньирэй аһатыһан, саах күрдьүһэн. Онон холкуос үлэһитэ 
буолан, хамнас аахсан барбыт. Арыый улаатыыта, 15–16 сааһыгар, эдэр, кыа-
йыгас, сулумах киһини сайын аайы ыраах окко ыытар буолбуттар. Күһүн оттоон 
киирдэҕинэ, аны ыскылаакка бурдук үлэтигэр сылдьара.

Ханна да үлэлээтэр убайдарын курдук ыраас туттуулааҕа, сүрэхтээх-бэлэс-
тээх үлэһит буолан кимиэхэ да сирдэрбэтэ.

Кыһыҥҥы кэмҥэ хас да сыл Кырыкыйынан, Далыр Трудовойун таһыгар Уһун 
өтөх диэн сиргэ отордоон олорбуттара. «Балыктаах», «Үрэх Күөлэ» пиэрмэлэри-
гэр, Дьүүллээҥҥэ, Макаар өтөҕөр, Харбахтаҕа субан сүөһү көрүүтүгэр кыстыы-
ра. Кэлин «Бөкөөс» пиэрмэтигэр ыанньыксытынан ылбыттара, пиэрмэ сайын 
Аакайга сайылыктанара.

Бастыҥ үлэһиттэр мунньахтарыгар, сүлүөттэригэр элбэхтик сылдьара. Үүт 
ыыр былаанын аһара толорон, үрдүк көрдөрүүлэнэн, 1960-с сыллар бүтүүлэри-
гэр райсовет дьокутаатынан талылла сылдьыбыта. Иккитэ Дьокуускайга, биирдэ 
Мииринэй Чернышевскайыгар ГЭС-кэ сынньана баран кэлбитэ.

Ыалдьан олорон биирдэ кэпсээбитин өйдөөн хаалбыппын: «Оҕо сылдьан 
оройуон ыһыаҕар киирэн сүүрүү күрэхтэһиитигэр кыттан, улахан дьону иннибэр 
түһэрбэккэ, бастааммын, маҥан таҥас түүппүлэнэн бириэмийэлэммиппин наһаа 
күндүтүк саныыбын», — диэбитэ.

Ийэм ыарытыйар буолан пиэрмэттэн уурайан балыыһаҕа санитаркалыы 
киир битэ. Үрдүттэн сылдьан эмтэниэм дии санаабыта буолуо да туһалаабатаҕа.

Васильева Мария Николаевна 
кыыһа Розалыын
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Эдэр, эмньик сааһыттан ыарахан үлэҕэ сылдьан, тоҥмута-хаппыта эбиллэн, 
ыарыы обургу мүлчү туттаран илдьэ барбыта.

Ийэм Морууса элбэх дьүөгэлэрдээҕэ: Николаева Галя, Абрамова Балбаара, 
Иванова, Хаҥалас Маасата. Сорохторун өйдөөбөппүн.

Сыл — хонук, күн-дьыл ааспыта быданнаата, ол да буоллар оҕо эрдэҕинээҕи 
өйдөбүлбэр хаалбыт күндү киһим 42 эрэ саастааҕа, оттон мин 10 да сааспын 
туола илик кырачаан кыыс этим.

Кыыһа Розалия Петровна Тарасова (Васильева), 
3 оҕо ийэтэ, элбэх оҕо эбээтэ 

Гаврильев Прокопий Васильевич, Егорова Анна Николаевна

Дьоммут Гаврильевтар тустарынан

Аҕабыт Прокопий Васильевич 1931 с. 
от ыйын 21 күнүгэр Үөһээ Бүлүүгэ Нам 
нэһилиэгэр төрөөбүт. Ийэтэ эдэр сааһы-
гар олохтон туораан, икки балтыларын 
кытта кыра сааһыттан тулаайах хаалал-
лар. Аҕата Василий Федорович — хол куос 
төһүү үлэһитэ, кыра үөрэхтээх, биригэ-
дьиирдии сылдьан, Аҕа дойду сэриитигэр 
тылланан туран фроҥҥа барбыт. Дьиҥэр, 
үс оҕолоох огдообо киһини тохтотон 
эриэх тэрин, эһэбит бэйэтэ дьаныһан ту-
ран, көрдөһөн барбыт эбит. Оҕолоро, 

биһиги, аҕабыт балтыларын кытта абаҕаларын аахха Бүөтүрдээххэ хаалбыттар. 
4-с кылааһы бүтэрбитин кэннэ абаҕата, саҥаһа ыарытыйар буоланнар, салгыы 
үөрэнэртэн тохтоон, дьиэ ис-тас үлэтигэр көмөлөһөн, илии-атах буолан улаап-
пыт. Кыра балта оҕо эрдэҕиттэн иринньэх киһи эрдэ олохтон туораабыт. Онтон 
аны аҕата Сталинградтааҕы сэриигэ 1942 с. кыргыһыы хонуутугар дьоруойдуу 
өллө диэн сурах кыра киһи санныгар ыар баттык буолан кэлбит. Онон аҕабыт 
11 сааһыттан улахан балтын кытта төгүрүк тулаайах хаалбыттар.

Аҕата, Василий Федорович, биһиги эһэбит, сэрииттэн төннүбэтин эрдэттэн сэ-
рэйбит курдук, фроҥҥа барыан иннинэ уһун остуол сирэйин анныгар химическэй 
харандааһынан латыынныы буукубаларынан суруйан хаалларбыта өйдөбүнньүк 
буолан, дьоммутугар ол остуол билигин да баар. Онно кини суруйбут: «Сэриигэ 
барарга бэбиэскэ туттум. Онтон хааппыла да хааммын хамнаппаппын. Өстөөҕү 
кырга бары да барыаххайыҥ! Арай оҕолорум тулаайах хаалыахтара…», — диэн.

Аҕабыт холкуоска үлэлии сылдьан, сааһын ситэн, ийэбитин Егорова Анна 
Николаевнаны көрсөн ыкса билсэллэр, доҕордоһоллор. Ийэбит ыам ыйын 
3 күнүгэр 1932 с. Ньурба Дьаарханыгар төрөөбүт. Кини икки таайа уонна аҕа-
та сэрииттэн эргиллибэтэхтэр. Сут дьылларга Ньурбаҕа, Бүлүүгэ, дьон кэпсии-
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ринэн, элбэх киһи хоргуйан өлбүт. Ол кыһалҕаттан Үөһээ Бүлүүгэ Намҥа, аҕа-
тын бииргэ төрөөбүт балтыгар, Абрамова Федораҕа хороччу улаатан эрэр кыыс 
кэлэр. Дойдутугар ийэтэ үс кыра оҕотун кытта хаалар. Ол кэмҥэ «Чолбон» хол-
куос өрөспүүбүлүкэҕэ бурдук үүннэриитигэр биир бастыҥынан биллэр эбит.

Ийэбит тас көрүҥүнэн сүрдээх кыраһыабай, кыһаан сирэйдээх, куудара бат-
тахтаах этэ. Хос эбэбит омугунан башкирка үһү. Кини бииргэ төрөөбүт убайа, 
быраата бар түү сулардыы бытыктаах бөдөҥ-садаҥ дьоннор эбиттэр. Биирэ Түү 
харах диэн хос ааттаах, иккиһэ Хаскыыр нуучча диэн үһү. Башкир диэн тылы 
сахатытан Хаскыыр диэбиттэр. Эбэбит күөх харахтаах, үрдүк уҥуохтаах этэ. 
Ийэбит биэс кылаас үөрэхтээх, дьоҕурдаах кыыс айаҕын ииттэр кыһалҕаттан 
үөрэхтэн матан, эдьиийин аахха эмиэ дьиэ ис-тас үлэтигэр көмөлөһөн, устунан 
пиэрмэҕэ да йааркалыы сылдьан, икки сэрии тулаайахтара булсан, сөбүлэһэн 
аҕабынаан ыал буолаллар.

Ийэбит дайааркалаан, аҕабыт эмиэ пиэрмэ үлэһитинэн кыһын от-мас тиэйэн, 
сайын оттоон, оччотооҕу дьон сиэринэн хаһан да бүппэт холкуос үлэтигэр бэйэ-
лэрин харыстаммакка үлэлээбиттэр.

«Харыйа арыыта» диэн өрүс уҥуор баар субан сүөһүнү көрөр пиэрмэҕэ 
эдьиий бин Ританы, убайбын Баһылайы, миигин уонна аҕыйах ыйдаах быраап-
пын Коляны илдьэ кыстыы тахсаллар, оҕолор бары оскуолаҕа киирэ илик саас-
таах дьоммут.

Аҕабыт сарсыарда эрдэ, тыҥ хатыыта, туран, атынан хаста да кырынан, киэ-
һэ хойукка диэри пиэрмэ сүөһүтэ сиир отун таһар эбит. Урукку сылларга күн-
дьыл олус тымныы буолан, киһи силлээбитэ сиргэ тиийбэккэ тоҥон, муус буо-
лан, мас лабаата туран эрэн тымныыттан тостон түһэр үһү. Онон ийэбит таба, 
куобах, ыт тириилэриттэн илии-атах таҥастарын ичигэс гына тигэн аҕабыт үлүй-
бэккэ ити кэмнэри аһарбыт. Кини биир сыл-
гытын туох да олус хайгыыра: «Киһи курдук 
өйдөөх, саҥарыан тыла эрэ суох», — диирэ. 
Аҕабыт ол ата хаһаайыныттан атын киһини 
билиммэт, чугаһаппат идэлээх сылгы эбит. 
Далга киирдэххэ, тэпсиэх курдук утары сүү-
рэн кэлэн, «хорус» гына тохтуур эбит. Ол 
иһин дьон саллан, куттанан чугаһаабаттар 
диэччи. Ити курдук түүн-күнүс былдьаһыгар 
сылдьан хайдах быыс-бириэмэ булан, ку-
луупка араас тэрээһиннэргэ кыттара буолла. 
Ол «Харыйа арыыта» пиэрмэ дэриэбинэт-
тэн балачча тэйиччи эбит. Онно баар ыччат 
дьон мустан, сыарҕалаах атынан айаннаан, 
кулуупка тиийэн испэктээк бөҕөҕө оонньоон, 
оһуохайдаан, кэнсиэр туруоран, туохха ба-
рытыгар актыыбынайдык кыттан олус көх-
төөх эбиттэр. Аҕабыт ордук чуолаан Спи-
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ридонова Мария (Лэкэ Маарыйата) испэктээктэргэ наһаа үчүгэйдик оруолларга 
киирэн оонньуурун кэпсээччи. Чахчы даҕаны айылҕаттан бэриллибит талаан, 
нууччалыы эттэххэ, «самородок» эбит. Ону удьуордаан кини оҕото, уола Спири-
донов Анатолий билигин Саха иһитиннэрэр-көрдөрөр хампаанньатыгар үлэлиир 
режиссер, эмиэ биир талааннаах эдэр киһи.

Ол кэмнээҕи ыччаттары барыларын түмэ тардан оонньууга, көргө-нарга, 
культурнай олоххо көҕүлээччи мелодистка, кулууп үлэһитэ Мария Игнатьевна 
Константинова-Эдьиий Морууса эбит. Барыларын, биир да киһини бычыгырап-
пакка, сөптөөх оруолларга үллэртээн, эрэпэтииссийэлээн, элбэх сыратын-сыл-
батын, бириэмэтин ыыппыт. Араас куонкурустарга бастааннар, ордук чорбойор  
талааннаахтара Николаев Петр курдук чабырҕахсыт дэлэҕэ Москваҕа тиийэ 
баран кыттыа дуо? Ити элбэх эрчиллииттэн, сыраттан тахсарын дьон өйдүүр 
буолуохтаах. Хас да былыргы хаартыскаҕа аҕабыт хуорга турара, испэктээккэ 
оонньуу сылдьара баара. Ити олордохторуна быраатым Коля, аҕыйах ыйдаах 
оҕо, сэбиргэхтэтэн, тымныйан быстах кэминэн суох буолаахтаабыт… Дьоммут 
ол оҕолорун олус аһыйаллара, ийэбит куруук ахтара. Ити курдук үлэлии сыл-
дьан, тырахтарыыстар куурустара аһыллыбытыгар үөрэнэн, аҕабыт тырахта-
рыыс идэтин ылар. Онтон ыла өргө диэри, төһө да атаҕынан ыалдьар, доҕолоҥ, 
инбэлиит буоллар тырахтарыыстаабыта. Шасси, «Беларусь» көлөлөөх буола-
ра. Хойут Арҕаа эбэҕэ хаппыыста бааһынатыгар дизелиһинэн үлэлээбитэ. Үтүө 
суобастаах, бэриниилээх үлэтин иһин элбэх грамоталардаах этэ. Кини сытыа-
ры-сымнаҕас, холку майгылааҕа. Оҕолору олус таптыыра, элбэх доҕоттордооҕо, 
дьон-сэргэ ытыктыыра.

Салгыы кыра оҕолордоох дьон ыраах баран үлэлииллэрин тохтотон, «Бө-
көөс» пиэрмэтигэр олохсуйаллар. Биһиги кыра кылаастарга үөрэнэр кэммитигэр 
ийэбит 18 ыанар ынахтаах дайаарка этэ. Пиэрмэ оҕолоро бары даҕаны дьомму-
тугар көмөлөһөн хотон үлэтигэр тэҥҥэ сылдьарбыт. Убайым Баһылай үс, мин 
икки ыыр ирээт ынахтардаах этибит. Саах күрдьүүтэ, эбии аһылык тарҕатыыта, 
саах таһаарар сыарҕалаах оҕуһу уочараттаан ханааба таһыгар аҕалан туруоруу, 
хотон сыбаһыыта, тарбыйах этэрии — ити барыта оҕолор үлэбит буолара. Ыан-
ньыксыт элбэх буолан, саах таһаарар оҕус сүрдээх былдьаһык буоларын курдук 
өйдүүбүн. Дьиэ-уот үлэтэ бүтэн быстыбакка, элбэх киһи аһын-таҥаһын бэрийии-
тэ кыайтарбакка, ийэбит дьиэҕэ тардыллан киирэн куруук ол оҕус сырсыыта 
буолааччы. Ол иһин буолуо, сыычап боруода, аҕыйах үүттээх, бэрт сымнаҕас 
Томторук диэн ааттаах ынаҕы көлүйэн саах таһаарарбытын өйдүүбүн. Аны со-
рох ынах тарбыйаҕа суох иэппэт буолара, онон ынах этэриитэ биһиги оҕолор 
үлэбит этэ. Ол саҕана автодоилка үөдүйэ илик буолан, ынах барыта илиинэн 
ыанара. «Бөкөөс» пиэрмэтигэр хас да улахан хотон баара. Биһиги ийэбит үлэ-
лиир хотонугар Тойтонова Галя, Анньыыска, Аммосова Варвара, Павлова Нас-
таа (ойуун Оппуонньа кэргэнэ), Корнилова Анна буолан дайааркалаабыттара.

Муостата куруук уулаах, хаптаһыннара сороҕор уста сылдьар буолаллара. 
Биригэдьииринэн Талахаччыйа уола Баһылай Степанович үлэлээбитэ. Сайын 
пиэрмэ дьоно барыта сайылыкка «Дьоло», «Саппыкы», «Аакай» пиэрмэтигэр 



237

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

көһөн тахсар этибит. Ол эмиэ туспа үчүгэй кэм этэ. Хас да сайын субуруччу ийэ-
бит «Аакай» пиэрмэтигэр тарбыйах көрбүтэ. Онно Куприянова Маарыйалыын 
(Бадайа) 40-нуу тарбыйахтаах этилэр. Наһаа тапсан, олус иллээхтик үлэлээ-
биттэрэ. Маарыйа айылҕаттан бэриллибит талааннаах, артыыс дьоҕурдаах этэ. 
Араас дьону саҥаларын, тутталларын-хапталларын үтүктэн наар дьону күллэр-
тиирин өйдүүбүн. Мин ийэбин кытта сарсыарда аайы Үҥкүүлүүр хонуунан киһи 
уҥуоҕун ортотунан Аакайга ньирэйбитин аһата барарбыт. Күһүнүн биир да тар-
быйах көҕүрээбэккэ, өссө ыйааһыннара эбиллэн ийэбэр грамота биэрбиттэрэ.

Кэнники сылларга оскуолаҕа остуораһынан, интэринээккэ түүҥҥү ньээҥкэнэн 
үлэлээбитэ. Ханнык да үлэҕэ үлэлээбитин иһин ийэбит ис дууһатыттан кыһал-
лан, хаачыстыбалаахтык толорорго дьулуһара. Кини этэр этэ: «Буоллун-хаал-
лын диэн аат эрэ харатыгар оҥоруох кэриэтэ отой оҥорботох ордук», — диэн. 
Ийэбит олус ыраас, чэбэр туттунуулаах дьахтар этэ. Биһиги оскуолабыт форма-
тын дьиэҕэ кэллэхпитинэ, хайаан да уһултаран плечиккэ ыйатара. Бырааһын-
ньыкка кэтэр таҥаһы эрдэттэн сууйтаран, өтүүктэтэн эмиэ ыскаапка уурдарара.

Оскуолаҕа учууталлар куруук хайҕаан холобур оҥостооччулар: «Гаврильев-
тар 10 оҕолоохтор да сүрдээх ыраастык туттан олороллор. Оҕолорун таҥастара 
куруук ыраас, аккуратнай буолаллар» — диэн. Итини иһиттэҕинэ ийэбит олус 
астынара. Муоста, иһит кирдээҕин, мал-сал ыһыллаҕаһын отой сөбүлээбэт этэ. 
Хас биирдии туттар мал анал миэстэлээхтэрин ирдиирэ. Ардах түстэҕинэ, ордук 
үктэли, күүлэни, саппыкылары сууйары кытаанахтык тутуһара. Кини этэр этэ: 
«Үктэл, күүлэ кирдээх буоллахтарына, таһырдьаттан киирэр дьон саппыкыла-
рын устубаттар, үргүлдьү ааһаллар, оччоҕо дьиэ дэлби киртийэр, ол куһаҕан. 
Оттон үктэл, күүлэ ыраас буоллаҕына, таһырдьа усталлар».

Күһүн, саас тиэргэни, дьиэ таһын булгуччу ыраастатара. Кыбыы, хотон иһэ- 
таһа мэлдьи сиппиллэрэ, харбанара. Бөх биэдэрэтин хлордаан сууйтаран сал-
гыттарара. Убуорунайы эмиэ хлордатара, сороҕор испиэскэлэтэрэ. Утуйар та ҥа  - 
һы нэдиэлэҕэ биирдэ хайаан да салгылаттарара, таһырдьа тэбээн баран биирдэ 
дьиэҕэ киллэрэрбит. Кыһыҥҥы таҥастары дэлби тэбээн, салгылатан баран уур-
дарара. Нэдиэлэҕэ биирдэ хайаан да баанньыктанары, суунары ирдиирэ. Уту-
йар таҥаһы ыйга 2-тэ сууйтарара, өтүүктэтэрэ. Түннүк, аан сабыыларын быраа-
һынньыктарга, дьыл кэмнэринэн көрөн уларыттарара.

Ийэбит былыргы киһи сиэринэн уолаттарын ордук үрдүктүк тутара. Кини этэр 
этэ: «Ырааҕы чугаһатааччылар, ыараханы кыайааччылар кинилэр. Онон дьиэҕэ 
киирдэхтэринэ сынньаныахтаахтар», — диирэ. Уонна онно сөптөөх усулуобуйа-
ны оҥорорбутун, үлэлээн кэллэхтэринэ, ыраас, сылаас дьиэҕэ минньигэс, тотоо-
йу ас баар буоларын ситиһиннэрэрэ.

Иис ханнык баҕарар көрүҥүн сатыыра — чараас солко былаачыйатыттан ыла 
түүлээх таҥас арааһын тигэрэ. Онон биһиги көрө үөрэнэн, үксүгэр көмөлөһөн 
даҕаны, кыргыттар бары иискэ сыһыаннаахпыт.

Ийэбит ордук чорботон Бүөккэ диэн бырааппытыгар эрэнэрэ. «Эһиги сатаа-
батаххытын кини сатыаҕа, кыайбатаххытын кини кыайыаҕа», — диирэ тоҕо эрэ. 
Ийэбит салгыы үөрэммитэ буоллар, баҕар, туох эрэ улахан үлэһит буолуохтааҕа 
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хаалбыт быһыылааҕа. Ол курдук математиканы ордук сөбүлүүрэ, өйүгэр түргэн-
ник суоттуур дьоҕурдааҕа, уустук задачаны хайдах баҕарар таһаарара, ыксал 
буоллаҕына ыскаатары тиэрэ тардан түргэнник суоттуу охсоро.

Уонна тойугу, оһуохайы улаханнык сөбүлүүрэ. Араадьыйаҕа үчүгэй ырыа-
ны иһиттэҕинэ олус сэргиирэ, сорох тылларын бэлиэтэнэр тэтэрээттээх этэ. 
Ол тэтэрээтигэр дөрүн-дөрүн тугу эрэ сурунара, онтун кимиэхэ да көрдөрбөтө, 
кистиирэ. Мин санаабар тугу эрэ айан холонон көрөр быһыылааҕа. Оскуолаҕа 
үөрэнэр кэмнэрбэр сарсыарда уһугуннаран хоһоонунан субурутан кэбиспитин 
билигин да сороҕун өйдүүбүн. Кини: «Тур, тур, үрүҥ күн үрдүгэр үҥкүүлээтэ, эргэ 
күн эмэһэҕинэн эргийдэ, үлүһүйэн үөрэниэххэ, үөрэ-көтө сылдьыахха», — диэн 
уһун тыллардаах хоһоону өссө да уһуннук туох эрэ, туох эрэ диэн этэн-этэн кэ-
биспитэ. Кэлин ону лаппыйан ыйыппатах, ситэ өйдөөбөтөх эбиппин.

Ордук дьүөгэлэрэ ыалдьыттыы кэллэхтэринэ, дьээбэлэһэн-хаадьылаһан, 
күлэн-үөрэн, хардары-таары хоһоонунан хоһуйсар быһыылаахтара. Ону биһи- 
ги, оҕолор, улахан дьон кэпсэтиилэригэр мэһэйдээмээри иһиллии сатаабат эти-
бит. Кэлин санаатахха, иһиллиэххэ да баара. Оттон ол саҕана интэриэһиргээбэт 
этибит.

Дьоммутугар элбэх ыалдьыт, хоноһо сылдьара, чэйдии-чэйдии, күлсэ-күлсэ 
арааһы бары кэпсэтэллэрэ. Сороҕор дуобаттаан, хаартылаан, лотуолаан арал-
дьыйаллара, онтон хайа-хайалара сүрдээҕин астынан, дуоһуйан тарҕаһаллара. 
Ийэбит кимиэхэ да мээнэ хотторбот күүстээх дуобатчыт да, хаартыһыт да этэ.

7-с кылааһы тахсыбытым кэннэ, сайын, арай ийэбит биирдэ эттэ: «Мин эмиэ 
дойдулаах киһибин, дойдубун, дьоммун аҕынным, бардым», — диэтэ. Ол саҕа-
на «Ракета» диэн уу тырамбаайа баара, Бүлүү өрүһүнэн дьону таһара. Эдьии-
йим Рита, арааһа, үөрэххэ быһыылаах, суох этэ. Улахан кыыстара мин. Убайым 
Баһылай баар да хаһаайыстыбаҕа туһата суох. Аҕатынаан сарсыарда эрдэ ту-
раннар, ыһыктанан-таймаланан, ыкса киэһээҥҥэ диэри тыраахтарынан бааһы-
на паардыы диэн ааттаан бараллар, хойут киэһэ, утуйуох эрэ иннинэ, кэлэл-
лэр. Икки ыанар ынахтаахпыт, икки тарбыйахтаахпыт, икки сибиинньэлээхпит, 
20-чэ кууруссалаахпыт, ыттаахпыт уонна балыс саастаах бырааттарым, балы-
старым — барыта миигинниин сэттэ оҕобут. Дьэ ийэбит: «Аска туттар харчыҥ 
бу, оҕолоргун, дьоҥҥун көрөөр», — диэн харчы хаалларан баран, дойдутугар 
Ньурбалаан хаалла. «Ракета» оруобуна Дьаархаҥҥа тиийэр эбит. Мин оҕо буо-
лан көҥүл көрүлүү сылдьыбытым баара биирдэ холоруктуу түстүм! Туох баар 
эппиэтинэс барыта миэхэ сүктэрилиннэ! Аны саатар хас хонукка барбытын эппэ-
тэҕэ! Дьэ, киэһэ-сарсыарда аайы ынахтарбын ыан, тарбыйахтарбын, сибиинньэ-
лэрбин, кууруссаларбын аһатан, дьоммор ас астаан аһатан — дьэ түбүк бөҕөҕө 
түстүм ээ! Улаханнык көмөлөһүөх айылаах ким да суох — бары кыралар! Ол 
эрэн барытыгар соҕотоҕун тиийиммэппин тута өйдөөтүм. Саатар, килиэп ыллара 
диэн хас да оҕону харчыбын ааҕан-суоттаан биэрэн ыытар буоллум. Хас хонукка 
оннук олорбуппун өйдөөбөппүн, санаабар наһаа уһун этэ!

Онтон кими эрэ иһит сууйтарар, атыттары тарбыйахтары, сибиинньэлэри, 
кууруссалары аһаттарар буоллум. Бэйэм сүрүннээн улаханыгар — ынах ыыр-
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га, үүт эрийэргэ, ас астыырга сылдьабын. Күн өрүү-өрүү үүппүтүн эрийэбит, он-
тон обрат үүтүнэн суорат оҥоробун. Дьоммут, аҕабыт убайбынаан, киэһэ суо-
рат сиил лэрин сөбүлүүллэр аҕай, онон тиһигин быспакка оҥорон иһиллиэхтээх 
уон на сибиинньэлэргэ эмиэ наада. Арай биирдэ килиэп ыллара ыыппыт дьонум 
матан кураанах кэллилэр! Пахаай, дьэ хайдах буолабын диэн ыксаатым! Аҕабыт 
аах ыһыктанан баралларыгар килиэппит суох! Бастаан алаадьы буһарбыппын 
оҕолор начаас бүтэрэн кэбистилэр! Күнү да быһа буһардахха, «тук» буолуо суох 
эбит. Ийэм хайдах килиэп буһарарын көрөр этим да, бэйэм оҥоро илигим. Бо-
руобалыырга сананан, тиэстэ охсон, хоспоххо оһох оттон, чохтонорун кэтэһэн 
улахан лиискэ ийэм хайдах буһарарын саныы-саныы оруобуна үтүктэн буһар-
дым — син табылынна, арай тууһа биллибэтэх уонна аҥаар өттө хоруорда да 
буоллар килиэп сатанна! Онтон санаам көтөҕүллэн, аны эбии буоллун диэн лэп-
пиэскэ оҥордум. Хаппыт соҕус этэ да син бэркэ сиэбиттэрэ. Онно буспуппун-хап-
пыппын, ыксаабыппын билигин да умнубаппын! Аҕабыт аах киэһэ кэлэн өссө 
хайҕаабыттара, сарсыарда ыһыктанан барбыттара!

Ол саҕана төлөпүөн диэн суох. Ийэбит барбыта барбытынан. Туох да су-
рах-садьык суох. Оннук олордохпутуна, Эдик, эдьиийим Рита оҕото, дьоммут 
бастакы сиэннэрэ ыалдьан хаалла. Арай уолбут оронтон отой турбат, сытар. 
Мин куттанным аҕай! Туга ыалдьарын эппэт, аһаабат да, турбат да! Күөрчэх оҥо-
рон, онно дьэдьэн эбэ-эбэ сиэтэ сатаабытым да уолум тугу да аһаабат, күлэр 
эрэ! Ыйыттахха туга да ыалдьарын эппэт, саатар! Хас да хонук оннук ааста. 
Маҕаһыыҥҥа арай уочарат буолар үһү, ол-бу мал-сал, таҥас бөҕө кэлбит диэн 
сураҕы иһиттим. Билиҥҥи курдук ол саҕана бары барыта дэлэй буолбатах этэ. 
Хас эрэ сымыыты эбэтэр төһө эрэ отону туттардаххына, бүлүүһэлээх чааскыны 
атыылаһар кэмнэр этилэр. Харчыбын ааҕан көрбүтүм син баар курдук. Боро - 
дууктам киэнин туспа ууран баран, интэриэскэ көрө бардым. Арай оруобуна 
Эдиккэ сөптөөх наһаа үчүгэй польскай муодунай көстүүм атыыланан эрэрин ту-
та атыыластым. Аҕалан уолбар кэтэрдибитим оруобуна сөп! Уолум олус үөрдэ, 
астынна, устунан туран аһаата, оонньуу барда. Оо! Онно үөрдүм аҕай! Онтон 
нөҥүө күнүгэр ийэбит кэлэн, дьэ «һуу» гынным ээ! Наһаа кэтэспит, ахтыбыт эти-
бит! Баара-суоҕа нэдиэлэттэн ордук сылдьыбыт эбит, мин санаабар сыалай үйэ 
курдуга! Кэлин ийэбиттэн: «Тоҕо итинник хаалларбыккыный?» — диэбиппэр, — 
«Эн барытын сатыырыҥ, ол иһин эрэнэн барбытым», — диэбитэ миэхэ улахан 
наҕараада курдук иһиллибитэ. Кэлин санаатахха, үлэҕэ, олоххо самостоятель-
най буоларга үөрэппит ньымата эбит. Билигин аныгы оҕоҕо, 7-с кылааһы бүтэр-
бит киһиэхэ, итинник улахан эппиэтинэһи сүктэрэллэрин өйүм хоппото.

Абаҕабыт Маппыай — Гаврильев Матвей Семенович кыыһа, эдьиийбит Даа-
йыска, өр сылларга Нам орто оскуолатыгар математика учууталынан үлэлээбит 
Дария Матвеевна ийэбитин маннык ахтар: «Мин биэстээхпэр саҥаһым Ааныска 
ийэбэр куруук кэлэн кэпсэтээччи. Биирдэ кэлбитигэр мин кулуһуҥҥа солуурга уу 
сылыта сылдьабын, ону көрөн соһуйуу бөҕө буолла, ийэбэр этэр: «Ити оҕо уокка, 
ууга буспат дуо?» Ийэм эппиэтэ холку: «Буспат курдук туттуохтаах, бустаҕына 
бэйэтэ кэһэйиэ!» — диэтэ.



240

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

Оттон мин тоҕуспар ийэбит сэлликтээн балыыһаҕа киирдэ. Оҕолор бэйэ-
бит хаһаайыннаан олоробут. Саҥаһым хайдах-туох олорорбутун кэмиттэн кэ-
мигэр кэлэн көрөн, бэрэбиэркэлээн барар. Биирдэ ийэм үтүлүк, кэтинчэ быһан 
бэлэмнээн барбытын тигэ олорорбор түбэһэ кэллэ. Аҕам уҥа илиитигэр тойон 
эрбэҕэ суох, сэрии толоонугар хаалларан кэлбитэ. Оруобуна ол уҥа үтүлүгүн 
эрбэхтээх тигэрбин көрөн: «Аҕаҥ эрбэҕэ суох, тоҕо эрбэх тигэҕин?» — диир. Ону: 
«Киһи бары итинник үтүлүктээх, ол иһин оннук тигэбин», — диибин. Онтон кэлин 
улааппытым кэннэ этэрэ: «Аһынан ытыы сыспытым», — диэн. Саҥаһым Анна 
Николаевна олус аһыныгас, үтүө майгылаах этэ. Кырабытыттан булкуһа сыл-
дьан, наһаа сөбүлүүр этим. Тыла-өһө уус-уран буолааччы, киһи иһиттэр-истэ 
олоруох курдук, чэйдии-чэйдии күнү быһа сэлэһээччибит».

Улахан быраатым Битээлий ахтыыта: «Биһиги сайын аҕабытын кытта ты-
раахтарга күнү быһа олорсо сылдьабыт. Сайылыктартан шасси тыраахтарынан, 
сорох сайын «МТЗ-50» тыраахтарынан билээгэлээх үүт таһар этэ. Саас хортуоп-
пуй олордоллоругар бааһынаҕа эмиэ тэҥҥэ барсабыт. Биирдэ Холлубукка эбиэс 
быһарыгар сылдьыбыппын өйдүүбүн. Арай киэһэ бүтэн барарбытыгар хотуурбу-
тун транспортнай балаһыанньатыгар туруорарбытыгар кыайан өрө анньыбаты-
быт. Дьэ, улаханнык ыксаан турдахпытына, хата, балыктыы баран иһэр улахан  
уолаттар начаас өрө анньан көмөлөһөн, үөһэ иҥиннэрэн, дьиэбитигэр этэҥҥэ 
кэл биппит. Аҕабыт биһигини, оҕолорун, «хаалыҥ» диэн буойбат этэ, ол иһин 
барсан иһэрбит. Сороҕор үчүгэй суолга урууллатааччы, дьэ, оччоҕо дьолло-
ноҕун! Киэһэ үлэтиттэн бүтэн кэлэрин тыраахтарын тыаһыттан эндэппэккэ билэр 
этибит. Тиэргэҥҥэ баар оҕо бары утары сүүрэн тиийэн, хайаан да олорсон кэ-
лэрбит. Кыайан сүүрбэтэхтэр, кыралар ытаһа хаалаллар быһыылаах этэ. Ол 
сылдьан биирдэ ГАИ-га түбэһэн хаалбыппыт».

Иккис быраатым Сөрүөскэ ахтыыта: «Киһини өйдүүр буолуохпуттан ыла аҕа-
бын батыспытым. Сарсыарда эрдэ «Беларуһун» пускаһа тыаһаата да, утуйа сы-
тан ойон туран тахсан олорсор этим. Дьэ, уонна Балаҕаннаах сайылыктарын 
барытын кэрийэн, үүттээх билээгэ бөҕө тиэйэн, Нам арыытын сыаҕар аҕалар  
этибит. Күнү быһа тыраахтарга утуйа-утуйа, сирэй-харах бөҕө буолан сырыт-
таҕым. Куйаас буолан тыраахтарын аанын устубут буолар, аана аһаҕас. Аҕам 
миигин түһэн хаалыа диэн аҥаар илиитинэн тутан олорон айанныыр. Ол сыл-
дьан сайылыктарга аһыырбын өйдүүбүн. Ыанньыксыттар: «Туох эрэйин көрө 
сылдьаҕын, сөрүүн дьиэҕэ сыппакка?» дииллэрэ. «МТЗ-50» тыраахтар илин 
муоһа суох, онон сороҕор бадарааҥҥа батыллыы бөҕө буолар, оччоҕо нэһиилэ 
оронон, сордонон аҕай тахсан дьиэбитигэр түүн кэлээччибит. Хаһан да аҕам: 
«Дьиэҕэр хаал, бадьыыстаама», — диэбэтэҕэ. Урут күрүө, бүтэй элбэх этэ, хас 
сайылык аайы иккилии ааны арыйан киирэрбит. Мин сиэрдийэ сүрдьүгэһин 
кыайбаппын. Аҕам бэйэтэ түһэн арыйар, мин тура-тура педаль үктээн, тыраах-
тары сыҕарытар этим, «итини тарт, маны гын» диэн үөрэтэр этэ. Кэргэним Лида 
маҥнай кийиит буолан биһиэхэ кэлэригэр сөхпүт аҕай этэ. Эбиэккэ сыалай со-
луур саҕа көстүрүүлэҕэ ийэбит миин буһаран хоторор үһү уонна барыбытыгар 
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тиэрдэн аһатар, өссө ыалдьыттаах буолаллар диэн. Сороҕор күҥҥэ алта бу-
хааҥка ки лиэп тиийбэккэ бүтээччи».

Кыра балтым Катя ахтар: «Учууталым, РСФСР, Саха АССР үтүөлээх учуу-
тала Евдокия Лазаревна этэр буолара: «Эһиги ийэҕит Ааныска айылҕаттан та-
лааннаах, уус-уран, баай тыллаах, үөрэммитэ буоллар, биһигини лаппа баһыйар 
киһи буолуохтаах этэ», — диэн.

Тэллэйимээн ойуурун таһыгар урут бурдук бааһыната баар этэ. Мин 5–6 
саас таахпын быһыылаах. Күһүөрү маамалыын балыыһаҕа баран иһэбит. Арай 
ол бурдук бааһынатыгар ынах бөҕө киирбит. Олору сыралаһан туран таһаар-
быппыт. Ол сылдьан маама кэп-кэтит кыһыл көмүс обручальнай биһилэҕэ ына - 
ҕы эпчиргэлиир буорун кытта барсан хаалбыт этэ. Ону кини эппитин өйдөөн 
хаал быппын: «Ол биһилэх диэн, дьон көлөһүнэ, сырата, үлэлээбит үлэтэ тэпсил-
лэн хаалыа дии», — диэн. Бурдугу отой тэбистэрээччилэрэ суох этэ.

Паапа кэпсиирэ, хайдах оҕо сылдьан аччыктыылларын, тоҥоллорун. Биирдэ 
куйаас сайын отой билбэт оҕонньордоро таһырдьаттан киирэн кэлбит. Дьиэлээх-
тэри кытта дорооболоһор да бокуойа суох түннүккэ күүгүнүү сылдьар күлүмэннэ-
ри биир-биир тута-тута ылҕаан сиэн кэбиспит.

Тулаайах оҕо ханнааҕы этэрбэһэ кэлиэй… Күһүн сир лаппа тоҥуор диэри  
атах сыгынньах сылдьаахтыыр эбит. Дэлби тоҥон, ыксаан, сытар ынаҕы ту-
руоран, ол ынах сыппыт сирин сылааһыгар уонна саахтаатаҕына сылаастыы 
атаҕын онно анньан эбэтэр ииктээтэҕинэ онно тоһуйа охсон иттэр үһү. «Атахпыт 
хап-хара, тураах атаҕын курдук буолааччы», — дии-дии күлэн бөҕө буолааччы».

Ийэлээх аҕабыт үлэни эрэ өрө тутан, 45 сыл эйэ дэмнээхтик бииргэ олорон, 
10 оҕону төрөтөн (биэс уолу, биэс кыыһы), иитэн, улаатыннаран, элбэх сиэн-
нэнэн, дьоллоох олоҕу олорбуттара. Дьон ытыктыыр-убаастыыр ыала этилэр.

Дьоруой ийэ Анна Николаевна оҕолорун кытта
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Кинилэр биһиэхэ, оҕолоругар, күн сырдыгын көрдөрөн, улаатыннаран, үөрэт-
тэрэн, үөрэҕи-үлэни таптыырга, чиэһинэй, дьоҥҥо-сэргэҕэ үтүө сыһыаннаах, суо-
бастаах буоларга үөрэппиттэрин-такайбыттарын, олоххо бэлэмнээх, ыарахаттар-
тан чаҕыйбат гына иитэн таһаарбыттарыгар махталбыт муҥура суох. Кинилэр 
сырдык мөссүөннэрин, баай, кэрэ дууһаларын өрүү ахта-саныы сылдьыахпыт.

Дьоммут олорбут олохторун, оҥорбут үтүө дьыалаларын оҕолоро, сиэннэрэ, 
хос сиэннэрэ ааттата туруохпут, быстыбат ситим буолан үйэлэр тухары салҕа-
нан бара туруоҕа, кинилэр сырдык ааттарын хаһан да түһэн биэрбэт курдук оло-
руохпут.

Нина Прокопьевна Наумова,
педагогическай үлэ бэтэрээнэ,

С. Ф. Гоголев аатынан педагогическай колледж иитээччитэ.
Кулун тутар 21 күнэ, 2020 с.

Дьокуускай

Григорьев Василий Афанасьевич 

Ситэ олорботох олоҕун оҕолоро салгыахпыт

Василий Афанасьевич 1943 с. алтынньы 26 күнүгэр 
Амма Болугуругар төрөөбүтэ. Төрөппүт ийэтэ Өрүүнэ эрдэ 
өлөн, тулаайах үөскээн, баара-суоҕа 15 саастааҕар үлэһит 
буолбута. Ол курдук, кини 1958 сылтан «Амма» сопхуоска 
оробуочайынан, кэлин уон сыл тырахтарыыһынан, ком-
байнерынан үлэлээбитэ. Ити сылларга кини бастыҥ об-
щес твенник, комсомольскай тэрилтэ сэкирэтээрэ, дэгит-
тэр спортсмен быһыытынан үүнэн тахсыбыта. Ол да иһин 
анал үөрэҕэ суох киһини 1968–1969 сс. оройуонугар «Уро-
жай» ДСО-ҕа инструкторынан ылан үлэлэппиттэрэ. Ити 
сылларга кини волейболунан утумнаахтык дьарыктаммы-

та уонна улууһа өрөспүүбүлүкэҕэ 1-кы миэстэни ыларыгар бэйэтин кылаатын 
киллэрбитэ.

1969 с. атырдьах ыйыттан 1972 сыл олунньутугар диэри Өлүөхүмэтээҕи тыа 
хаһаайыстыбатын механизациялааһын уонна электрификациялааһын технику-
мугар үөрэнэр. Үөрэнэр сылларыгар спартакиадаларга успуорт араас көрүҥнэ-
ригэр кыттара уонна куһаҕана суох ситиһиилэрдээҕэ, ол туһунан элбэх диплом 
уонна грамота туоһулуур.

1972 сылтан 1980 сылга диэри Амма, Уус-Алдан оройуоннарыгар идэтинэн 
үлэлээбитэ. Үөһээ Бүлүү оройуонугар 1980 с. тохсунньу ыйга Саха сирин тыа-
тын хаһаайыстыбатын министиэристибэтинэн ананан кэлбитэ уонна Исидор Ба-
рахов аатынан сопхуоска 1984 сылга диэри үүт-табаарынай пиэрмэтин (МЖФ) 
ыстаарсай инженеринэн, 1984–1994 сс. сопхуос ыһыллыар диэри кылаабынай 
инженеринэн үлэлээбитэ.

Исидор Барахов аатынан сопхуоска үлэлээбит сылларыгар В. А. Григорьев 
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сүөһү ыарахан үлэтин механизациялааһыҥҥа элбэх үлэни ыыппыта уонна 
сүөһү үлэтэ сопхуоска кэлим механизацияҕа киирэрин ситиспитэ. Толору меха-
низациялаах животноводческай комплекстар үлэҕэ киирбиттэрэ, олор саахала 
суох үлэлээһиннэрин хааччыйбыта. Сопхуоска үлэлиир сылларыгар кини от, сир 
үлэлэрин механизациялааһыҥҥа, убаҕас оттугу уонна ититиигэ электробойле-
ры туһаныы курдук элбэх саҥаны олоххо киллэрбитэ, сезоҥҥа тыһыынчалыы 
туонна оту бэлэмниир механизированнай звенолар баар буолбуттара. Васи-
лий Афанасьевич сопхуос сыллааҕы отун былаанын сайын үтүөтүгэр биир ый 
иһинэн оттоон ылыахха сөп диэн санаалааҕа. Кини үлэһит быһыытынан сырыы-
та киэҥинэн, билиитэ-көрүүтэ элбэҕинэн, булугаһынан-талыгаһынан тарбахха 
баттанар киһи этэ. Киһи быһыытынан кытаанах санаалааҕын эмиэ көрдөрбүтэ. 
Ол курдук, огдообо хаалан баран, алта саастаах оҕону массыынатыгар олордо 
сылдьан, дьонтон хаалсыбакка үлэлээбитин эмиэ билэбит.

Дьэ, ити курдук үлэни, успуорду дьүөрэлээн, олоҕун салҕаан, аал уоту оттунан, 
өссө биир уол оҕолонон олорон иһэн эмискэ ыалдьан биһиги кэккэбититтэн өлөн 
туораабыта. Кини ситэ олорботох олоҕун оҕолоро салгыахтара диэн эрэнэбит.

Кэргэнэ Мария Афанасьевна Григорьева 

Григорьевтар

Дьонум туhунан сырдык өйдөбүл 

Мин Ньурба Маарыгар төрөөбүтүм, 8 саас-
пар диэри онно олорбутум. Аҕам Григорьев 
Никита Иннокентьевич төрүт Маар киhитэ этэ. 
Бырааттыылар аҕа ууhунан тутуhан чугас-чу-
гас биир түөлбэҕэ дьиэ туттан олороллоро. 
Биhиги оҕолор бары бииргэ булкуhaн оон-
ньуурбут. Ийэм Иванова Варвара Иннокен-
тьевна Үөhээ Бүлүү Тоҥуо Куунутугар, аат-
тыын Күөх диэн кэрэ көстүүлээх алааhыгар, 
төрөөбүт, онно улааппыт. Мин аҕабын кытта 
холбоhон 1940 с. Ньурба Маарыгар көhөн кэл-
бит. Бастакы кэргэниттэн уоллаах кыыс оҕо-
лоох эбит, ону арахсалларыгар аҥаардаhан, 
ийэм кыратын, саҥа төрөөбүт уолун Сэмэни, 
илдьэ кэлбит, эдьиийим Валентина аҕатыгар 
хаалбыт. Урукку суут оннук уураахтыыр эбит. 
Маарга көhөн кэлээт, Одьолуун пиэрмэтигэр 

Аҕам сэрии бэтэрээнэ 
Григорьев Никита Иннокентьевич
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үүт эрийээччинэн үлэҕэ киирбит. Аҕам холкуос араас үлэтигэр үлэлээн барбыт. 
1941 с. Аҕа дойду Улуу сэриитэ саҕаланар, Германия Сэбиэскэй Сойууска уоран  
саба түhэр. Маны кытта тэҥҥэ уот кураан сатыылыыр, сир дойду барыта 
иинэр-хатар, аны аhыҥа бөҕөтө түhэн оттоох алааhы, бурдуктаах буоланы, тыа 
саҕатын барытын кубарыччы сиир. Ити сыл от тиийбэккэ, холкуос да, кэтэх ыал 
да сүөhүлэрин бэрт нэhиилэ кыстыгы туораталлар. Ол иhин 1943 с. сайын хол-
куос бэрэссэдээтэлэ, аҕам убайа Марк Иннокентьевич, Одьолуун пиэрмэтин 
сүүсчэкэ төбө сүөhүтүн, түөрт дьахтары, аҕыс эр киhини хомуйан, Бүлүү Мастаа-
ҕар көhөллөрүгэр соруйар. Икки дьахтары, түөрт эр киhини от ыйыгар эрдэ оттото 
ыыталлар. Хаалбыт дьон атырдьах ыйын ортотугар сүүсчэкэ сүөhүлэрин үүрэн 
Мастаахха бараллар. Онно тиийэн хотон тутталлар, олороллоругар анаан эргэ 
өтөҕү оҥостоллор. Алта эр киhи үлэни бүтэрсээт төннүбүттэр. Улахан ку раан 
буолан Мастаах күөллэрэ уоланнар, от үчүгэйдик үүнэн, икки кыhын кыстаан ба-
ран 1944 сыл сайыныгар төттөрү көhөн кэлбиттэр. Онно үлэлии сырыттаҕына, 
аҕабар 1943 сыл атырдьах ыйыгар сэриигэ барарыгар бэбиэскэ туттарбыттар. 
Айаннаан Иркутскай куоракка тиийбиттэр, онно кыратык үөрэтэ түhээт уоттаах 
сэриигэ атаарбыттар. Эдэригэр Алданынан, Бодойбонон үлэлээбит, кыра үөрэх-
тээх буолан нууччалыы билэрэ сэриигэ сылдьарыгар улаханнык көмөлөспүт. 
Аҕам Кенигсберг куоракка улаханнык бааhыран, уҥа хараҕа, биир бүөрэ суох 
дойдутугар 1945 сыл сааhыгар суол хаалыыта тыыннаах эргиллэн кэлбит.

Сэрии бүтэн, дьон олоҕо арыый да тупсан, убайым Болуодьа биhикки төрөөм-
мүт, аҕам орто убайын таhыгар икки хостоох саалалаах дьиэни туттар. Ол сыл-
дьан үөhэттэн охтон соҕотох хаалбыт бүөрүн доргутар, онтон сылтаан улаханнык 
ыалдьар. Ити кэмҥэ убайым Миронов Семен Егорович Намҥа МТС-ка суоп-
парынан үлэлиирэ. Нам кыыhын Лазарева Розалия Уваровнаны кэргэн ылан, 
1960 сыл тохсунньутугар кыыс оҕолоноллор. Ол кыhын убайым бензовоhунан 
Ньурбаттан бэнсиин таhара, биhиэхэ кэлэ-бара таарыйан ааhара.

Аҕам, арааhа, уhуннук барбатын таайан буолуо, ийэбэр: «Намҥа уолбуту-
гар көhүөххэ», — диэн тылыгар киллэрэн, сабыс-саҥа икки эрэ сыл кыстаабыт 
дьиэбитин хаалларан, аймахтарбытыттан, дьоммутуттан-сэргэбититтэн араҕан, 
1960 сыл от ыйын саҥатыгар көhөр буолбуппут. Ийэм хаhан көhүөхпүтүгэр диэри 
Одьолуун пиэрмэтигэр үлэлии сылдьыбыта. Биhиги малбытын биир тэлиэгэлээх 
акка, биир оҕус сыарҕатыгар тиэнэн, алта төбө сүөhүбүтүн үүрэн, Саhаан аар-
тыгынан Бүлүү эбэ кытылыгар киирбиппит. Мин онно өрүhү, баарсалаах «МК» 
диэн катеры аан бастаан көрбүтүм. Маарга биир эрэ уу таhар массыына баа-
ра. Биэрэккэ убайым Сэмэн чэй оргутан олороро. Ыксыыр быhыылаах этилэр. 
Кыратык чэйдии түhээт малбытын, сүөhүлэрбитин баарсаҕа киллэрбиттэрэ, кы-
тылтан от охсон тиэнэн биэрэктэн хоҥнубуппут. Аара хонон, чаҕылхай күннээх 
сарсыарда, ыал туруута, Нам биэрэгэр тиксибиппит. Онно мин аан маҥнай гру-
зовой массыынаны көрөн сөхпүппүн билигин да өйдүүбүн. Малбытын убайым 
доҕоро Иван Мохтуяхов массыынатын куусабар тиэйбиттэрэ. Мин массыына-
ҕа олорсуох пун баҕарбытым да, «ынахтаргын үүр» диэн олордубатахтара. Ити 
курдук аҕам, ийэм, кыра убайым Болуодьа буоламмыт хаhан даҕаны көрбөтөх  
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араас элбэх тыраахтардаах, массыыналаах 
Наммытыгар көhөн кэлбиппит. Элбэх дьоно- 
сэргэтэ, эгэлгэ араас кэмпиэттээх лааппыта 
миигин сөхтөрбүтэ.

Саҥаhым Роза эдэркээн кыыс улаханнык 
ыалдьар эбит этэ. Кини ийэтэ Акулина, аҕа-
та Увар Лазаревтар холкуостаахтар этэ. Аку-
лина Харбалаахтан төрүттээх Ноттостортон 
сыдьааннаах, оттон Увар төрүт Нам олохтоо-
ҕо этилэр. Дьиҥинэн, кини Баттыйа уола, эбэ-
тэр биhиги бары билэр учууталбыт Евдокия 
Лазаревна Алексеева аҕатын кытта бииргэ 
төрөөбүттэр, ол эрэн кини оҕо эрдэҕиттэн 
атын сэниэ ыалга иитиллибит. Оҕолоро кырачаан Глаша биhиги кэлэрбитигэр 
алта ыйдааҕа. Куп-кугас баттахтаах, мап-маҥан дьүһүннээх лыах курдук дайа 
көтө олорор оҕону мин көрүүбэр биэрбиттэрэ. Саҥаhым Роза, дьоннор кэпсиил-
лэринэн, наhаа элэккэй майгылаах, сыанаттан түспэт үҥкүүhүт уонна көстөр 
дьүhүнүнэн да кэрэ сэбэрэлээх этэ дииллэрэ. Мин да өйдөбүлбэр кини оннук 
курдук хаалбыта.

Күhүн МТС биhиэхэ улахан эргэ дьиэни биэрбитэ, онно кыстаабыппыт. 
1961 сыл сааhыгар кулун тутар ыйга саҥаhым Роза иккис кыыhын төрөөн баран 
бу дойдуттан күрэммитэ. Убайым Сэмэн эдэркээн сааhыгар икки кыра оҕолоох 
огдообо хаалбыта. Ийэм барахсан тулаайах хаалбыт икки кып-кыра сиэннэрин 
көрбүтүнэн-харайбытынан барбыта. Убайым ыраах айаҥҥа Дьокуускай куоракка 
таhаҕас таhара, кыhын устата аҕыйахта көстөн ааhара. Кыра кыыстара муҥнаах 
үс ый буолаат төннүбүтэ.

Сайын аҕам оттуу сылдьан орон киhитэ буолбута. Ити күhүн МТС-ка саҥа 
икки кыбартыыралаах сиипэр сарайдаах (ити Намҥа бастакы сиипэр сарай этэ) 
дьиэ үлэҕэ киирбитэ. Онтон биир кыбартыыратын биhиэхэ биэрбиттэрэ, иккис 
кыбартыыратыгар Коневтар диэн ыаллар көhөн киирбиттэрэ. Эр киhи инженер, 
дьахтар быраас этилэр.

Аҕабын быраастар Дьокуускайга эмтэнэ ыыппыттара. Онтон 1962 сыл кулун 
тутар ортотугар кэлбитэ. Аны санаатахпына, аккаастаан «дойдугар бар» диэн 
ыыппыттар эбит. Кэлэн баран уhаабатаҕа, муус устар ый бүтүүтэ өлбүтэ. Онон 
ийэм, убайым Сэмэн огдообо, Болуодьа, мин, кырачаан балтым Глаша тулаайах 
хаалбыппыт.

Бу ахтыыбар ыаллыы олорбут дьоммун ахтан-санаан ааспатахпына ситэтэ 
суох буолуо.

Махтанар, ахтар-саныыр чугас ыалларбыт Осиповтар, Кривошапкиннар, Бу-
дищевтар, убайым Сэмэн бииргэ үлэлиир доҕотторо уонна МТС кэлэктиибэ күүс-
көмө, өйөбүл буолбуттара, ким даҕаны атын сиртэн көhөн кэлбиттэр диэн туора 
көрбөтөҕө.

Биhиги МТС оҕолоро бары бииргэ оонньуурбут, олус эйэлээх буоларбыт. 

Убайым Сэмэн 
кэргэнэ Розалыын
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Дьоммут эмиэ тутуспутунан кимиэхэ туох кыhалҕа буолла да көмөлөhөн иhэл-
лэрэ.

Будищевтар. Макар аккумулятор иитээччи, вал чочуйуутун курдук мындыр 
үлэни толорооччу, оччотооҕу тэрилтэ биир тыын боппуруоhун быhаарааччы 
этэ. Эрэллээх көмөлөhөөччүтэ кэргэнэ Мария буолара. Үөhээ Бүлүү дьахталла-
рыттан кини бастакынан «ИЖ-Юпитер» диэн сырдык от күөҕэ өҥнөөх кэлээскэ-
лээх матасыыкылы баhылаан ыытар этэ. Булуҥҥа баар бэкээринэттэн килиэп 
ылан иhэн биирдэ эмит таба түбэhэн олорсон дьоллонор этим. Кинилэр улахан 
кыыстара Еляны кытта элбэхтик хоонньоhон утуйан, Бүлүү эбэбит ып-ыраас, 
сып-сылаас уутугар чомполонон сөтүөлээн, сымнаҕас маҥан кумаҕар күөлэhи-
йэн улааппыппыт.

Осиповтар. Родион МТС-ка мэхээнньик этэ. Тирии кууркалаах, хара мата-
сыыкыллаах улахан киhиттэн, биhиги оҕолор, толлор этибит. Кэргэнэ Вера Сте-
пановна өр сылга оҕо иитиитигэр үлэлээбитэ. Олус көнө, сымнаҕас майгылаах, 
наар мичийэ сылдьар буолар этэ.

Дудуковтар. Коневтар кэннилэриттэн биhиги аҥаарбытыгар кинилэр көhөн 
кэлбиттэрэ. Иван Варламович МТС (СХТ) кылаабынай буҕаалтырынан үлэлээ-
битэ. Сэрии кыттыылааҕа этэ. Кэргэнэ Мария кассирдаабыта. Уоллаах кыыс 
оҕолоохторо. Кыыстарын Елевараны кытта балтым Глаша бииргэ оонньоон 
улаап пыта.

Кривошапкиннары кытта уулусса нөҥүө-маҥаа олорбуппут. Аҕалара МТС-
ка буҕаалтыр этэ, ийэлэрэ элбэх оҕолоох буолан үлэлээбэт этэ. Улахан кыыста-
ра Елизавета Ленинград куоракка үөрэнэрэ, олус кырасыабайа, киинэ артыыска-
ларын курдук түспүт хаартыскаларын ыытарын көрөн сөҕөрүм уонна кини курдук 
эдьиийдээх буолуохпун баҕарарым.

Антонова Прасковья Ивановна бастакы тырахтарыыс дьахталлар истэри-
гэр киирсэр, уhуннук РТС-ка, МТС-ка, СХТ-га үлэлээбит үтүөкэннээх киhи.

Аммосова Агафья Ивановна (Харачаан) МТС-ка солбуллубат остуорас этэ. 
Уола Толяны кытта күннээх оҕо сааспытыгар элбэхтик бииргэ оонньоон улаап-
пыппыт.

Дьэ ити курдук биhиги Нам сиригэр олохсуйбуппут. Ийэм 1962 сылтан 
1970 сылга диэри МТС-ка, кэлин аата уларыйан СХТ-га хачыгаардаабыта. 
Бастакы үс сылыгар маhынан оттуллар котелларга үлэлээбитэ. Ол котеллара 
сууккаҕа 4 саhаан маhынан оттуллаллара. МТС улаатан, кэҥээн саҥа маста-
рыскыайдар, гараастар тутуллан барбыттара. Онон 1966 сылга нууччалар үс 
универсальнай котеллаах, таас чоҕунан оттуллар, иhигэр душевойдаах саҥа 
хочуолунайы тутаннар үлэҕэ киллэрбиттэрэ. Котелларга таас чоҕу анал оҥоhул-
лубут тимир баалынайынан соhон киллэрэллэрэ. Аны умайан бүттэҕинэ, шла-
гын хостоон төттөрү таhаараллара. Ийэм барахсан сааhыран баран ыарахан 
да үлэҕэ үлэлээбит эбит. Кыhынын хачыгаардаан, сайынын харабынайдаан 
аҕыс сыл устата, 69 сааhыгар диэри, үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ. Балтыбын 
Глашаны кыратыгар хоно барарыгар күнүhүн дьааһылаҕа, түүнүн миигин кытта 
хаал ларара. Арыый улааппытын кэннэ илдьэ барар буолбута. Глаша оскуолаҕа 
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киирэн баран уруогун онно ааҕара, котел ойоҕос истиэнэтигэр миэлинэн элбэхтэ 
суот суоттаабыт буолуохтаах.

Ол саҕана муус барда да, өрүс биэрэгэр баарса бөҕө тиксэрэ. Элбэх да тиэ-
хиньикэ, тыа хаһаайыстыбатын массыыналара, араас таhаҕас кэлэрэ. Ону сүө-
күүргэ күнүстэри-түүннэри үлэлииллэрэ. Биhиги, оҕолор, ону көрөөрү күнүстэ-
ри-түүннэри сылдьарбыт.

Аны улахан нефтебаза тутуута саҕаламмыта. Ол туhугар эмиэ туспа, барыта 
саҥа, дьикти буолара. Сааhыары өрүс мууhа халыҥаатаҕына, Бүлүү ГЭС тутуу-
тугар аҥаардас көлүөhэлэрэ биhиги саҕа үрдүктээх самасыбааллар ааhаллара. 
Итини барытын сонун гынан оскуолаҕа тиийэн оҕолорго кэпсиирбит уонна урут 
көрбүт-билбит дьон быhыытынан киэн тутта саныырбыт.

Ийэм бастыҥ көмөлөhөөччүтэ мин этим. Үлэлии бардаҕына дьиэ ис-тас үлэ-
тэ, хотон көрүүтэ, дьааһылаҕа үүт туттарыыта, балтыбын көрүү барыта мин 
эбээһинэһим буолара.

Балтым Глаша — Миронова-Копырина Глафира Семеновна — улаатан көмө 
киhи буолан барбыта, оскуолаҕа наар «5» сыанаҕа үөрэнэрэ. Кини Нам оскуо-
латын 1977 с. кыһыл көмүс мэтээлинэн бүтэрэн, Саха государственнай уни-
верситетыгар киирии эксээмэнин «5»-кэ туттаран биһиги аймахтан бастакынан 
үрдүк үөрэххэ киирэн барыбытын үөрдүбүтэ. Эбэтэ сиэнинэн олус киэн туттара 
уонна кыра сиэннэригэр холобур оҥосторо. Оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан пионер-
скай, комсомольскай актыбыыска этэ уонна бастыҥ хоhоон ааҕааччы буоларын 
сорохтор билигин да өйдүүр буолуохтаахтар. Үөрэҕин бүтэрэн, Үөhээ Бүлүүгэ 
Исидор Барахов аатынан оскуолаҕа учууталлыы сырыттаҕына, хомсомуол рай-
комугар үлэҕэ ыҥырбыттара, инструктортан саҕалаан сэкирэтээргэ тиийэ үлэ-
лээн баран, 1986 с. Дьокуускайга хомсомуол уобаластааҕы кэмитиэтигэр үлэҕэ 
анаммыта. ССКП чилиэнэ этэ, хомсомуолга үлэлиир сылларыгар олус эппиэти-
нэстээх, грамотнай үлэhит быhыытынан сыаналыыллара.

1988 с. ыал буолан, Уус Алдан улууhугар Бороҕоҥҥо көhөн 30-ча сыл олор-
бута уонна Мүрүтээҕи уолаттар гимназиялара аhыллыаҕыттан куоракка көhүөр 
диэри онно үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ. Ол иhигэр уонча сыл дириэктэри 
науч най-методическай үлэҕэ солбуйааччынан ананан үлэлээбитэ. Сыралаах 
үлэтэ үрдүктүк сыаналанан, СӨ үөрэҕириитин туйгуна, СӨ ыччакка бэлиитикэтин 
туйгуна уонна РФ уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ үрдүк ааты ыла-
ры ситиспитэ. Кэргэнэ Михаил Афанасьевич сүүрбэччэ сыл «Уус Алдан суолла-
ра» тэрилтэни салайбыта, РФ бочуоттаах суол тутааччыта, Уус Алдан улууһун 
бо чуоттаах олохтооҕо. Уоллаах кыыстара оскуоланы үрүҥ көмүс мэтээлинэн 
бүтэрэн, Москва куоракка үрдүк үөрэҕи бүтэрэн үлэhиттэр, ыаллар. Глафира Се-
меновна билигин бочуоттаах сынньалаҥҥа Дьокуускай куоракка олорор, сиэн-
нэрин бүөбэйдэhэр. Балтыбынаан 2018 с. Нам нэhилиэгэ бүттүүн ытыктыыр 
учууталбыт РФ үтүөлээх учуутала Е. Л. Алексеева туhунан үөрэнээччилэрин ах-
тыыларын хомуйан кинигэ оҥорон таhаарбыппыт. Бу биhиги оччотооҕу борос-
туой үлэhит дьон оҕолоро Учууталбытыгар муҥура суох махталбыт бэлиэтэ буо-
лар. Ону таhынан саҥа көлүөнэ ыччаттар Нам оскуолатын историятыгар биир 
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чаҕылхай суоллаах-иистээх үлэлээх Учуутал туhунан өйдүү-саныы сырыттын-
нар диэн мемориальнай дуоска туруорбуппут.

Ити дуосканы скульптор идэлээх балтыбыт Ньургустаана Владимировна Гри-
горьева оҥорбута. Бу барыта биhиги ийэбит, эбэбит иитиитэ-такайыыта буолар. 
Кини төhө даҕаны оччотооҕу кэм сиэринэн үөрэххэ тиксибэтэҕин иhин бэйэтин ис 
айылгытынан өрүү сырдыкка-үтүөҕэ тардыhар, дьоҥҥо аламаҕай сыhыаннаах 
киhи этэ.

Улахан убайым Семен Егорович 1965 с. иккиhин ыал буолбута. Саҥаhым Ма-
рия Васильевна Сунтаартан төрүттээх, биир уол оҕолоох этэ. 1966 с. убайбын 
үлэhитин, салайар дьоҕурдааҕын көрөн Василий Игнатьевич Соргоев, райком 
I сэкирэтээринэн үлэлии олорон, ыҥыран салайар каадырдары бэлэмниир тех-
никумҥа үөрэнэ барарыгар сүбэлээбитэ. Онон убайым Дьокуускайга үөрэнэ ба-
рар буолбута. Дьонун Үөhээ Бүлүүгэ көhөрбүтэ. Икки аҥаардас дьон көрсөннөр 
убайым бу дойдуттан барыар диэри бииргэ олус дьоллоохтук, уhуннук олорбут-
тара. Кинилэр 6 уол, 2 кыыс оҕоломмуттара, элбэх сиэннээхтэр, хос сиэннээх - 
тэр. Мария Васильевна биэнсийэҕэ тахсыар диэри государственнай страхование 
сулууспатыгар агенынан үлэлээбитэ. Убайым үөрэҕин бүтэрэн кэлэн 1960 сыл-
га Кэнтик отделениетыгар управляющайынан анаммыта. Кини үлэлиир кэмигэр 
Кэнтик отделениета биир бастыҥ көрдөрүүлээх отделение буолбута. Үчүгэй 
тэрээhиннээх үлэлээҕин иhин 1972 с. аны Харбалаах нэhилиэгин сэбиэтин бэ-
рэссэдээтэлинэн анаабыттара. 1977 сылтан 1982 сылга диэри Үөhээ Бүлүүтээҕи 
промкомбинат дириэктэринэн таhаарыылаахтык үлэлээбитэ. Онтон биэнсийэҕэ 
тахсыар диэри араас тэрилтэлэргэ салайар үлэҕэ сылдьыбыта.

Кыра убайым Владимир Никитич 1971 с. СХТ-га суоппардыы сылдьан ыал 
буол бута. Саҥаспыт Ольга Никифоровна Мэҥэ-Хаҥалас Бүтэйдээҕин кыыhа, 
идэтинэн иистэнньэҥ. Кийиит буолан кэлээт да, Үөhээ Бүлүү бытовой кэмбинээ-
тин Намнааҕы филиалыгар сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. 11 сыл устата Нам 

Убайым Семен Егорович Миронов, саҥаhым Мария Васильевна, 
эдьиийим Валентина Васильевна уонна мин
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биир улахан кэлэктиибин салайан үлэлэппитэ. Бытовой кэмбинээт ыhыллыбы-
тыгар биэнсийэҕэ тахсыар диэри госстрахха үлэлээбитэ. Кинилэр үс оҕоломмут-
тара. Улахан кыыстара Ньургустаана Санкт-Петербурдааҕы И. Е. Репин аатынан 
институту бүтэрэн скульптор идэтин баhылаабыта. Билигин Дьокуускайдааҕы 
художественнай училищеҕа преподавателынан үлэлиир, оҥорбут оҥоhуктара 
өрөспүүбүлүкэ араас улуустарыгар баар буоллулар. Быйыл олунньу ыйга Оро-
hуга Кыайыы болуоссатыгар Кыһыл Аармыйа саллаатыгар пааматынньык оҥо-
рон туруорда. Кыра кыыстара Варвара үрдүк категориялаах алын кылаас учуу-
тала, уоллара Айсен суоппар идэлээх. Бары ыаллар, оҕолордоохтор.

Мин Нам орто оскуолатын 1971 с. бүтэрэрбэр өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн «Ос-
куола–производство–үрдүк үөрэх» диэн ыҥырыы тахсан кылааhынан тутуспу-
тунан Исидор Барахов аатынан сопхуос Намнааҕы отделениетыгар кыргыттар 
дайаарканан, уолаттар ким суоппарынан, ким отделение араас үлэтигэр тахсы-
быппыт. Икки сыл үлэлээн баран сорохпут араас куораттарынан үөрэнэ барбыт-
тара. Мин үс сыл дайааркалаан баран ыал буолан уурайбытым, салгыы үөрэм-
мэтэҕим. Ол үлэлии сылдьан ССКП чилиэнэ буолбутум, ЫБСЛКС КК маҥнайгы 
сэкирэтээрэ Е. М. Тяжельниковтан үчүгэй, ситиһиилээх үлэм иhин бочуотунай 
грамотанан наҕараадаламмытым. Бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсыахпар диэри 
араас үлэҕэ үлэлээбитим. Биэс оҕолоохпун, бары ыаллар, анал үрдүк үөрэхтээх-
тэр, оҕолордоохтор, үлэhиттэр.

Онон өҥ буордаах, үтүө дьонноох Нам биhигини, тулаайах хаалбыттары, 
дьон гыммыта, силис тартарбыта. Инникитин да тапталлаах Наммыт үүнэ-сайда 
турдун!

Роза Никитична Григорьева, 
үлэ бэтэрээнэ, 

I истиэпэннээх «Ийэ буолуу» мэтээл хаhаайката

Дмитриева Анастасия Николаевна

Сэрии сылларыгар көмөм

Сэрии сылларыгар холкуоска бурдук быһыытыгар, бурдук баайыытыгар, 
хортуоппуй араас үлэтигэр, остуолба сиэрдийэтин кэрдэн оҕуһунан таһыыга, 
көспүт ыаллар остуолбаларын хостооһун курдук үлэлэргэ оҕо-дьахтар бары 
турунан үлэлиирбит. Кулун тутар ыйга Бэрдьигэскэ саһаан охсуутугар, Ходооҕо, 
Табыйыыс өтөҕөр мас солооһунугар сүрдээх үлэни толорорбутун саныыбын.

Сааскы боруонньаҕа сылдьарбыт. А. К. Кардашевскаяны кытта Ураһалаах 
ыскылаатыттан иккилии оҕуһунан ыһыы бурдугун тиэйэн илдьэн, Романов Иона 
тыраахтарыгар илдьэн сиэйэлкэҕэ кутан биэрбиппит. Хортуоппуй олордуута, 
хостооһуна барыта сүгүү-таһыы буолара.

От үлэтигэр Болтокова Даасалыын хаһаайыстыбалаах буолан, сарсыарда 
аайы арыы сирдэринэн Матаҕа Лааҥкытынан, Субуу Боруутунан, Хоччоххойу-
нан, Сииппэлэптэринэн, Сыарҕа суолунан, Саллыгынайынан сылдьан илии 
охсуутун мунньуутугар сылдьыбыппыт. Дьаралыгынан көрөн анаммыт сиргин 
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бүтэрэр эрэ иһин дьулуһаҕын, күҥҥэ 70-нуу суотай сири мунньан кэлитэлиирбит. 
Оту мунньан Үөгүлүүрү үмүрүппүппүт кэннэ, аны бурдукка тахсабыт. Бурдук 
баайыыта күҥҥэ 500–540 кыайан бааллыбатаҕына сатаммат буолара, оччоҕо 
эрэ үлэ үмүрүйэр кыахтанара.

1944 с. олунньуга Эрэһэ Сурдугар Чыбыыдаҕа 2 м үрдүктээх, 8 м туоралаах 
ханааба хаһыытыгар сылдьыбытым. Бу күргэ туттараары ыытар үлэлэригэр 
15 буолан барбыппыт. Ыйтан ордук сылдьыбыппыт: Уоһа суох Өлөксөй, Кууһу - 
ма, Харабынова Анисия, о.д.а. бааллара. Нечаев диэн нуучча киһи биригэдьиир 
этэ, айахпытын бэркэ тэрийэн испитэ, сотору сэриигэ барбыта. Биһигини үчү-
гэйдик үлэлиигит диэн хайгыыр этэ. Хойгуонан буору алдьатарбыт. Ол күргэ 
туһаҕа турбутун-турбатаҕын билбэтим.

Кыһын саһаан охсуутугар сылдьабыт. Икки кыһын куонньуктаабытым. 
56-тан 60-чаҕа тиийэ көлө атын аһатарым. Түүн эрдэ туран ойбон алларан, 
уулаталаан, аһаталаан, 6 чааска от тиэйэ, мас тиэйэ баралларыгар бэлэм гынар 
сыаллаахпын. Сэрии сылларыгар киһи бары түүннэри-күннэри быһа үлэҕэ ту-
рунарбыт. Кыаммат кырдьаҕас оҕонньоттор ананан, мэтэх сааҕа диэн балыгы 
ыалга 1-дии киилэнэн аҕалаллара.

Аҕабыт кыһын Алдаҥҥа сылга иккилиитэ бэдэрээккэ сылдьара. Сайын үүр-
бэҕэ оҕус үүрэн эмиэ Алданныыр этэ. Атынан сайын от оҕустарара, бурдук 
быстарара. Иван Докторов бэрэссэдээтэл эрдэҕинэ, сүрдээх үрдүк үүнүүнү 
ылбыппыт, онно аҕабыт биригэдьиирдээбитэ, наҕараадаҕа эмиэ тиксибитэ. 
Ыарыһах буолан сэриигэ барбатаҕа, ыалдьан өлбүтэ.

Уопсайынан, сэрии сылларыгар киһи барыта күүскэ турунан, эр санааланан 
туран үлэлиирбит.

Анастасия Николаевна Дмитриева.
Балаҕаннаах.

Нам музейын архыыбыттан 

Долгаев Андрей Кириллович 

Оонньооботох оҕо сааспыт

Убайым Андрей Кириллович 1938 с. төрөөбүт. Ийэлээх 
аҕам ииппит оҕолоро. Дьонум элбэх оҕону куоттарбыттара. 
Убайбын ийэм пиэрмэҕэ сылдьан биир аҥаардас дьахтар-
тан ылан ииппитэ. Төрөппүт ийэтэ, эдэр дьахтар, оҕорҕоо-
бот, үчүгэйдик бостууктаабат үһү, күнү быһа иигэр-сааҕар 
булкулла сытарын ийэм хотонтон киирэн араарар эбит. 
Аҕата Иванов Дмитрий диэн киһи сэрии хонуутугар охту-
бут. Уһун сайыны быһа ийэм көрбүт-харайбыт. Оҕорҕоо-
бут. Сайын бүтэн сайылыктан көһөн оҕолоруттан арахсал-
лара тиийэн кэлбитигэр, ийэм аҕабыттан ыйыппыт, ити 
дьахтартан оҕобутун ылыахха диэн. Аҕам сөбүлэһэн, оҕо-

ну көрдөөбүттэрин төрөппүт ийэтэ оҕотун үөрүүнэн биэрбитэ үһү.
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Убайым саастаах дьоҥҥо дьиэ кэргэн төһүү үлэһитэ буолбута. Кыра сылдьан 
оҕус сиэтэн, улаатан баран сайынын атынан от оҕустаран, кэлин сэттэ кылаас-
таах оскуоланы бүтэрэн, тырахтарыыс идэтин баһылаан, сопхуос эрчимнээх, 
күүстээх үлэһитэ буолбута.

Балаҕаннаах оҕолоро түөрт кылаас кэнниттэн Намҥа баран үөрэнэллэрэ. 
Кыһынын убайым хайыһарынан эргийэн үөрэммитэ. Тымныыларга ыраахха диэ-
ри хайыһарын тыаһа таһыгырыы турааччы. Оччолорго интэринээт диэн тэрилтэ 
суох эбит.

Байааҥҥа үчүгэйдик оонньооччу, биир нэдиэлэҕэ оройуоҥҥа киирэн байааҥ-
ҥа үөрэнэн тахсыбыта.

Кэргэннэммитэ да, оҕоломмотохторо. Балаҕаннаахтан эдьиийэ Долгаева Ма-
рия Капитоновна, аҕалара Степанов Петр Дмитриевич, кинилэртэн кыыс оҕо-
ну ииттибиттэрэ. Ол кыыстара Долгаева Римма Андреевна оҕолордоох, сиэн-
нэрдээх. Бэйэтэ медик идэлээх.

Убайым отут үс сааһыгар дэҥҥэ түбэһэн олохтон туораабыта.

Федора Кирилловна Харитонова,
СӨ үөрэҕириитин туйгуна 

Егоров Иван Иннокентьевич 

Илиитин уруултан араарбатаҕа

Марфа Николаевна Егорова-Ильина уонна Иннокентий 
Семенович Егоров иккис оҕолорунан таайым Иван Ин-
нокентьевич буолар. Кини 1935 с. Үөһээ Бүлүү Намыгар 
төрөөбүтэ. Ийэбиттэн икки сыл балыс этэ. Өр хаампакка 
олорбутун иһин дьоно: «Оҕобут Майаҕатта Бэрт Хара буо-
луо», — дииллэр үһү.

Оскуоланы бүтэрэн, аармыйаҕа сулууспалаан, Бүлүүгэ 
суоппардар куурустарын бүтэрэн, суоппар идэтин баһы-
лаабыт. Ол сылдьан Бүлүүттэн төрүттээх Екатерина Афа-
насьевна Афанасьева диэн тулаайах, үчүгэйкээн кыыһы 
сүрэҕинэн сөбүлээн, хараҕынан хайҕаан, төрөөбүт На-
мыгар аҕалан, ыал буолан, бур-бур буруо таһааран, олохторун оҥостубуттара. 
Катя дьиэ ис-тас үлэтигэр сыстаҕаһа, асчыт да этэ. Ону ааһан, кэрэ куоластаах 
ырыаһыт бастыҥа этэ. Кэнсиэртэргэ кини кэрэ куолаһа чаҕылхайдык иһиллэн 
барбыта. Намнааҕы участковай балыыһаҕа санитарканан үтүө суобастаахтык 
үлэлээбитэ. Арааһа, үлэтин киниискэтигэр биир эрэ бэлиэтээһин баара буолуо.

Таайым Уйбаан суоппар идэтин ылыаҕыттан эмиэ илиитин уруултан араар-
батаҕа. Оччолорго грузовой массыынанан Улахан Невергэ тиийэ араас таһаҕа-
һы таспыт, тымныыны, хаайтарыыны аахсыбакка үлэ бөҕөтүн үлэлээбит киһи.

Онтон былыргы «КАВЗ» оптуобуска, кэлин «ПАЗ» оптуобуска суоппардаабы-
та. Оройуон дьоно кинини, дэлэҕэ да, «Оптуобус Уйбаан» диэн ааттыахтара дуо. 



252

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

Намҥа СПТУ-10 арыллыбытыгар суоппардары үөрэтэр учууталынан үрдүк та-
һаа рыылаахтык үлэлээбитэ. Ити тэрилтэттэн биэнсийэҕэ тахсыбыта.

Кинилэр 3 оҕолоохтор: 2 кыыс, 1 уол. Билигин ол оҕолор бэйэлэрэ биэнсийэҕэ 
тахсан олороллор. Сиэннэрэ араас үөрэххэ үөрэнэллэр, үлэлииллэр.

Таайым аах ыраах Хордоҕой түгэҕэр олороллорун иһин, эһэм сиэннэрэ тым-
ныыга оскуолаҕа кэлэллэригэр тоҥуохтара-хатыахтара диэн, биһиги саҥа дьиэ - 
ҕэ көспүппүтүгэр, уолун Уйбааннааҕы эргэ дьиэҕэ аҕалан олохтообута. Бу дьиэ - 
ни таайым барахсан, оччолорго штукатуркалаан, мап-маҥан гына испиэскэлээн, 
имэрийэн-томоруйан, олох куорат таас дьиэтин курдук оҥостон олорбуттара. 
Бары биир тилэри тиэргэннээх, тот олохтоох этибит.

Таайым Уйбаан, саҥаһым Катя бу күн сириттэн иккиэн күрэммиттэрэ. Көмүс 
уҥуохтара Үҥкүүлүүр хонууга көтөҕүллүбүттэрэ.

Любовь Васильевна Ю‑Болтокова. 
Тохсунньу 31 күнэ, 2020 с.

Дьокуускай 

Егорова Евдокия Афанасьевна 

Үтүө ааттара умнуллуо суоҕа 

Евдокия Афанасьевна — үлэ, тыыл бэтэрээнэ, Саха 
АССР оскуолаларын үтүөлээх учуутала, Үлэ Кыһыл Зна-
мята уордьан кавалера, ССРС учууталларын бастакы си-
йиэһин дэлэгээтэ (1968 с.), Үөһээ Бүлүү улууһун, Мэйик,  
Нам, Ороһу нэһилиэктэрин бочуоттаах олохтооҕо. Евдо-
кия Афанасьевна 1928 с. Быракаан нэһилиэгэр Егоров 
Афанасий Афанасьевич (Лаха), Бүлүүттэн төрүттээх Том-
ская Прасковья Кирилловна дьиэ кэргэттэригэр төрөөбүтэ. 
Былыта суох дьоллоох оҕо сааһа эгэлгэ сибэккинэн, ха-
тыҥынан симэммит Өргүөт Балаҕаннааҕын алааһыгар 
Үөһээ Бүлүү оройуонун бастакы көлүөнэ учууталларын — 

бииргэ төрөөбүт убайа Михаил Афанасьевич Егоров (Дьөгүөр), аймахтара Ев-
гения Васильевна Ноговицына, Валерий Георгиевич, Вера Георгиевна, Георгий 
Георгиевич Чиряевтар ортолоругар ааспыта.

Тойоку сэттэ кылаастаах оскуолатыгар үөрэнэ сырыттаҕына, ийэтэ, убайа 
өлөннөр, кырдьаҕас аҕатын кытары балтынаан, Вера Афанасьевналыын, хаал-
быттара.

Бүлүүтээҕи педагогическай училищены ситиһиилээхтик үөрэнэн бүтэрэн, 
Кэбээйи оройуонугар Мукучу начаалынай оскуолатыгар үлэтин саҕалаабыта. 
Мукучу кэнниттэн оччотооҕу сиэринэн Чинэкигэ, Кырыкыйга, Мэйиккэ, Намҥа, 
Ороһуга Үөһээ Бүлүүгэ үлэлээбитэ. Боотулуу, Сургуулук дьонун, салайааччыла-
рын куруук холобур оҥосторо, тулаайах кыыһы хайдах курдук ийэлии иһирэхтик 
көрсүбүттэрин долгуйа кэпсиирэ. Иона Данилович Анисимов, Василий Захаро- 
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вич Анисимов, Семен Герасимович Поскачин курдук дьону кытары алтыспы-
тынан киэн туттара. Суруйааччы Николай Герасимов-Айталын тапталлаах учуу-
талын туһунан уочаркатын киһи долгуйбакка эрэ аахпат. Александр Самсонович 
Архипов, Константин Егорович Соргоев, Кирилл Петрович Григорьев, Василий 
Софронович Долгунов уо.д.а. ийэбитин «эдьиий» диэн ыҥыралларын кырабы-
тыгар соһуйа истээччибит. Дьоммут биһиэхэ Чапаев олохтоохторун Мандаров - 
тор, Струкиннар, Николаевтар, Федоровтар, Дадаскиновтар, Христофоровтар, Анд-
реевтар, Егоровтар дьиэ кэргэттэрин туһунан үтүө өйдөбүлү хаалларбыттара.

Биһиги ийэбит аҕабытынаан Мэйик нэһилиэгэ үрдүк култууралаах, үөрэхтээх, 
киэҥ өйдөөх-санаалаах буоларыгар туох баар кыахтарын, ис санааларын ууран 
туран үлэлээн, кырата суох кылааты киллэрбиттэрэ. Нэһилиэккэ саҥаны кил-
лэриигэ биир бастакынан сылдьыбыттара. Кинилэр үлэлии кэлэллэригэр нэһи - 
лиэккэ орто, орто анал, үрдүк үөрэхтээх ыччат биэс тарбах иһинэн баттанар эбит 
буоллаҕына, ийэбит аах үөрэппит оҕолоруттан сүүрбэччэ үөрэҕирии туйгунна-
ра, өрөспүүбүлүкэ үтүөлээх үлэһиттэрэ, быраастар, учуонайдар, учууталлар, 
инженердэр, суруйааччылар, өрөспүүбүлүкэ таһымнаах салайааччылар үүнэн 
таҕыстылар. Нэһилиэк дьоно үрдүк култууралаах, киэҥ-куоҥ санаалаах, саҥа-
ны биһириир, олоххо киллэрэр, аан дойду таһымынан интэриэһиргиир, сайдам 
ыччаттаах нэһилиэк буоларыгар ис санааларыттан кыһаллаллара. Дьоммут тэ-
рийбит пааркалара, оҥорбут пааматынньыктара, олохтообут үгэстэрэ, музейда-
ра, тыыннаах муннуктара, оҕону үөрэтэр-иитэр систиэмэлэрэ барыта нэһилиэк 
сайдыытыгар туһуламмыта. Оскуола уонна уопсастыбаннас, уопсастыбаннас 
уонна оскуола сыһыаннаһыыларыгар элбэх саҥа идиэйэлэри киллэрбиттэрэ. 
Билиҥҥилии эттэххэ, оскуола тула тигинэччи үлэлиир социокультурнай эйгэни 
оҥорбуттара. Оскуола дьиэтэ киэһэ хойукка диэри дьонунан толору буолар 
этэ. Кырдьаҕастар сэлэһэ, кыһалҕалаахтар сүбэлэтэ, иирсээннээхтэр кырдьык 
көрдүү мэлдьи кэлэллэрин өйдүүбүт. Буочча, Маппый, Миитэрэй, Баһылай диэн 
кырдьаҕастар куруук кэлэллэрэ. Оскуола оройуоҥҥа эрэ буолбакка, Бүлүү зона-
тыгар, өрөспүүбүлүкэҕэ аатырыан аатырбыта. Оскуолаҕа уопут атастаһа кэлэр 
ыалдьыттартан нэһилиэк олохтоохторо сахалыы сиэринэн наһаа үөрэллэр этэ, 
барбыттарын кэннэ киэһэлик кырдьаҕастар: «Хайа, туох сонуннаахтарый?» диэн 
ыйыталаһа кэлэр этилэр. Ким орон булан, ким утуйар таҥас тигэн, ким ас астаан 
оскуолаҕа көмө-ньыма буолаллара. Оскуола тэрээһиннэрэ төрөппүттэр кыттыы-
лаах бараллара. Ол курдук, Мэйик оскуолатын төрөппүттэрин көмөтүнэн тэрил-
лэр оскуола итии аһа, куруһуоктар, оскуола миэбэлин оҥоруу, бырааһынньык-
тар, түөлбэнэн үлэ, оччотооҕу тыа дьонун наука саҥа сайдыытыгар сыһыарыы 
(эстэр ракеталар, эргийэр дьуолкалар, змейдэр, сир шарын тула көтөр ракета, 
электроннай учебнай босуобуйалар) уо.д.а. саҥа көстүүлэр. Оскуолаҕа киирэр 
саастаах оҕолорго сайыҥҥы былаһааккалары тэрийэн үлэлэтэллэрэ. Оҕоло-
ру кыра саастарыттан дьон иннигэр бэйэлэрин санааларын толору саҥарар-
га, этинэргэ, куолулуурга үөрэппиттэрэ. Тыква, оҕурсу, помидор, о.д.а. оҕуруот 
астарын үүннэрэр опытнай учаастактаах этилэр, оскуола иһигэр толору сибэк-
ки үүннэрэллэрэ. Ийэбит аах аҥаардастыы оскуола үлэтинэн муҥурдаммат 
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этилэр: кыһын-сайын пиэрмэлэргэ сороҕор 
сатыы, сороҕор атынан тиийэн лиэксийэлэ-
ри, бэсиэдэлэри ааҕаллара, нэһилиэккэ ху-
дожественнай самодеятельность кэнсиэрин 
тэрийсэллэрэ, холкуос мунньаҕар кытталла-
ра. Холкуос салайааччылара Иван Иванович 
Яковлевы, Александровы, Ирина Борисовна 
Борисованы, Елена Алексеевна Никитина-
ны, Дмитрий Яковлевы, Василий Михайло-
вич Санниковы уо.д.а кытары си бээстэрин 
хаһан да быспатахтара. Ийэбит салайааччы 
быһыытынан үөрэнээччилэр ба ры өттүнэн 
сайдыылаах буолалларын туһугар педкол-
лективка эдэр, талааннаах ыччаттары мун-
ньан үлэлэтэрэ. Юрий Кузьмич байаана, 
ырыата, Дмитрий Нестерович Апросимов 
уруһуйдара, хоһоонноро, Анастасия Яков-

левна пианинота, үҥкүүтэ, Алексей Лазаревич кэпсээннэрэ элбэх оҕо өйүгэр-са-
наатыгар иҥмиттэрэ буолуо. Маны таһынан, эдэр учууталларга настаабынньык-
таан, иитэн-үөрэтэн, өйөөн, саҥа талааннаах учууталлары уһуйбута: Анастасия 
Яковлевна Львова, Василий Лазаревич Алексеев, Мария Петровна Федорова, 
Августина Федотовна Андреева, Валентина Николаевна, Николай Яковлевич 
Ивановтар, Анатолий Николаевич Иванов, Николай Николаевич Егоров, Фекла 
Харлампьевна Ноговицына уо.д.а. Кинилэр сайдан, улуус бастыҥ учууталлара 
буола үүммүттэрэ. Дьоммут куруук иэйэ ахтар эбэлэрбит Мотурууна, Өлөөнө, 
ыкса ыалларбыт Догуевтар, Ивановтар, Яковлевтар, Андреевтар, Васильевтар, 
Герасимовтар, Федотовтар, Лазаревтар, Санниковтар, Бускаровтар, Львовтар, 
Федоровтар уо.д.а. оҕолоро, сиэннэрэ биһиэхэ ахтылҕаннаах дьоннор, кинилэри 
хаан уруу аймахтарбыт курдук ылынабыт. Дьоммут уоппускаҕа сылдьалларын 
өйдөөбөппүт. Кыһыннары, сайыннары үөрүүлээх үлэ күөстүү оргуйара.

Нам, Ороһу нэһилиэктэригэр үлэлэрин туһунан эмиэ туспа кэрэ кэпсээн. 
Доҕотторо, дьүөгэлэрэ, үөрэппит оҕолоро, алтыспыт дьоно-сэргэтэ… Сусанна 
Пудовна, Мария Васильевна, Мария Иннокентьевна, Валентина Варфоломеев-
на, Борисова Калиста, Жендринская Рая, Анисимова Люся, Тойтонов Саша, 
Романов Саша, Алексеева Люда, Кардашевская Фая, Осипова Таня уо.д.а. 
ытыктыыр дьүөгэлэрэ, үөрэппит оҕолоро буолаллар. Кинилэр үтүө ааттара, са-
наалара биһиги өйбүтүгэр-санаабытыгар дириҥник иҥэн сылдьар.

Ийэбит хара өлүөр диэри үөрэппит оҕолорун олохторун интэриэһиргээн, ки-
нилэр хомолтолорун хомолто гынан, кинилэри кытары бииргэ үөрсэ олорбута. 
Кинилэргэ үтүө сүбэһит этэ. 2008 с. «Саха оскуолатын сахалыы тыыннааһын» 
диэн бырайыага өрөспүүбүлүкэҕэ бастаан туһунан кинигэнэн тахсыбытыттан 
дьолломмута — «Төһө да кырыйдарбын, билигин да оскуолаларга көмө буола-
бын» диэн. Олоҕун бүтэһик күннэригэр диэри уруучукатын ыһыктыбатаҕа. Аныгы 

Евдокия Афанасьевна олоҕун аргыһа 
Ильин Василий Григорьевичтыын



255

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

дьалхааннаах үйэҕэ саха ыччатын иитиигэ-үөрэтиигэ санааларын, философскай 
анаарыытын, ахтыыларын кинигэ гынан таһаарар санаалааҕа. Сүрдээҕин диэн 
ыксыыра. Баҕар, быйыл ол сиппэтэх санаата туолуо.

Дьоммут үлэлэрин сэргэ 6 оҕону төрөтөн атахтарыгар туруорбуттара. Тыа 
дьонун сиэринэн үлэни таптыыр, дьоҥҥо үтүө, аламаҕай, ытыктабыллаах 
сыһыаннаах, улахымсыйбат, киэҥ толкуйдаах, дьарыктаах гына иитэргэ кыһам-
мыта. Билсии-көрсүү, үлэттэн куотунуу, ньымааттаһыы, албыннаһыы, албын-
нааһын, сирэй көрбөх, сымыйаччы, ылыгас буолуу саамай утарар көстүүлэрэ 
этэ. Ийэбит көнө, туруору майгылаах этэ. Сирбитин, утарбытын сирэйгэ утары 
этэри сөбүлүүрэ. Кэтэх санаата суоҕа, дьону кэннилэриттэн мөҕүттэ, үөхсэ сыл-
дьааччыта суох. Бэйэтэ балалаайкаҕа оонньуура, ыллыырын сөбүлүүрэ, эдэри-
гэр хайыһардьыт, сүүрүк этэ. Минньигэс, дэлэй астааҕа, ырааһа, чэбэрэ билигин 
да биһигини сөхтөрөр. Саамай сөбүлүүр, долгуйа үөрэр бырааһынньыга Улуу 
Кыайыы күнэ этэ. Сиэннэрин таҥаһын муодатын бэйэтэ быһаарар этэ. Кыргыт-
тар билигин да саҥа таҥаһы ыллахтарына, «эбэбит туох диэ этэй» дэһэллэр. 
Сүрдээх сэмэй этэ. Ылбыт наҕараадаларынан хаһан да өҥнүбэтэҕэ. Ылбыт 
аата-суола барыта «Мукучулар, Боотулуулар, Мэйиктэр үтүөлэрэ, кинилэр үлэ-
лэрэ» диэн буолара.

Дьоммут «Чолбон» бөлөх ааттаах-суоллаах бөлөх буоларыгар улахан үтүө-
лээхтэр. Ийэбит бастакынан бу рок-музыка ханнык да «капиталистар, империа-
листар, наркоманнар…» музыкалара буолбатаҕын, аныгы үйэ ыччатын өйө-са- 
наата, дууһата, музыката, аныгы үйэ сүүрээнэ буоларын дьоҥҥо билиһин-
нэрбитэ. Түүннэри дьиэбит иһэ музыка, мөккүһүү, сороҕор этиһии аҥаардаах 
мөккүһүү, киирии-тахсыы… Ийэбит кыһаллыбат, тэбис-тэҥҥэ үөрэр-көтөр, тэ-
бис-тэҥҥэ ыллаһар, тэбис-тэҥҥэ мөккүһэр…

Аҕабыт «Чолбоннор» бастакы кэнсиэртэрин оройуоннааҕы култуура дьиэти - 
гэр тэрийээһиҥҥэ бэйэтэ илиитинэн суруйбут биллэриилэрин олбуордар-
га сы һыартыы сылдьар, киирэр ааҥҥа билиэт атыылыы олорор мөссүөнэ ха-
рахпытыгар билигин да көстөр… Уолаттар табаарыстара дьоммутун үрдүктүк 
сыаналыыллара. Александр Липницкэй, Алексей Амбросьев, Олег Сидоров, 
Степанида Борисова, Семен Архипов, Михаил Тумусов, Василий Алексеев, Ви-
талий Власов, Егоровтар… Ийэбит, аҕабыт туһунан кинилэр суруйбут этиилэрэ, 
кинигэлэрэ…

Биһиги ийэбит Евдокия Афанасьевна Егорова, аҕабыт Ильин Василий Гри-
горьевич сырдык, үтүө ааттара умнуллуо суоҕа. Кинилэр хас биирдии үөрэппит, 
төрөппүт оҕолоругар бэрсибит сүрэхтэрин сылааһа, өйдөрө-санаалара, дууһа-
ларын иэйиитэ салҕанан барыа. Бытархай ол-бу умнуллуо, сүтүө-оһуо. Оттон 
биһиги дьоммут дууһалара музыка тыаһыырын тухары «Чолбон» бөлөҕү кытары 
тэҥҥэ ыллаһыахтара.

Оҕолоро, сиэннэрэ
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Егорова Люция Тарасовна 

Сэрии сылын оҕолоро 

Аҕа дойду Улуу сэриитигэр Балаҕаннаахтан маҥнайгы 
ыҥырыыга 21 киһи барбыта. Олор истэригэр ийэм, Зинаи-
да Васильевна, бииргэ төрөөбүт быраата Васильев Петр 
Васильевич уонна мин төрөппүт аҕам Егоров Тарас Гри-
горьевич ыҥырыллан барбыттара. Аҕам илиитигэр баа-
һыран, 1942 с. дойдутугар эргиллибитэ. Ийэм оройуон 
холкуостарыгар тыраахтарынан сир оҥоһуутугар, үүнүү 
хомууругар таһаарыылаахтык үлэлээбитэ.

Эдэр дьон истиҥ иэйиилээх тапталларын түмүгэр 
1943 с. мин төрөөбүтүм. Сэрии ыар сылларыгар ийэм аах 
бииргэ төрөөбүттэрэ биир дьиэ кэргэн буолан олорбуттара.

1946 с. кыра оҕолоох буолан, тырахтарыыһыттан уурай-
быта. Таайбынаан Яковтыын улахан ампаар дьиэлэрин 

биир балаҕан дьиэҕэ уонна ыанар ынахха атастаспыттара.
Ийэм холкуоска хонуу үлэтигэр үлэлээбитэ. Көлөһүн күнэ аҕыйах буолан, дьо-

нун кыайан иитэр кыаҕа суоҕа. Кэлин Балаҕаннаахха пиэрмэҕэ ыанньыксыттаа-
быта. «Уоттаах», «Куруҥ күөлэ» уонна «Сээс алааһа» пиэрмэлэргэ ынах ыан, 
ньирэй көрөн, хотон ис-тас үлэтигэр үлэлээбитэ. Таайым Яков сайын от үлэти-
гэр, суол-иис оҥоһуутугар, ыраах субан сүөһүнү көрүүгэ, сылгы иитиитигэр, о.д.а. 
араас үлэлэргэ кыайыылаахтык үлэлиирэ.

Биһиги балтыбынаан Любалыын пиэрмэ үлэһиттэрин оҕолорунаан бодо-
руһан, дьыссаат, дьааһыла суох кэмигэр бары бииргэ оонньуурбут, дьоммутугар 
көмөлөһөрбүт.

Ийэм хаппыыстаны бурдукка булкуйан, хааһы буһарара, иэдьэгэйдээх буулка 
оҥороро. Ынах тириитин имитэн, этэрбэс тигэрэ, тирии түүппүлэ кэтэрбит.

Балаҕаннаах оскуолатыгар үөрэнэ киирбиппэр, ийэм «Сээс алааһын» пиэр-
мэтигэр ыанньыксыттаабыта.

Мин пиэрмэттэн соҕотоҕун оскуолаҕа сылдьарым. Сарсыарда эрдэ туруо-
ран, оскуолаҕа ыытара. Мин биир-икки уруогу куоттаран тиийэрим. Аара ыал-
га киирэн оонньуурум. Иккис чиэппэр кэнниттэн Ороһуга эдьиийим аахха Раиса 
Федоровна Григорьевалаахха олорон үөрэммитим. Кинилэр оскуолаттан чугас 
кулуупка олороллоро.

Кыһын куор ыарыыта туран, ийэм төттөрү Балаҕаннаахха аҕалбыта. Оскуо-
лаҕа чугаһатан, кулуупка оһох оттооччунан, дьиэ сууйааччынан үлэлииригэр ку-
луупка олорбуппут.

Балаҕаннаах оскуолатыгар араас кэмҥэ Николаева М. В., Егорова Е. А., Жен-
дринскэй П. М., Жендринскэй П. П. үөрэппиттэрэ. Петр Михайлович: «Үөрэхтээх 
буоллаххытына, ас-таҥас куруук баар буолуо», — диэн үөрэх үчүгэйин туһунан 
өйдөтөрө. Ону ийэбэр кэлэн кэпсээтэхпинэ, ийэм: «Учууталгыт кэпсиирин өй-
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дөөн истиҥ, кини эһиги үөрэхтээх дьон буоларгытыгар кыһанар», — диирэ. Ийэм 
биир буукубаны аахпат, сатаан илии баттаабат киһи биһиги үөрэхтээх, үлэһит 
буоларбытыгар аһара да кыһанаахтыыра. Мин Саха государственнай универ-
ситетын саха салаатын кэтэхтэн үөрэнэн, кэнчээри ыччаты төрөөбүт тылларын 
билэргэ үөрэппитим.

Балтым Люба Нам орто оскуолатын бүтэрэн, Мииринэй куоракка рудаттан ал-
мааһы ылгыыр идэҕэ үөрэнэн, Удачнайдааҕы ГОК-ка үлэлээбитэ.

Онон ийэбит кэриэһин толорбуппут.

Кыыһа Люция Тарасовна Егорова 

Егорова Мария Иннокентьевна 

Күн күбэй ийэбит

Биһиги күн күбэй ийэбит Мария Иннокентьевна 1933 сыл 
кулун тутар ый 28 күнүгэр Үөһээ Бүлүү оройуонун I Хоро-
тугар күн сирин көрбүтэ.

Ийэбит айбыт аҕата Егоров Иннокентий Семенович, 
ийэ тэ Ильина Марфа Николаевна улахан кыыстара буо-
лар. Ийэм кэпсииринэн, кини иннинэ аас-туор олохтон 
эмп-том суоҕуттан элбэх оҕо күн сириттэн матаахтаабыт. 
Онон быраата Уйбаанныын иккиэ буолан улааппыттар.

Оҕо сааһа сэрии ыар сылларыгар, сут-кураан сатыы-
лаабыт, алдьархай ааҥнаабыт кэмнэригэр ааспыта. 1-кы 
кылааска Нам сэттэ кылаастаах оскуолатыгар үөрэнэ 
киир битэ. Хас сыллаахха чуолкай киирбитин билбэппин, ол гынан баран, урук-
ку оҕолор 8–9 саастарыгар да 1-кы кылааска киирэллэрэ. Сэрии кэмигэр сайын  
буоллун, кыһын буоллун — хаалбыт дьоҥҥо көмөлөһөн, бурдук ыһыытыгар, хо-
мууругар, оҕуруот, от үлэтигэр барытыгар илии-атах буолан сылдьыбыттара. 
«Ийэм сэриигэ сылдьар дьоҥҥо ыытабыт», — диэн, кээнчэ, үтүлүк тигэригэр 
көмөлөһөр этим диирэ. Ханна да буоларын курдук, сэрии ыар сыллара оскуо-
ла оҕотугар содула суох ааспатахтара. Аччыктааһын, таҥас-сап мөлтөх буолан, 
тоҥууну-хатыыны көрсөллөрө, үөрэх да тээбиринэ тиийбэтэ. Ол да буоллар, ба-
рытын тулуйан үөрэхтэрин тохтоппотохторо.

Улуу Кыайыы өрөгөйдөөх күнүн хайдах, ханна көрсүбүтүн кэпсиирэ: «1945 сыл 
ыам ыйын 10 күнүгэр сааскы ылааҥы күҥҥэ оскуолаҕа үөрэнээри олордохпуту-
на, учууталбыт «Кыайыы буолбут! Ураа! Сэбиэскэй Аармыйа туругурдун! Сталин 
туругурдун!» диэбитинэн кылааска киирэн кэлбитин өйдүүбүн. Нэһилиэк дьоно 
бары мустан, баҕанаҕа ыйанан турар «тэриэлкэ» араадьыйанан Левитан саҥа-
тын истэн үөрүү-көтүү, ол быыһыгар харах уулаах Кыайыыны уруйдаабыттара».

Оҕо сааһын, син биир атын оҕолор курдук, оонньоон-көрүлээн, кыһынын 
хаҥкылаан, салаасканан хатааһылаан атаарбыт. Үөрэнэ сылдьан, оскуола тэ-
рээһиннэригэр успуорт буоллун, кэнсиэр буоллун — көхтөөхтүк кыттар эбит. 
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Ордук үҥкүүнү сөбүлүүрэ, «Молдаванеску» диэн үҥкүүнү үҥкүүлээн бастаабы-
тыгар, «Словарь иностранных слов» диэн халыҥ кинигэнэн наҕараадалаабытта-
рын олус истиҥник ахтара. Ол саҕана оннук кинигэ атыыга суоҕа, сыаналаах бэ-
лэх буолара. Успуорка сүүрүүгэ, үрдүгү ыстаныыга үчүгэй буолан, өссө Ньурбаҕа 
спортивнай лаа ҕырга сынньана барар путевканан наҕараадаламмыт.

Нам сэттэ кылаастаах оскуолатын бүтэрэн, салгыы Үөһээ Бүлүүгэ Исидор Ба-
рахов аатынан орто оскуоланы 1954 с. бүтэрбитэ. Салгыы Бүлүүтээҕи педучи-
лищены 1957 с. бүтэрэн, үлэтин начаалынай кылаас учууталынан саҕалаабыта. 
Бастакы үөрэппит оҕолоро билигин бэйэлэрэ кырдьаҕас ыал ийэлэрэ, аҕалара, 
эбэлэрэ, эһэлэрэ. Михайлова Тамара, Павлова Варя, Докторова Рая, Лазаре-
ва Лиза уо.д.а. Биир Семенов Коля диэн үөрэнээччитэ «Ат» диэн тугуй?» диэн 
ыйыт таҕына, айаҕын атар үһү, оттон «Ыт» диэн ыйыттаҕына, саанан ытар курдук 
«пуҥ-пуҥ» диирэ диэн кэпсээн күллэртиирэ.

Биһиги ийэбит хатыҥыр, сырдык сэбэрэлээх, ып-ыраас, чэнчис буолара уон-
на таҥаһа оччолорго муодунайын, мап-маҥан куруһубалаах булууһалааҕын, 
хап-хара көстүүмнээҕин үөрэппит оҕолоро астына, кини курдук буолуохтарын 
баҕаралларын туһунан кэпсииллэрэ. Оччолорго биирдии кылааска 30-тан тахса-
лыы оҕо баара, өрүү кинилэр үөрэхтэрин көрдөрүүтүн 100%-ҥа тиэрдэргэ кыһал-
лара, киэһэ аайы тэтэрээт бэрэбиэркэтэ, былаан оҥостуута, көрдөрөн үөрэтэр 
босуобуйа оҥоһуута буолара. Ону таһынан нэһилиэк олоҕор көхтөөхтүк кыттара. 
Холобур, өр кэмҥэ агитационнай биригээдэ агитаторынан, быыбар хамыыһы-
йатын солбуллубат чилиэнинэн, норуодунай сэтээтэлинэн, главкомунан үтүө 
суобас таахтык үлэлээбитэ.

Сайын оҕолору салайан лабыкта быһыытыгар, өрүс уҥуор талах бэлэмнээһи-
нигэр, саас хортуоппуй сиэмэтин ыраастааһыҥҥа, күһүн хортуоппуй хомууругар 
барытыгар үөрүүнэн сылдьыһара. Урут нэһилиэккэ үлэ-хамнас, субуотунньук 
күөстүү оргуйан олороро.

Биһиги аҕабыт Болтоков Василий Романовиһы кытта 1959 с. ыал буолбутта-
ра. Аҕабыт Балаҕаннаахха Кур Оттоох диэн алааска 1894 с. Роман уонна Аана 
диэн ыалга иккис оҕонон күн сирин көрбүт. Бастакы оҕолоро, эдьиийбит Мария 
Романовна, Ороһуга өр сылларга учууталлаабыта, кэргэнэ Захаров Николай 
Семеновичтыын 9 оҕону төрөтөн, элбэх сиэннэнэн, хос сиэннэнэн, оҕолор би-
лигин өрөспүүбүлүкэ араас муннуктарыгар олороллор, ситиһиилээхтик үлэлиил-
лэр-хамсыыллар. Кыралара Дмитрий Үөһээ Бүлүүгэ ыал буолан, 4 оҕону хаал-
ларан, эдэр сааһыгар өлбүтэ. Ийэлээх аҕата эрдэ өлөн, аҕабыт таайдарынан 
олорон, Үөһээ Бүлүүгэ орто оскуоланы бүтэрбит. Ийэбит кэпсииринэн, өрөбүл-
лэргэ үөрэх кэнниттэн Намҥа аргыстаһан тахсаллара үһү. Кинилиин бииргэ ус-
пуорт көрүҥнэригэр кытталлара, Үөһээ Бүлүү чиэһин Ньурбаҕа тиийэ көмүскүү 
бара сылдьыбыттарын кэпсиирэ. Кинини таптыырын, киһи быһыытынан сэмэ-
йин, уҥуоҕа уһунун, спортсменын тоһоҕолоон бэлиэтиирэ. Аҕабыт Магадааннаа-
ҕы хайаны үөрэтэр техникуму бүтэрэн «геолог-техник» идэлээх Амакинскай экс-
педицияҕа үлэлээбитэ. Кини 1961 с. баара-суоҕа 30 сааһыгар, үлэлии сылдьан, 
хайаттан сууллан суорума суолламмыта. Онтон ыла ийэбит огдообо, дьара-



259

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

май санныгар үс сии-кырбас оҕолордоох хаалбыта. Ол ыар кэмнэри барытын 
тулу йан, оҕолорум тустара диэн харса суох үлэлээн, биһигини атахпытыгар ту-
руорбута.

Билигин сааһыран олорон санаатахпына, ийэм барахсан ыал да курдук олор-
ботох эбит. Аҕабыт уоппускаҕа кэлэн биир ый буолан барарыгар биирдии оҕо 
баар буолан испит, онон үс эрэ ый бииргэ буолбуттар. Ийэм миигин 7 ыйдаах 
ыарахан сырыттаҕына, «аҕаҕыт өллө» диэн тэлэгирээмэ кэлбитигэр баран аҕа-
лар кыаҕа суоҕун иһин, эдьиийбит Мария Емельяновна Кардашевская баран, 
дьыалатын оҥорторон, бөртөлүөт кэпсэтэн, ардахтаах баҕайы атырдьах ыйы-
гар Амакинскай экспедицияттан аҕалан төрөөбүт Балаҕаннааҕар көмүс уҥуоҕа 
көтөҕүллүбүтэ.

Ийэбит кыра эрдэхпититтэн ыраас, чэнчис буоларга такайара. Мин билигин 
ырааспын, дьаһаллаахпын дэнэбин да, ийэҕэр тиийбэккин дииллэр. Кинини 
билэр дьоннор кэпсииллэринэн, наһаа ыраас, барыта уурбут-туппут курдук, тэ-
бээн-сахсыйан, арааһа, Намҥа киниэхэ тиийэр чэнчис киһи аҕыйах буолуо диэч-
чилэр. Күрүчүөгүнэн баайбыт, кириэһинэн тикпит таҥастара билигин да баал-
лар. Ордук мулиненан быысыбайдыыра, оҕуруону тиһэн оҥорор этэ, ол курдук 
суумка, үтүлүк, билэ тигэттээбитин харыстаан илдьэ сылдьабыт.

Үлэлии сылдьан уоппускатыгар Москваҕа хаста да, Ленинградка, Волгоград - 
ка бара сылдьыбыта. Онтон куруук, биһиэхэ, оҕолоругар, таҥас, оонньуур бөҕө 
аҕалара. Биир бастакынан болоньевай таҥастан куурканы, плаһы биһиги кэп-
пиппит. Бардаҕын аайы биһиэхэ эрэ буолбакка, быраатын Уйбаан оҕолору-
гар эмиэ аҕалара. Онон бары биир кууркалаах, плащтаах этибит, өҥнөрө эрэ 
атын-атын буолара. Араас өҥнөөх лиэнтэлэри, уолаттарга бэстилиэт, саа оон-
ньуурдары аҕалтыыра.

Өйдүүбүн ээ, миэхэ улахан баҕайы хаамар куукуланы аҕалбытыгар куттанан 
ытаабыппын. Онтон сотору соҕус, хайдах хаамарын быһаараары, илиитин-ата-
ҕын араартаан кэбиһэн мөҕүллүү буолбутун.

Ийэбит оскуолаҕа сылдьан кинигэни ааҕарбытын ирдиирэ. Убайдарым түүн-
нэри суорҕан анныгар банаарыгынан сырдатан ааҕан, сарсыарда нэһиилэ туран 
оскуолаҕа барар түгэннэрэ баара. Дьиэбитигэр элбэх хаһыат, сурунаал суруйта-
рар этэ. Холобур, «Учительская газета», «Бэлэм буол», «Пионерская правда», 
«Юный техник», «Человек и закон», «Мурзилка», «Веселые картинки», «Работ-
ница», «Крестьянка», «Здоровье», «Советский экран», о.д.а.

Хас сайын аайы куораттан дьиэбэр сайылыы тиийэн, ийэм көмүс уҥуоҕар 
тахсан алаадьы ууран, үүттээх чэй кутан кэллэхпинэ, хайдах эрэ санаам чэп-
чиир курдук. Санаабар, ахтар аҕай, кэтэспит курдук буолар. Сорох дьоннор үс 
сыл кэнниттэн сылдьыллыбат, суол оҥоһуллубат дииллэр да, мин көрбөккө кэ-
лиэхпин хайдах эрэ санаам буолбат. Санаабар хайдах эрэ кэпсэппит, сонуммун 
ыһа-тоҕо кэпсээбит курдук сананабын…

Олоҕун кэрчиктэрэ: педагогическай ыстааһа 35 сыл; педагогическай үлэ бэ-
тэрээнэ; тыыл бэтэрээнэ; РСФСР норуотун үөрэҕириитин туйгуна (1972 с.); Саха 
АССР үөрэҕин миниистирэ Н. Шарин илии баттааһыннаах Бочуотунай грамо-
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та (1966 с.); Учууталлар билиилэрин үрдэтэр институт Бочуотунай грамотата 
(1980 с.).

Дакылаата: «Оҕону айылҕаны таптыырга, айылҕалыын алтыһарга үөрэтии».
Наҕараадалара: «1941–1945 сс. Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ кил-

биэннээх үлэтин иһин»; «1941–1945 сс. Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ 
Кыайыы 50 сыла»; «1941–1945 сс. Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ Кыайыы 
60 сыла»; 1941–1945 сс. Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ Кыайыы 60 сыла 
туолуутун чиэһигэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин Президенэ В. А. Штыров Махтал су-
руга.

Улахан уола Евгений Васильевич Болтоков 1959 сыл алтынньы 19 күнүгэр 
төрөөбүтэ. Туйгун үөрэхтээх буолан, 1969 с. «Бэлэм буол» хаһыакка В. И. Улья-
нов диниэбинньигэр тахсыбыта 2019 с. 50 сыла буолбута. Женя ордук сөбүлээн 
математика, физика уруоктарыгар дьарыктанара. Оройуоҥҥа, өрөспүүбүлүкэҕэ 
тиийэ олимпиадаларга кыттыбыта. Кинигэни ааҕарын туохтааҕар да ордук сө-
бүлүүрэ. Аһыы олорон кинигэни ааҕан үгүстүк сэмэлэнэрэ. 1977 с. 10-с кылааһы 
бүтэрэн, СГУ-га үөрэххэ туттарсан баран куонкуруска хапсыбакка кэлэн, нэһи-
лиэкпитигэр баар СПТУ-10 киирэн, суоппар идэтин баһылаан, оччолорго Исидор 
Барахов аатынан сопхуоска суоппардаабыта. 1979–1981 сс. ытык иэһин толо-
рон, Сэбиэскэй Аармыйа кэккэтигэр сулууспалаабыта. Онтон Бурятия Улан-Удэ 
куоратыгар Гидромелиоративнай техникумҥа үөрэххэ киирбитэ. Бүтэрэн кэлэн 
Исидор Барахов аатынан сопхуоска идэтинэн үлэлээн, ардыгар суоппардаан, 
билигин биэнсийэҕэ олорор. Олоҕун аргыһа, тапталлаах кэргэнэ Болтокова Ан-
тонина Николаевна үлэ бэтэрээнэ, орто үөрэхтээһин бочуоттаах үлэһитэ, Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин Президенин гранын хаһаайката. Дьиэтигэр-уотугар бэртээхэй 
хаһаайка. Быысыбайдыырын, баайарын ордук сөбүлүүр. Үлэлэрин мунньан  
быыстапка да оҥоруон сөптөөх. Талбыт курдук уол уонна кыыс оҕолоохтор. Эһэ-
тин аатын сүгэ сылдьар Василий Болтоков орто оскуоланы бүтэрэн баран, аар-
мыйаҕа сулууспалаабыта. Билигин тапталлаах кэргэнэ Анжела төрөөбүт дой-
дутугар Горнай улууһугар Бэрдьигэстээххэ олорор, үлэлиир, 4 оҕолоох. Улахан 
кыыһа Алена дьыссаат киһитэ, быйыл оскуолаҕа киирэр, игирэ принцесса-кыр-
гыттара Софиялаах Диана икки саастаахтар. Уонна 2019 сыл түмүктэнэрэ аҕы-
йах хонук хаалбытын кэннэ, үс кыыс кэнниттэн, уол оҕолоннулар. Кэтэһиилээх 
уолчааммыт эһэтин аатын толору сүгэн, Болтоков Евгений Васильевич диэн со-
куонунан сурулунна, бэчээтинэн бигэргэннэ.

Кыыстара Мария диэн, эбэтин аатын сүгэн, эбэтин үөрдүбүт оҕо. Билигин 
Үөһээ Бүлүүтээҕи техникумҥа үөрэнэр. Женялаах Тоня 4 сиэннээхтэр, өссө да 
сир симэхтэрэ сиэнчээннэр кэлиэхтэрэ.

Орто уол Болтоков Иннокентий Васильевич 1960 сыл алтынньы 2 күнүгэр 
төрөөбүтэ. Убайа Евгенийдиин саастара 17 хонугунан быысаһар. Ону ийэбит 
дьээбэлэнэн, «сылга икки оҕону төрөппүтүм» диэччи. Уолларыгар Иннокентий 
диэн эһэтин аатын биэрбиттэр. Үөрэҕэр эмиэ убайын курдук туочунай наука-
лары сөбүлүүрэ. Убайынаан дуобакка, саахымакка оонньууллара. Хаартыска 
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үөдүйбүтүгэр, ону сөбүлээн түһэрэллэрэ да, бэчээттииллэрэ да. 10-с кылааһы 
бүтэрэн баран, СГУ-га физико-математическай факультекка киирэн үөрэммитэ.

Иккис куурустан олорор сиригэр табыллыбакка үөрэҕин быраҕарга күһэлли-
битэ. Оччолорго уопсай дьиэни хотуттан сылдьар уонна тулаайах устудьуоннар-
га эрэ биэрэллэрэ. Уопсай дьиэ аҕыйах да буоллаҕа. Онон дойдутугар кэлэн 
электрик куурсун бүтэрэн, идэтинэн Оҥхой нэһилиэгин солбуллубат электри-
гинэн үлэлээн, билигин биэнсийэҕэ тахсан олорор.

Тапталлаах кэргэнэ Лариса Васильевналыын 4 оҕолоохтор. Кини Оҥхой ад-
министрациятыгар кылаабынай буҕаалтырынан күн бүгүҥҥэ диэри үтүө суо-
бастаахтык үлэлии сылдьар. Икки улахан уолаттар Василий уонна Иннокентий 
СГУ геолого-разведывательнай факультетын бүтэрэн, эһэлэрин туйаҕын хата-
ран, геолог буолан Мииринэй куоракка үлэлииллэр, олороллор. Вася үс оҕолоох: 
уоллаах кыыһа оскуола оҕолоро, кыракый кыысчаан дьыссаат киһитэ. Васялаах 
уоллара эһэтин аатын толору сүгэр ааттаах — Болтоков Иннокентий Васильевич 
диэн. Онон икки эһээлэр олохторун уһатан биэрэр сиэннэр бааллар.

Орто уол Кеша икки уолаттара дьыссаат дьонноро.
Кыра уол Женя СГУ математическай факультетын бүтэрэн, билигин Мии-

ринэй куоракка олорор, үлэлиир. Ыал буола илик.
Саамай кыралара, соҕотох кыысчааннара, Сильвия Мииринэйгэ баспытаатал 

үөрэҕин бүтэрэн, Үөһээ Бүлүүгэ дьыссаакка идэтинэн үлэлиир.
Онон Иннокентийдаах Лариса 5 сиэннээхтэр, өссө да сиэнчээннэр кэлиэхтэрэ.
М. И. Егорова кыыһа, Любовь Васильевна Ю-Болтокова, мин 1961 сыл сэ-

тинньи 15 күнүгэр Үөһээ Бүлүү оройуонун Нам сэлиэнньэтигэр күн сирин үтүө-
түн-кэрэтин көрбүтүм. Ойор-тэбэр оҕо сааһым Намым барахсан сиэдэрэй сибэк-
килээх алаастарыгар, Хотун Бүлүүм өрүһүгэр чомполоно сөтүөлээн ааспыта.

1978 с. 10-с кылааһы 40-тан тахса буолан бүтэрбиппит. Ким үөрэх, ким үлэ 
диэн тус-туспа суолунан барбыппыт. Ол сайын СГУ-га туттарсан, куонкуруһу 
кыайан ааспакка, Наммар төннөн кэлэн, үлэ киниискэтин толотторон, үлэһит 
буол бутум. «Оскуола-маҕаһыын» диэн атыыһыттар куурустарыгар үөрэнэн, 
атыы һыттан саҕалаан буҕаалтыр буолбутум.

Кэргэним Сунтаартан төрүттээх, кэриэй кэрэмэһэ, көмүс илиилээх күндү 
киһим Ю Андрей Шиндикинович. Билигин иккиэн биэнсийэҕэ олоробут.

Уолбут Любомир Николаев учуутал эбэтин үөрдэн 1983 сыл балаҕан ыйын 
1 күнүгэр, үөрэх аһыллыыта, күн сиригэр кэлбитэ. Ол сылтан саҕалаан, оскуо-
лаларга балаҕан ыйын 1 күнүгэр Эйэ уруоктара буолбуттара, ол иһин сиэнин 
эйэни таптаатын диэн Любомир диэн ааттаабыта. Эбээ тапталлаах улахан сиэ нэ 
7 саа һын томтойо туолаат, бастакы чуорааны чугдаардан оскуола киһитэ буол - 
бута. 2001 с. Үөһээ Бүлүүтээҕи М. А. Алексеев аатынан гимназияны ситиһии-
лээхтик бүтэрэн, СГУ физкультура уонна успуорт институтун (ИФКиС) устудьуо-
на буолбута уонна 2006 с. «тренер-преподаватель» диэн идэни баһылаан, 
үлэтин саҕалаабыта. Билигин куоракка ИДьМ-ҥа үлэлиир. 4 оҕо аҕата. Кэргэнэ 
Мирослава СГУ математическай факультетын бүтэрбитэ. Оҕолорун көрөн оло-
рор. Радомир, Яромир, Ясмира, Миранна диэн сиэннэрдээхпит.
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Любомир уонна Мирослава оҕолорунаан ааттарын сүрүн олоҕо «Мир» диэн-
тэн тахсар. Иллээх-эйэлээх дьиэ кэргэн буолан, сир үрдүгэр эйэ-дьол иһин үлэ-
лииллэр, олороллор.

Любомир успуордунан үлүһүйэн дьарыктанар. Ол курдук, хапсаҕайга, мас 
тардыһыытыгар Саха сирин маастара. «Хоро уола-2008» абсолютнай кыайыы-
лааҕа; «Дыгын оонньуулара-2013» абсолютнай кыайыылааҕа; «Дыгын оонньуу-
ларыгар» үс төгүл үһүс миэстэлээх; Чурапчы «Тоҕус томтор-2014» абсолютнай 
кыайыылааҕа; «Тоҕус томтор-2018» абсолютнай кыайыылааҕа; «Бүлүү бооту-
ра-2019» абсолютнай кыайыылааҕа.

Саха сиригэр ыытыллар күүстээхтэр оонньууларыгар барытыгар чөмпүйүөн 
буолан, кырдьык күүстээх-уохтаах оҕолоох буоламмын, ийэ быһыытынан, сэ-
мээр киэн туттабын.

Итиннэ барытыгар төрүттэрбитигэр күүстээх, кыахтаах дьон бааллара оруолу 
оонньообут буолуохтаах.

Любовь Васильевна Ю‑Болтокова. 
Тохсунньу 31 күнэ, 2020 с.

Дьокуускай 

Иванов Василий Степанович 

 Ааспыты ахтан-санаан…

Мин 1930 с. Нам нэһилиэгэр төрөөбүтүм, дьоннорум 
холкуостаах этилэр. Кэлин 1939 с. кураан буолан үүнээйи 
кыайан үүммэтэҕэ, ол бириэмэҕэ биһиги I Боотулууга оло-
рор этибит, онно элбэх киһи аччыктаан, хоргуйан өллө 
дииллэрэ. Онтон 1941 с. «Рыбтрест» диэн тэриллибити-
гэр аҕабыт Түҥ өрүскэ балык бултааһыныгар үлэлээбитэ, 
онно дьоннорум саас көһөн тахсан балаакканан олорбут-
тара. Мин үөрэх бүппүтүн кэннэ онно тахсан үлэлээбитим. 
Ол сайын биир киһи тахсан «сэрии буолла» диэбититтэн 
сэрии буолбутун истибиппит.

Сүрүн үлэбит диэн балыкпытын мас буочукаҕа тууһуур 
этибит. Ол сайын биһигини кытта Ороһу киһитэ Ханхасов Григорий диэн киһи 
үлэлии сырыттаҕына, бэбиэскэ таһааран туттарбыттарыгар, сэриигэ барбыта. 
Онно үлэлиир дьоҥҥо нуорма бурдук, арыы биэрэллэр этэ.

Егоров Андрей Николаевич-Бурҕаа «Рыбтрест» тойоно этэ, быһыыта. Би-
һиэ хэ тахса сылдьыбыта. Күһүнүгэр көһөн кэлэн Боотулууга олорбуппут. Онтон 
нөҥүө сайыныгар Түүкээн үрэххэ тахсан эмиэ балыкка үлэлээбиппит.

1943 с. сааһыгар дойдубутугар көһөн кэлбиппит. Бэс ыйыгар аҕабытын аар-
мыйаҕа ылбыттара, онон алта оҕону кытта ийэбит соҕотох хаалбыта. Кини 
оскуолаҕа уонна интэринээккэ остуорастаабыта. Биһиги эдьиийбинээн оскуола 
кэнниттэн холкуоска кыайар үлэлэрбитин үлэлээн барбыппыт, оччолорго үлэ-
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лээтэххинэ эрэ аһыыр кэмиҥ этэ. Бу дойдуга оҕуруот аһа, бурдук үүнэр буолан, 
улахан аччыктааһын тахсыбатаҕа. Оччотооҕу оҕолор улахан дьону кытта тэҥҥэ 
үлэлиир этибит. Эйигин кыра диэн үлэттэн эрдэ уураппат этилэр, онон кыра 
саас пытыгар улаханнык оонньооботох дьоммут. Үлэттэн атыны билбэт этибит. 
Холкуос араас үлэтигэр — ноһуом таһыытыгар, оҕуруокка, бурдукка — үлэлээ-
битим. 1946 c. оскуоланы хойут бүтэрбитим, онтон эмиэ үлэлээн барбытым. 
1948 с. күһүн пиэрмэҕэ биригэдьиирдээбитим, ол сырыттахпына 1955–1956 cc. 
Ньурбаҕа биир сыллаах младшай биэлсэр куурсугар үөрэнэн, ветеринарнай 
биэлсэринэн үлэлээбитинэн барбытым, онно уһаппатахтара, эмиэ биригэдьии-
ринэн анаабыттара. 1985 c. биэнсийэҕэ тахсыахпар диэри үлэлээбитим.

Ааспыт олох араас ыарахаттарын тулуйан баччаҕа тиийэн кэллэҕим.

Василий Степанович Иванов, 
үлэ, тыыл бэтэрээнэ.

Нам музейын архыыбыттан 

Аҕабыт, эһэбит туһунан 

Василий Степанович 1930 с. Үөһээ Бүлүү оройуонун Нам нэһилиэгэр Сте-
пан Иванович, Мавра Гаврильевна Ивановтар холкуостаах дьиэ кэргэттэригэр 
төрөөбүтэ.

Аҕата Талахаччыйа Ыстапаан Бүлүү хаһааҕын уола. Үрдүк уҥуохтаах, тэ-
лэкэчийбит сытыы-хотуу киһи, эдэригэр сырыы-айан бөҕөтүгэр сылдьыбыт, ми-
лииссийэлээн да ылбыт. Ийэтэ Маабыра майгылаах бастыҥа, үлэһит үтүөтэ, 
16-та оҕоломмутуттан 7 оҕото тыыннаах хаалбыт (5 кыыс, 2 уол). Кыра уол эдэр 
сааһыгар ыалдьан туораабыт. Оччотооҕу оҕо сиэринэн Баһылай бэрт кыра саа-
һыгар үлэлии үөрэнэн, 16 сааһыттан «Чолбон» холкуос чилиэнэ буолар. 1948–
1949 сс. Ньурбаҕа бэтэринээрдэр куурустарыгар үөрэнэр.

21 сааһыгар Нам нэһилиэгин сис ыалын Ильин Киргиэлэй (Сатабыл Кирии-
һэ) орто кыыстарын Маарыйаны кытта харахтарынан хайҕаһан, сүрэхтэринэн 
сөбүлэһэн ыал буолаллар. Иллээх-эйэлээх ыал Ивановтар 7 оҕону төрөтөн, 
улаатыннаран, үлэһит бэрдэ оҥортууллар. Мария Григорьевна эдьиийин тулаа-
йах уолун иитэллэр. Оҕолор убайдара Василий билигин биэнсийэҕэ олорор, ми-
лииссийэ подполковнига.

Василий Степанович 1968 сылтан өр сылларга биэс отделениелаах Исидор 
Барахов аатынан бөдөҥ сопхуос Намнааҕы отделениетыгар биригэдьииринэн 
ананан таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. Быыһыгар икки сыл ветеринарнай биэл-
сэринэн сылдьыбыта. Айылҕаттан бэриллибит киэҥ көҕүстээх, холку майгылаах  
киһи үлэһиттэригэр улахан аптарытыаттаах салайааччы этэ. Производство ма-
йаактара Марфа Ильина, Марфа Антонова, Анна Корнилова уо.д.а. үлэҕэ үрдүк 
ситиһиилэрэ сыаналаммыта, кинилэр чиэскэ-бочуокка тиксиилэрэ Нам отделе-
ниета өрүү инники күөҥҥэ сылдьарын туоһута этэ.

Аҕабыт үтүө үлэһитин таһынан сорсуннаах булчут этэ. Доҕотторун, байанай-
даах булчуттары — Иннокентий Кардашевскайы, Роман Яковлевы, Иван Алек-
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сеевы — кытта тапсан бултууллара, балыктыыллара. Дьиэтигэр-уотугар амарах 
аҕа, тапталлаах эһээ этэ, элбэх сиэннэрин харайсыбыта. Таптыыр кэргэнэ, пот-
ребкооперация туйгуна, ийэбит Мария Григорьевна 1989 с. олохтон барыаҕыт - 
тан кыра уолугар Капитоҥҥа олорбута, кинилэр үс улахан оҕолорун харай-
сан кийиитэ Маргарита үлэлиирин хааччыйбыта. Олоҕун анаабыт сопхуоһугар 
1990-с сылларга диэри үлэлээбитэ.

Оҕолоро бары дьоһуннаах үлэһит, ыал ийэлэрэ, аҕалара буоланнар, сиэн 
оҕолор элбээннэр, эһээ барыларыгар кыһаллара, кыайарынан көмөлөһөрө. 

Биһиги эһээбит Василий Степанович бииргэ төрөөбүттэрэ икки Даарыйа, 
Вера, Степанида уонна Татьяна бары майгылаах бастыҥнара, дьүһүннээх үтүө-
лэрэ этилэр. Ивановтар куруук иллээх, түмсүүлээх буоланнар, нэһилиэккэ холо-
бурга сылдьааччылар. Орто Түөлбэҕэ түмсэн чугастыы олорор хос эбээ уонна 
эдьиий дэр дьиэлэригэр сиэн оҕолор, аймахтар өрүү таптаан мусталлара, оон-
ньууллара-көрүлүүллэрэ.

Мин 1976 с. үөрэхпин бүтэрэн кэлэн, Исидор Барахов аатынан сопхуос Нам-
нааҕы отделениетыгар зоотехнигынан ананан, Василий Степановичтыын бииргэ 
үлэлээбитим. Аркадий Николаевич Тойтонов, Михаил Федорович Федоров, Ва-
силий Степанович Иванов үлэлэригэр эрэ буолбакка, олохторугар эмиэ доҕор-
дуу, түмсүүлээх, бары бииргэ сылдьар үтүөкэннээх дьоннору кытта алтыспытым.

1977 с. Ивановтар улахан уолларыгар кэргэн тахсан, 3 оҕолонон, 10-ча сиэн-
нэнэн, эбээ, эһээ буолан олорон, аҕа, ийэ кэриэтэ истиҥник саныыр дьоммун 
Василий Степановиһы, Мария Григорьевнаны өрүү ахтан-санаан ааһабын.

Биһиги күндү дьоммут олохторун билигин уолаттара, кыргыттара, 30-ча сиэн-
нэрэ, 50-ча хос сиэннэрэ салгыыллар.

Кийиитэ Любовь Иванова.
Олунньу 19 күнэ, 2020 с.

Иванов Василий Степанович ортоку турар
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Иванов Герасим Давыдович, Степанова Анна Егоровна 

Төрөппүттэрбит барахсаттары ахтан-санаан…

Мин аҕам Герасим Давыдович тохсунньу 1 күнүгэр 
1931 с. Ураһалаах алааһыгар төрөөбүтэ. Кини эрдэ ту-
лаайах хаалан, кыра эрдэҕитгэн үлэҕэ эриллибитэ-мус-
куллубута, 3 кылаас үөрэхтээх этэ. Оҕо сылдьан оҕус сиэ-
тэн, сылгы баайан тыла суох эдьиийин Маарыйаны кытта 
айах тарын ииттэн олорбуттара. Сылгы, таба аһатыытыгар 
өрүс уҥуоргунан сылдьан, 1951 с. Кырыкыйтан Аанатын 
сыарҕалаах атынан сүгүннэрэн аҕалбыта. 1951 с. тырах - 
тарыыстар куурустарыгар үөрэнэн тырахтарыыс-маши-
нист идэтин баһылаабыта. Мантан ыла талан ылбыт идэ-
тинэн МТС-ка тырахтарыыстаан, сир оҥоруутугар, бааһы - 
на солооһунугар оройуон араас нэһилиэктэринэн сылдьыбыта. 1971 с. Ньурба-
тааҕы СПТУ-га суоппардар куурустарын бүтэрэн, аны суоппар идэтин баһылаа-
быта. Нам нэһилиэгэр СПТУ филиала арыллыбытыгар чулуу механизатордары 
маастардарынан ылбыттара. Манна биир бастакынан мин аҕам киирбитэ. Бу 
СПТУ-га үлэлиир кэмнэригэр элбэх оҕо тырахтарыыс, суоппар идэтин ылан-
нар, кэлин бэйэлэрэ аатырбыт механизатордар буола үүммүттэрэ. 1985 сылтан 
Исидор Барахов аатынан сопхуоска киин аппараакка суоппарынан үлэлээбитэ. 
Сааһырдар даҕаны уһун унньуктаах суолтан саллыбакка, эдэр суоппардары кы-
тары тэҥҥэ Мииринэйинэн, Ленскэйинэн, Дьокуускайынан, Усть-Куттан таһаҕас 
тиэйэ барара. Кэлин биэнсийэҕэ тахсыар диэри оптуобуска, легковой мас-
сыынаҕа көһөн үлэлээбитэ.

Ийэм Анна Егоровна 1932 с. Кырыкый нэһилиэгэр төрөөбүтэ. 1951 с. кэргэн 
тахсан Нам нэһилиэгэр көһөн кэлбитэ. Онно өрүс үрдүнээҕи дьыссаакка пова-
рынан, кэлин биэнсийэҕэ тахсыар диэри санитарканан үлэлээбитэ. Кини үлэ-
лиир сылларыгар сэбиэдиссэйинэн Петрова Ульяна Михайловна, Тимофее-
ва Тамара, Иванова Светлана Владимировна үлэлээн сылдьыбыттара. Ийэм 
нэһилиэккэ ыытыллар бары мероприятиеларга актыыбынайдык кыттара, элбэх 
субуо тунньуктарга сылдьара. Сайынын окко, кыһынын сүөһү аһылыгын бэлэми-
гэр, күһүнүн хотон сыбааһыныгар, саас мас бэлэмигэр, хортуоппуй ыраастааһы-
ныгар, хаппыыста олордуутугар бары күргүөмүнэн сылдьаллара.

Дьонум 3 кыыстаахтар. Улаханнара мин, идэбинэн медсестрабын, 1 кыыс-
таахпын, 2 сиэннээхпин, билигин биэнсийэҕэ олоробун. Орто кыыс Галя үрдүк 
үөрэхтээх учуутал, куоракка олорор, 1 уоллаах, 1 сиэннээх. Кыра кыыс Вера 
медсестра, 1 уоллаах, куоракка олорор.

Оксана Герасимовна Иванова. 
Кулун тутар 21 күнэ, 2013 с.
Нам музейын архыыбыттан 
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Иванов Иван Елисеевич 

Сэрии тулаайаҕа 

Аҕа ууһунан төрүттэрбит 
Халыҥ аймах дьоннорбут 
Уоттаах сэрии содулуттан, 
Үрүө-тараа барбыттара.

Төрүт сиртэн арахсан, 
Сидьиҥ фашист утары 
Ийэ дойдуларын көмүскүү 
Барбыттара саа-саадах тутан.

«Арбаҥда» холкуоска эһэбит 
Үлэлээбитэ биригэдьииринэн, 
Сэриигэ барыыга бэбиэскэ 
Субу тирилээн кэлбитэ.

Ханна барыай, дьоннорун, 
Таптыыр кэргэнин ытаппытынан, 
Кыракый уолчаанын хаалларан, 
Уоттаах сэриигэ аттаммыта.

Сэриигэ бараатын кэргэнэ 
Ыарахан үлэни тулуйбакка, 
Кып-кыра оҕотун хаалларан 
Суорума суолланан соһуппута.

Түөрт бииргэ төрөөбүттэриниин 
Сэрии сиэртибэтэ буолбуттара, 
Оҕо-уруу тэниппэккэ, 
Барбыттара бырааттара.

Төрөөн ааспыт алаастарыгар 
Арай көмүс суругунан 
Ааттара эрэ суруллан 
Үтүө өйдөбүл буолаллар.

Сэрии, уоттаах сэрии… Хайдахтаах элбэх харах уутун тохпута буолуой?! 
Төһөлөөх ийэ, оҕо тулаайах хаалбыта буолуой?! Уоттаах сэрии… Баҕар эргил-
лиэм… Баҕар өлүөм… Итинник санаалаах төһөлөөх саха саллаата Ийэ дойду-
тун сидьиҥ өстөөхтөн көмүскүү, сэриигэ айан суолун туппута буолуой???

Аҕам сэрии тулаайаҕа Иван Елисеевич, сэрии буолуон аҕай иннинэ, 1940 с. 
бэс ыйын 20 күнүгэр III Үөдүгэй нэһилиэгэр орто бааһынай кэргэнигэр төрөөбүтэ.

Тыырыма Уйбаан 1 кыыстааҕа, 4 уоллааҕа. Үһүс уол, Елисей Иванович, «Ар-
баҥда» холкуос суотчутунан, биригэдьииринэн үлэлии олорон, 1942 с. бэбиэскэ 
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тутан сэриигэ барар. Кини иннинэ ыйынан быысаһан, убайдара Николай, Васи-
лий, быраата Капитон эмиэ бары Ийэ дойдуларын көмүскүү аттаналлар. Убай-
дара Николай Иванович 43 сааһыгар сылдьан сэриигэ барбыт, тиийээт 1942 с. 
Сталинград куорат көмүскэлигэр суорума суолламмыта. Сталинградскай уоба-
ласка Нижне-Чирскэй оройуоҥҥа Невковскай хуторга көмүллүбүт.

1942 с. кыра уоллара, бырааттара Капитон Иванов, Нам нэһилиэгэр эдьиийэ 
Маайаҕа олорон 7-с кылааһы бүтэрээт, эмиэ бэбиэскэ тутан сэриигэ барбыта. 
Кини 1943 с. Украинаҕа Винницкэй уобалас Бершадь куорат госпиталыгар кии-
рэн өлбүт. Онно миэстэтигэр хараллыбыт. Аны бу 1943 с. уот холорук ортотугар 
сылдьан Елисей Иванович сураҕа суох сүтэр. Елисей убайа Василий Севасто-
поль, Одесса туһаайыытынан сэриилэспит. Ол сэриигэ аҥаар атаҕар таптаран, 
госпитальга өр эмтэнэр. Кинини эмиэ сураҕа суох сүттэ диэн дьонугар биллэрии 
кэлэр. Уһуннук эмтэнэн, аҥаар атахтаах дойдутугар кэлэн дьонун-сэргэтин соһу-
талыыр. Тыырыма Уйбаан үс уола сэрии сиэртибэтэ буолаллар. Кэннилэригэр 
ыччат диэн хаалбатаҕа. Арай Елисейтэн биир чороҥ соҕотох уол Иван хаалбыта.

Кыракый Уйбаан, бу уоттаах сэрии 1943 сылыгар, ийэтэ эмискэ ыалдьан 
өлөн төгүрүк тулаайах хаалар. Ийэтин кытта бииргэ төрөөбүт эдьиийэ Маап-
па көрүүтүгэр-истиитигэр киирэр. Элбэх үҥсүһүү-сууттаһыы түмүгүнэн, аҕатын 
эдьиийэ Маатыйа, Намтан кэлэн, былдьаан илдьэ барар. Намҥа тиийэн ыал 
маа ны оҕото буолан, ийэлэнэн-аҕаланан иитиллэн испитэ да уһаабатаҕа. Иип-
пит аҕата (Хандыас) Ноговицын, Евгения Ноговицына (Петр Тобуроков кэргэнин) 
бииргэ төрөөбүт убайа, Тиксии Бухтаҕа баран ис тиибигэр ыалдьан өлөн хаалар, 
сотору буолан баран эдьиийэ Маатыйа (маачаха ийэтэ) эмиэ ыараханнык ыал-
дьан күн сириттэн күрэнэр.

Дьэ, мантан ыла эрэйи эҥээринэн тэлэр. Уйбаан 1947 с. Нам нэһилиэгэр 
тулаайах оҕолор дьиэлэригэр иитиллэр. Ыарыһах буолан оскуолаҕа хойутаан  
киирэр. Сэрии тулаайахтара улаатан, детдомтан тахсыталаан, бэйэлэрин олох-
торун суолун бэйэлэрэ тэлинэллэрэ. Ол иһин оҕото аҕыйаан, кэлин 1952 с. 
Үөһээ Бүлүүтээҕи уонна Намнааҕы детдому бииргэ холботолообуттара. Нам ту-
лаайахтара Үөһээ Бүлүүгэ киирбиттэрэ. Аҕам эмиэ оҕолору кытары бииргэ ити 
детдомҥа барбыта. Кэлин 1954 с. улаатан, детдомуттан тахсан баран, Намҥа 
иитиллибитинэн эдьиийигэр Осипова Биэрэҕэ кэлэн үөрэммит. Онон олох араас  
кыһалҕаларын көрсөн улаатар, үөрэҕин бүтэрэр. 14-ҕэр Маленков аатынан хол-
куос хоһуун үлэһитэ, отчута буолан, тыа сирин олоҕун этигэр-хааныгар иҥэрим-
митэ.

19 сааһыттан промкомбинакка столярдаан, мас ууһа буолбута. 1961 с. хом-
сомуол путевкатынан Мииринэйгэ, 1962 с. Айхалга алмаас предприятиетын ве-
домственнай охранатыгар, онтон 1965 с. Үөһээ Бүлүү оройуонугар милииссийэ 
отделыгар үлэлээн, сууту-сокуону кытта ыкса билсиһэр. Милииссийэҕэ үлэлиир 
кэмигэр комсомольскай бюро чилиэнинэн, взвод групкомсорунан, Мииринэйгэ  
горотдел оҕо хоһун штаты таһынан иниспиэктэринэн ситиһиилээхтик үлэлээбитэ.

Олох киэҥ аартыгар киирэн, 1967 с. Тамалакаан сельскэй кулуубугар талан 
ылбыт идэтинэн сэбиэдиссэйинэн ананан үлэтин саҕалыыр. Чугаһынааҕы Ороһу 
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кулуубугар сэбиэдиссэйинэн Саха сиригэр биллэр мело-
дист Георгий Никифоров үлэлиирэ. Ороһу, Тамалакаан 
икки арда чугас буолан кэлэ-бара киниттэн үөрэнэн, инни-
ки култуура эйгэтигэр салгыы үлэлииригэр Тамалакааннар 
күүс-көмө буолбуттара саарбаҕа суох. Ол курдук үлэлии 
сырыттаҕына, оройуоннааҕы култуура отдела ыраах баар 
кытыы Маҥаас нэһилиэгин кулуубугар сэбиэдиссэйинэн 
үлэлэтэ ыыппыттара. Дьэ, бу нэһилиэккэ 1968 сылтан тох-
толо суох үлэтин саҕалаабыта. Маҥааска кэлэн, табаа - 
рыстыы суут бэрэссэдээтэлэ, чэбдик олох иһин уопсас-
тыба бэрэссэдээтэлэ, агитпункт начаалынньыга, корпост 

салайааччыта, спортивнай сэбиэт бэрэссэдээтэлэ, народнай дьокутаат буолу-
талаабыта — соҕотох киһи моонньугар элбэх үлэ этэ. Ол быыһыгар кинини Боо-
тулуу, Далыр, Көтөрдөөх, Күүлэт кулууптарыгар сэбиэдиссэйинэн аныыллар. 
Үлэлии сылдьыбыт нэһилиэгин дьоно, олохтоохторо кинини уус-уран самодея-
тельноһы сатабыллаахтык тэрийээччи, бэртээхэй оформитель, агитаторскай 
маассабай үлэни иилиир-саҕалыыр үтүөкэн үлэһит, сонунтан сонуну тобулар 
көхтөөх общественник быһыытынан киэҥник билэллэрэ, сыаналыыллара. Кул-
туура отделын иһинэн АХБ инструкторынан эмиэ үлэлээбитэ. 1971–1974 сс. 
Дьокуускайдааҕы культурнай-сырдатар училищеҕа кэтэхтэн үөрэнэн режиссер 
идэтин баһылыыр. Кини култуура дьиэтин (СДК) дириэктэринэн, худругунан, 
култуура отделын мэтэдьии һинэн, кииннэммит култуура систиэмэтин дириэктэ-
ринэн үлэлэтэлээбитэ. Этэргэ дылы, биһиги аҕабыт улууска, өрөспүүбүлүкэҕэ 
киэҥник биллэр талааннаах дьону кытта алтыһан үлэлээбитэ. Ол курдук, Геор-
гий Никифоровы, Мария Константинованы, Николай Бойлоховы, саха норуотугар 
киэҥник биллэр талааннаах дьоннор Анисим Прокопьевы, Иван Семеновы, Илья 
Давыдовы, Алексей Поповы, Кирилл Петровы уонна Ольга Федорованы кытта.

Аҕам Иван Елисеевич үлэлиир кэмигэр Маҥаастааҕы култуура дьиэтэ хас да 
сыл оройуоҥҥа бастыҥ үлэлээх култуура тэрилтэтинэн биллибитэ. Бииргэ үлэ-
лээбит кэллиэгэлэрэ кинини куруук ахтан ааһаллар. Кини кулуупка талааннаах 
дьону хомуйан театральнай кэлэктиип тэрийэн, режиссер быһыытынан биир 
улахан испэктээги — Н. Неустроев суруйбут «Тиэтэйбит» айымньытын туруор-
бута. Бу испэктээк улаханнык аатыран сири-сибиири барытын бараабыта. Ону 
таһынан Никита Иннокентьевич Иванов-Ханды сырдык кэриэһигэр анаан бэйэ-
тэ суруйбут «Микиитэ» диэн икки көстүүлээх пьесатын, айымньытын туруоран 
санаабыт санаатын сиппитэ, дьонугар-сэргэтигэр көрдөрбүтэ. Бу кини үрдүк си-
тиһиитэ этэ. Бу испэктээккэ оонньообут дьон билигин да хайдах сүүрэн-көтөн 
оонньообуттарын истиҥник саныыллар, ахталлар. Итини таһынан кини бастыҥ 
оформитель этэ. Пиэрмэ буоллун, ходуһа буоллун — кини түүннэри-күнүстэри 
суруйбут, оҥорбут былакааттара, истиэндэлэрэ ыйанан тураллара.

Аҕам ити курдук уһун кэмҥэ олохсуйан үлэлээбит дьонтон биир бастакылара 
буолар. Кини кыраайы үөрэтиинэн күүскэ дьарыгырбыта. Икки кинигэ ааптара: 
«Сырдыкка-кэрэҕэ уһуйааччылар» диэн улуус култууратын үлэһиттэрин бастакы 
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кинигэтэ буолбута уонна «Доҕордоһуу түһүлгэтэ» диэн кинигэтэ Тылгыны–Ма-
ҥаас доҕордуу көрсүһүүлэрин 35 сылыгар анаммыта. Дьэ ити курдук билигин  
баа ра буоллар өссө да кинигэ арааһын таһаартара турбут буолуо этэ. Ону таһы- 
нан кини төһө да Дүллүкү нэһилиэгиттэн төрүттээҕин иһин Маҥаас нэһилиэгэр 
урут олорон кэлбит дьон олоҕун-дьаһаҕын үөрэппитэ, ырыппыта. Биллэр-көс-
төр нэ һилиэк дьонун, норуот эмчитин Г. Г. Герасимов-Бадыл Ойуун туһунан  
В. А. Кондаков кинигэ таһаартарарыгар сүрүн тирэх буолбута, худуоһунньук 
быһыыты нан үлэлэспитэ, матырыйаалын көрдөспүтэ. Сырдык олох иһин оскуо- 
ла арыйтарбыт И. Н. Ханды туһунан кинигэ таһаартараары муспут матырыйаа-
лын Бүлүү улууһун Тылгыны нэһилиэгэр Герасим Васильевка биэрэн кинигэ  
таһаарарыгар көмөлөспүппүт. Ону сэргэ нэһилиэк историята кинигэ буолан тах - 
сарыгар бэлэмнээбитэ. Онно эбии оҕо сааһа, сэрии ыар сылларыгар ааспыт 
детдомун, Намын дьонун туһунан ыстатыйалара бэлэмнэммиттэрэ. ССРС гео-
графичес кай уопсастыбатын президенэ, ССРС Наукаларын академиятын ака-
демига А. Ф. Трегининов дьаһалынан «Член географического общества СССР» 
знагынан наҕараадаламмыта. Кини ити знагы кыраайы үөрэтиигэ анаабыт буо-
лан ыллаҕа. Маҥааска музей арыйыан баҕаран, туруорсан, кулууп тиэргэнигэр 
балаҕан туттарбыта кыайан киирбэккэ, бүтэһигэр оскуола ылбыта, онон хаалбы-
та. Дьэ ити курдук Иван Елисеевич Иванов өр сыллаах үлэтэ сыаналанан, ССРС 
култууратын туйгуна, РФ спордун бэтэрээнэ бочуоттаах ааттары ылар уонна 
селькордартан аан бастакынан ССРС суруналыыстарын сойууһун чилиэнинэн 
ылыллар.

Сэрии төгүрүк тулаайаҕа аҕабыт Тыырымалар ааттарын ууһатааччы, кинилэр 
ситэри олорботох олохторун салҕааччы, улуус култууратын бэтэрээнэ, Иванов 
Иван Елисеевич, сэрии сиэртибэтэ буолан, доруобуйата айгыраан, орто дой-
ду олоҕуттан, 62 сааһыгар барбыта. Ситэри олорботох олоҕун биһиги оҕолоро, 
сиэн нэрэ салгыыбыт. Удьуор утума салҕанар…

Кыыһа Изабелла Ивановна Тимофеева.
2020 с.

Иванов Иван Николаевич 

Киһини үлэ киэргэтэр 

Нам нэһилиэгин ытык-мааны кырдьаҕаһа, Үөһээ Бүлүү 
улууһун, Нам нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, РСФСР 
норуотун үөрэҕириитин туйгуна, үлэ бэтэрээнэ Иван Нико-
лаевич Иванов 1939 с. тохсунньу ый 19 күнүгэр Нам нэһи-
лиэгэр, аймахтаан туран, Бадыак алааһыгар олохсуйан 
олорбут удьуор мас уустара, тутааччы Туручуоктар аҕа 
уустарыгар төрөөбүтэ.

Уйбаан олох кыра сааһыттан холкуос үлэтигэр эрил-
лэн улааппыта. Ол кэм кыра оҕолоро бары да кыһын-саас 
үөрэхтэрин быыһыгар ыскылаакка бурдук ыраастыылла - 
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ра, кууллууллара, солооһун ыраастыыллара, маһын сыыһын хомуйан уматал-
лара, оҕуруокка уу куталлара, оттон сайыҥҥы от быһымах, былдьаһыктаах 
үлэтигэр ат, оҕус сиэтэллэрэ, чороох саайаллара, бугул түгэҕин харбыыллара, 
күһүҥҥү хомуур кэмигэр олус хойуутук, өнөрдөөн үүммүт бурдук сыппытын ат 
охсор массыынатыгар бэлэмнээн тирэх маһынан өрө тардан туруораллара, 
хомуур үлэтэ бүттэ да, бааһынаҕа тохтубут бурдук туорааҕын итигэстииллэрэ. 
Бу үлэлэр Уйбааны тумнубатахтара. Оҕо эрдэҕиттэн кыра, дьарамай бэйэтэ 
тэҥнээхтэриттэн хаалсымаары хачымахтаһан аҕай биэрэрэ.

Сэрии кэнниттэн холкуостарга үлэһит илии быста аҕыйаабыт кэмигэр чороччу 
улаатан эрэр оҕолор улахан дьону кытта тэҥҥэ былдьаһыктаах сайыҥҥы от үлэ-
тигэр күн сандаара тахсыаҕыттан им сүтүөр диэри үлэлээхтииллэрэ. Икки төгүл 
уоттаах сэриигэ ыҥырыллан бара сылдьыбыт аҕата Ньукулай күн сиригэр көр-
бүт соҕотох уолун Уйбаанын бэйэтин кынатын анныгар уктан охсооччу быһыы-
тынан илдьэ сылдьара, туруу үлэһит буолан бэйэтин уонна оҕотун күннээҕи 
нуор маларын соччо илистибэккэ толороро. Уйбаан охсооччу аҕатыттан үөрэнэн, 
такайыллан, ааттаах охсооччу буолбута. Биир сайын бииргэ үөскээбит, сэрии 
тулаайаҕа доҕорунаан Коля Романовтыын — РКАлыын биирдии бэйэлэрэ 1 га 
20 суотай сири охсоннор, декадаҕа хапсаннар, 1,5 киилэ ынах арыытынан бэриэ-
мийэлэнэн дьоннорун үөрдүбүттэрин мэлдьи саныыр. Ити, чороччу улаатан эрэр 
уол оҕо кыаҕын тас өттүнэн үлэлээн, сыратын-сылбатын эһэн туран ситиспит 
ситиһиитэ оҕо сааһын биир умнуллубат, бэлиэ түгэнэ буолан, өйүгэр-санаатыгар 
күн бүгүнүгэр диэри иҥэн сырыттаҕа.

Улаатан эрэр Уйбаан үйэтигэр тиэхиньикэҕэ үлэлиэх дьылҕата тардан саҥа 
хамбаайын, массыыналар, тыраахтардар тастарыттан, уус дьиэтиттэн арахпат 
буолар. Тиэхиньикэҕэ сыстаҕас уолу механизатордар, ордук убайа Иванов 
Алексей Иванович, кэлин Үлэ Кыһыл Знамята уордьанынан наҕараадаламмыт 
тырахтарыыс, илии-атах оҥостоллор, олордо сылдьан тиэхиньикэни ыытарга 
үөрэтэллэр. Уйбаан өрөбүллэргэ убайын солбуйан уу баһар массыынанан пиэр-
мэлэргэ уу таһар, массыынаҕа олоро, ыыта охсоору хас өрөбүл кэлэрин тэһий-
бэккэ кэтэһэр буолар. Итинник тиэхиньикэҕэ сыстан үлэлээн, Уйбаан 16 саас - 
тааҕар холкуос «ГАЗ-69» легковой массыынатын суоппарынан ананан дьэ дьиҥ-
нээх механизатор буолар. Кини оҕотуттан мындыр, туохха барытыгар сыстаҕас, 
билэ-көрө сатыыр буолан тыа хаһаайыстыбатын механизациятыгар туох саҥа 
киирэрин барытын баһылаан, сыбаарсык, токарь, суоппар, тырахтарыыс, ком-
байнер, крановщик, электрик, сантехник идэлэри баһылыыр.

Кини легковой массыынаҕа суоппарынан саҥа анаммыт кэмигэр өрөспүү-
бүлүкэҕэ биллэр-көстөр үлэлээх, талааннаах салайааччы Степан Николаевич 
Платонов бөдөҥсүйбүт Исидор Барахов аатынан холкуоска бэрэссэдээтэлинэн 
үлэлиирэ. Сарсыарда Иван Николаевич легковойунан Степан Николаевиһы 
райкомҥа мунньахха илдьэр, киэһэ 5 чааска кэлэн ылар сорудахтаах Намы-
гар төннөр. Уйбаан оройуон киинин уонна Нам ыккардыгар өрүһүнэн аҕыс эрэ 
мүнүүтэнэн сылдьара.

Сотору, бэс ыйыгар, Дьокуускай ГАИ-тыттан Маморуков диэн нуучча киһитэ 



271

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

Үөһээ Бүлүүгэ кэлэн суоппар праватын туппутугар, сүүр-
бэччэ киһиттэн 5 эрэ киһи туттарбыта, онтон биирдэстэрэ 
17 саастаах Уйбаан этэ.

Иван Николаевич холкуоска үлэлиир сылларыгар уону-
нан ааҕыллар бииргэ үлэлиир саастыылаахтарын токарь, 
сыбаарсык уустук идэлэригэр уһуйбута.

Бурдук үлэтэ үтүө-мааны намнарга хааннарыгар баар 
ураты умсулҕаннаах үлэ буолар. Иван Николаевич Нам, 
Балаҕаннаах, Ороһу нэһилиэктэрин тыһыынчанан гектар-
даах бурдуктаах буолактарыгар үөскээбит доҕотторунаан 
Романов Николай Алексеевичтыын, Тойтонов Прокопий 
Ивановичтыын, Иванов Иван Ниловичтыын, Руфов Пантелеймон Михайло-
вичтыын, Ороһуттан Васильев Иван Ивановичтыын, Николаев Гаврил Михай-
ловичтыын хомуур үлэтигэр комбайнердааннар, турунан туран үлэлээбиттэрэ. 
Иван Николаевич биир күһүн комбайнердар оройуоннааҕы куоталаһыыларыгар 
Васильев Иван Иванович кэнниттэн 2-с миэстэни ылан матасыыкыл пуонда-
тынан бириэмийэлэммитэ.

Иван Николаевич олоҕун барытын тыа хаһаайыстыбатын механизациялаа-
һыҥҥа аныыр бигэ санаалаах Өлүөхүмэтээҕи тыа хаһаайыстыбатын техникумун 
1967 с. ситиһиилээхтик үөрэнэн бүтэрбитэ. Кэлин билиитин-көрүүтүн үрдэтэн, 
Челябинскайдааҕы тыа хаһаайыстыбатын механизациялааһын уонна электро-
фикациялааһын институтугар, Дьокуускайдааҕы «Якуттяжстрой» бөдөҥ-тутар 
монтажтыыр тэрилтэ үөрэтэр кэмбинээтигэр куурустарга үөрэммитэ. Эдэр, киэҥ 
билиилээх-көрүүлээх исписэлииһи, сиртэн үрдүк үүнүүнү хомуйууга тырахта-
рыыс уонна комбайнер быһыытынан үрдүк көрдөрүүлэри ситиспит механизато-
ры оройуон салалтата 1968 сыл тохсунньутугар «Сельхозтехника» эргиэнин ди-
риэктэринэн, онтон икки сылынан өрөмүөннүүр мастарыскыай сэбиэдиссэйинэн 
аныыллар. Иван Николаевич «Сельхозтехника» эргиэнин дириэктэринэн үлэ- 
лиир сылларыгар тэрилтэтигэр уу суолунан муҥутуур элбэх таһаҕас, тиэхиньикэ 
араа һа кэлэн сүөкэнэрэ. «Сельхозтехника» үлэһиттэрэ сайыҥҥы от үлэтин был-
дьаһыктаах күннэригэр холкуоска, сопхуоска звено тэринэн, ыраах сирдэринэн 
тэлэһийэн от бөҕөнү оттууллара, маассабай субуотунньуктарга олус көхтөөхтүк 
кытталлара. Ол барыта профком бэрэссэдээтэлэ Иван Николаевич тэрээһин - 
нээх үлэтинэн, салайыытынан ыытыллара. Иван Николаевич «Сельхозтехни-
каҕа» сэттэ сыл үлэлиир кэмигэр кэлэктиибин дьонун кытта наһаа тапсан, биир 
дьиэ кэргэн курдук үлэлээбиттэрэ-хамсаабыттара, сынньалаҥы да көхтөөхтүк 
тэрийэллэрэ. Кини үлэлиир кэмигэр «Сельхозтехникаҕа» биэс управляющай 
үлэлээн ааспыта. Иван Николаевич үлэтин бүтэһик сылларыгар өрөмүөннүүр 
мастарыскыай инженер-контролерунан, партийнай тэрилтэ сэкирэтээринэн та - 
лыллан үлэлээбитэ. «Сельхозтехника» Нам нэһилиэгиттэн Үөһээ Бүлүүгэ кө-
һүүтүгэр, бастакы таас мастарыскыай тутуллан үлэҕэ киириитигэр, базатын тэ-
риниитигэр үлэһиттэр олорор дьиэнэн хааччыллыыларыгар Иван Николаевич 
салайааччы, профком бэрэссэдээтэлин уонна партийнай тэрилтэ сэкирэтээ-
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рин быһыытынан элбэх сыратын уурбута, үлэни-хамнаһы тэрийсибитэ. Кини 
Намтан 140 км ыраах сытар Бэс түбэтигэр тутуу маһын бэлэмниир пилорама-
лаах, дизельнэй станциялаах, гараастаах, үлэһиттэр олорор дьиэлээх улахан 
базаны туттарбыта, автокраны илдьэн үлэлэппитэ. Ити үлэтин түмүгэр тэрилтэ - 
ҕэ элбэх тутуу ыытыллыбыта, уһун кэмҥэ үлэлээбит үлэһиттэр үксүлэрэ дьиэ-
лэммиттэрэ-уоттаммыттара. Иван Николаевич билигин сааһыран олорон, 
«Сельхозтехникаҕа» тапталлаах кэргэнинээн Ульяна Васильевналыын бииргэ 
үлэлээбит сылларын олоҕун биир умнуллубат кэрэ бэлиэ кэмнэрин быһыытынан 
истиҥник санаан ааһар. Иван Николаевич «Сельхозтехникаҕа» таһаарыылаах-
тык үлэлии сырыттаҕына, оройуоҥҥа хаһаайыстыбалары специализациялаа - 
һын саҕаланар. Исидор Барахов аатынан сопхуос Намнааҕы отделениета бур-
дук үүннэриитинэн, хортуоппуй, оҕуруот аһын олордуунан, тепличнэй хаһаа йыс-
тыбанан дьарыгырар хайысхаланар. ССКП райкомун бюрота кинини дойдутугар 
сопхуос Намнааҕы отделениетыгар мэхээнньигинэн анаан үлэлэтэ таһаарар. 
Ити сылларга Нам отделениета бурдугу уонна хортуоппуйу үүннэриигэ муҥутуур 
үрдүк көрдөрүүлэнэр, үгүс үлэһиттэр ССРС уордьаннарынан, мэтээллэринэн 
наҕараадаланаллар. Бу кыайыыларга отделение мэхээнньигэ Иван Николаевич 
толору кыттыгастаах, тиэхиньикэ алдьаммакка-кээһэммэккэ, үрдүк көдьүүстээх-
тик үлэлииригэр тутаах өҥөлөөх.

Иван Николаевич оройуоннааҕы «Сельхозтехникаҕа» уонна Исидор Бара-
хов аатынан сопхуос Намнааҕы отделениетыгар олус таһаарыылаахтык, үтүө 
суобастаахтык үлэлиир сылларыгар настаабынньыктаан, отучча эдэр ыччаты 
тиэхиньикэ үлэтигэр үөрэппитэ-такайбыта, олор бары тиэхиньикэ үлэтин муҥу-
туурдук баһылаабыттара, өрөспүүбүлүкэ уонна улуус бастыҥ механизатордара 
буолбуттара.

Иван Николаевич бу настаабынньыктыыр үлэтин биһирээн уонна 1976 үөрэх 
дьылыттан оройуоҥҥа производственнай үөрэхтээһин орто оскуолаларга бул-
гуччулаахтык киириэхтээҕинэн сибээстээн, Нам орто оскуолатыгар үөрэнэр Нам, 
Балаҕаннаах, Ороһу, Тамалакаан, Харбалаах, Өргүөт, Быракаан, Туобуйа нэһи-
лиэктэрин элбэх ахсааннаах оҕолорун тиэхиньикэҕэ, бааһына, хонуу үлэтигэр 
сыһыардын диэн сорук туруоран, кинини бастакынан оройуоҥҥа производствен-
най үөрэхтээһини киллэриэхтээх Нам орто оскуолатыгар бу үөрэҕи тэрийээч-
чинэн анаан үлэлэтэ ыыталлар. Иван Николаевич бу үлэтигэр сүүрбэ биэс сыл 
устата үтүө суобастаахтык, эҥкилэ суох үлэлээн, хас да сүүс оҕону тиэхиньикэҕэ 
сыһыарбыта, суоппар, тырахтарыыс, токарь, сыбаарсык, электрик идэлэрин 
баһылыылларыгар үөрэппитэ-такайбыта. Кини үөрэппит оҕолоруттан 440 уол 
оҕо орто оскуоланы бүтэрбит сибидиэтэлистибэлэрин кытта III кылаастаах ты-
рахтарыыс-машинист праватын туппуттара. Бу өрөспүүбүлүкэ үөрэҕириитин 
историятыгар кэлин да хатыланара биллибэт соҕотох чыпчаал ситиһиинэн буо-
лар. Иван Николаевич Нам орто оскуолатыгар үлэлиир кэмигэр массыынаны, 
тыраахтары үөрэтэр өрөспүүбүлүкэҕэ суох үчүгэй кэбиниэти тэрийбитэ. Бу кэ-
биниэтигэр ДОСААФ лииньийэтинэн үөрэтэн, Тамалакаан, Ороһу, Балаҕаннаах,  
Харбалаах, Нам 72 эдэр ыччатыгар любитель-суоппар праватын ылалларын  
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ситиспитэ. Итинтэн ыла Нам орто оскуолата оройуон үрдүнэн оҕоҕо техничес - 
кэй билиини иҥэрэргэ сүрүн, тирэх оскуоланан биллэриллибитэ, элбэх сэми-
нээрдэр ыытыллыбыттара, нэһилиэктэр уонна атын оройуоннар оскуолаларыт-
тан уопут ыла, көрө-истэ, элбэх учуутал, оскуолалар дириэктэрдэрэ кэлбит-
тэрэ-барбыттара.

Иван Николаевич оскуолаҕа өр сыллаах үтүө суобастаах, эҥкилэ суох үлэтэ 
үрдүктүк сыаналанан, 1983 с. РСФСР үөрэҕириитин туйгуна диэн үрдүк аат иҥэ-
риллибитэ.

Дириэктэр, өрөспүүбүлүкэ чулуу тустууга Николай Павлович Корякин көҕү-
лээһининэн хоту арыы Ньэмиэһинигэр «Геркулес» диэн оҕо үлэлиир, сынньа-
нар, эт-хаан өттүнэн эрчиллэр лааҕыра тутуллубута. Лааҕыр базатын — утуйар 
дьиэни, остолобуойу, кулуубу, спортивнай араас тутуулары — Иван Николае-
вич лааҕыр начаалынньыгын быһыытынан бэйэтэ салайан, үксүн бэйэтэ оҥорон 
туттарбыта, тэрийбитэ. «Геркулес» лааҕыр оҕолоро сайын устата оттуу-оттуу 
тустуунан үлүһүйэн туран эрчиллэллэрэ. Күүстээх-күдэхтээх эдэр уолаттар, ки-
нилэри көрөр-истэр учууталлар уонна техническэй үлэһиттэр сыллата 250 туон-
на бастыҥ хаачыстыбалаах оту оттоон Балаҕаннаах отделениетыгар тутта-
раллара. Лааҕыр үлэлээбит 10 сылыгар барыта 2500 туонна оту оттообуттара. 
Оскуола тиэхиньикэтэ сыллата эбиллэн, лааҕырга охсор, мунньар, кэбиһэр мас-
сыыналар, «ДТ-75 М», Беларусь «МТЗ-83», «Т-16 М» тыраахтардар, о.д.а. тэ-
риллэр элбээбиттэрэ.

Биир сайыҥҥы үлэлэрин түмүгүнэн оҕо лааҕырдарын өрөспүүбүлүкэтээҕи 
куо талаһыыларыгар «Геркулес» 2-с миэстэ буолан турардаах, оттон Исидор Ба-
рахов аатынан сопхуос салалтата сыллата кэриэтэ убаһанан бириэмийэлиирэ. 
Лааҕырга үлэ үөрэнээччилэр производственнай практикаларын быһыытынан 
барара.

Иван Николаевич биир саас оҕолору үөрэтэрин быыһыгар Ойуунускай от кэ-
биһэр агрегатын соҕотоҕун таҥан, сыбааркалаан оҥорбута. Сайын, от үлэтин 
саҕаланыытыгар, «Геркулес» лааҕырын оҕолоругар агрегат бугуллаабакка эрэ 
субурҕаттан хомуйарын көрдөрбүтэ, үлэлэппитэ.

Оскуолаҕа үлэлиир сылларыгар Иван Николаевич уонтан тахса сыл уста-
та профсоюзнай тэрилтэни салайбыта, салгыы компартия, Сэбиэскэй Сойуус 
ыһыллыар диэри партийнай тэрилтэ сэкирэтээрин быһыытынан үлэлээбитэ.

Иван Николаевич 25 сыл устата оскуолаҕа үлэлээбит сылларыгар учууталла-
ры, техническэй үлэһиттэри үмүрү тардан, профком бэрэссэдээтэлин, партий- 
най тэрилтэ сэкирэтээрин быһыытынан кинилэри тылыгар киллэрэн, тус бэйэ-
тинэн көҕүлээн, бары хаһаайыстыбаннай үлэлэри толортороро, үөрэх тохтоло  
суох барыытын, үлэһиттэрин ичигэс дьиэнэн-уотунан хааччыйара. Итини таһы-
нан, Иван Николаевич төрөөбүт нэһилиэгэр сүүрбэччэ ыал дьиэлэригэр ититэр 
систиэмэлэри монтажтаан биэрбитэ.

Иван Николаевич байанайдаах булчут, уукааннаах балыксыт буолбута. Кини 
Исидор Барахов аатынан сопхуоска, «Сельхозтехникаҕа» уонна Нам орто ос-
куолатыгар үлэлиир сылларыгар күһүҥҥү уоппускаларыгар любитель-булчут 
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быһыытынан бэрт элбэх түүлээҕи, тииҥи бултаан государствоҕа туттарбыта, 
сыллааҕы былаанын мэлдьи аһара толороро. Биир сыл, тииҥ мэнээҕэр, биир 
дойдулааҕа Павлов Петр Петровичтыын-Чөкчөрөөктүүн кыттыһан бултаан 
800 тииҥи сопхуоска туттаран турардаахтар 

Кини байанайдаах булчут буоларынан убаастанан төрөөбүт-үөскээбит На-
мын нэһилиэгэр уһун кэмҥэ булчуттар-балыксыттар уопсастыбаларын салай-
быта. Иван Николаевич үйэтин тухары бастыҥ общественник, Нам нэһилиэгин 
Сэбиэтин норуодунай дьокутаатынан үс ыҥырыкка быыбардаммыта, олохтоох  
партийнай тэрилтэ сэкирэтээринэн талыллан үгүс өрүттээх үлэни ыыппыта, нэ-
һилиэк кырдьаҕастарын, бэтэрээннэрин Сэбиэтин бэрэссэдээтэлинэн, булчут-
тар уонна балыксыттар уопсастыбаларын салайааччыларынан үтүө суобастаах-
тык үлэлээбитэ-хамсаабыта.

Иван Николаевич билигин төһө да сааһырдар тапталлаах Намын дьиҥнээх 
патриота, ыччаты чөл олоххо көҕүлээччи, үтүө санааҕа, кэрэ майгыга уһуйааччы 
быһыытынан дьонугар-сэргэтигэр ытыктанар, убаастанар.

Кини үөрэппит оҕолоро, уолаттара улаатан, үөрэхтээх, үлэһит дьон буолан, 
дьиэ-уот тэринэн, үгүс нэһилиэктэргэ, араас улуустарга, ол иһигэр алмаас, ньиэп 
бырамыысыланнаһыгар тиийэ ситиһиилээхтик үлэлии-хамсыы сылдьаллар.

Бу биһиги, Намнар, киэн туттар, ытыктыыр-убаастыыр Иван Николаевичпыт 
сирдээҕи дьоло, учууталлаабыт үлэтигэр улахан ситиһиитэ, олорбут олоҕуттан 
дуоһуйуута, астыныыта буолар.

«Киһини үлэ киэргэтэр» диэн сахалар мындыр этиилээхтэр. Иван Николае-
вич талан ылбыт идэтинэн өр сылларга тиэхиньикэҕэ таһаарыылаахтык үлэлээн  
уонна үөрэнээччилэргэ, эдэр ыччакка техническэй өйү-санааны саҕан, чиҥ би-
лиини иҥэрэн, өр сылларга үтүө суобастаахтык, ситиһиилээхтик үлэлээбит тү-
бүктээх үлэтэ-хамнаһа үтүө түмүктэрдээх буолбута.

Билигин бочуоттаах сынньалаҥҥа олорор, дьоҥҥо-норуокка анаммыт олох-
тоох, үлэттэн дьолломмут Иван Николаевич олоҕун ыччаттара салгыыллар.

Иван Егорович Чычахов, 
РФ суруналыыстарын Сойууһун чилиэнэ 

Ильин Алексей Егорович 

Оҕолорум аҕалара, кэргэним

Киhи олорон ааспыт олоҕо, үтүөтэ-өҥөтө кэннигэр хаалларбыт кэскилинэн 
сыаналанар, олоххо туhалааҕы оҥорбута, туппута-айбыта умнуллубат 

Алексей Егорович Нам дэриэбинэтигэр 1943 сыл ахсынньы ый 19 күнүгэр күн 
сирин көрбүтэ.

Үөрэммит оскуолалара: Нам, Үөhээ Бүлүү орто оскуолалара.
Сулууспалаабыт сирэ: Владивосток, байыаннай-морской флот, старшина 

1 статьи (лейтенант).
Үөрэммит сирэ: Москватааҕы тыа хаhаайыстыбатын производствотын инже-
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нердэрин бэлэмниир институт (Московский институт инже-
неров сельскохозяйственного производства им. В. П. Го-
рячкина).

Квалификацията: инженер-мэхээнньик; 1976–1982 сс. 
10-с №-дээх Үөһээ Бүлүүтэҕи СПТУ-га преподаватель. 
1982–1999 сс. Үөhээ Бүлүүтээҕи «Сельхозтехника» тэрил-
тэтигэр кылаабынай инженер, управляющай.

Наҕараадалара: Саха сирин ССКП обкомун, райкомун 
бочуотунай грамоталара, 1976, 1977, 1978 сс. социалисти-
ческай үлэ кыайыылааҕа.

Кэргэним төрөппүттэрэ Ильин Николай Афанасьевич 
уонна Мотурууна (Кэнтиктэн төрүттээх) биэс оҕолоохторо.

Улахан кыыстара учуутал идэлээх Анна Николаевна Таатта киһитигэр Голи - 
ков Наримаҥҥа (улуус хаһыатын кылаабынай эрэдээктэрэ) кэргэн тахсан, 3 оҕо-
лоох, элбэх сиэннэрдээх. Үйэтин тухары Ытык-Күөлгэ олорон, оскуолаҕа үлэ-
лээн, роноҕа методистаан, оҕолорун улаатыннартаан, барыларын үрдүк үөрэх-
тээн, ыал оҥортоон баран, билигин бочуоттаах сынньалаҥҥа олорор.

Иккистэрэ Афанасий Николаевич Омскайдааҕы тыа хаһаайыстыбатын ин-
ститутун бүтэрэн баран, Ольга Петровналыын ыал буолан, үйэлэрин тухары 
Өлүөхүмэ куоракка олорон, үлэлээн, биир кыыс оҕону иитэн ааспыттара. Афа-
насий техникумҥа преподавателинэн, завуһунан, Ольга, саҥаспыт, балыыһаҕа 
ыстаарсай медсестранан үлэлээбиттэрэ. Кыыстара Валентина быраас идэтин 
ылан, 2 оҕо тапталлаах ийэтэ, Дьокуускайга олорор, үлэлиир.

Үһүс оҕолоро Мария Николаевна английскай тыл, кэргэнэ Петров Василий  
Васильевич историк идэлээх учууталлар. Нам орто оскуолатыгар элбэх оҕону  
билиигэ-кэрэҕэ үөрэппиттэрэ-уһуйбуттара саарбаҕа суох. Кинилэр оҕолоро Ни - 
колай, Марианна, Светлана, Василий, Мотрена бука бары улаатан, үрдүк үөрэх-
тэнэн, идэлээх үлэһит, элбэх оҕолоох ыаллар буолан Бүлүүнэн, Дьокуускайынан 
быр-бааччы олороллор.

Кыра балтылара Ильина Федора Андреевна педагог, элбэх сыратын, билии-
тин-көрүүтүн оҕо иитиитигэр анаан, Нам дьыссаатыгар баспытааталынан, сэбиэ-
диссэйинэн үйэтин тухары үлэлээбитэ. Хомойуох иһин, ыарахан ыарыыттан бу 
күн сириттэн барбыта. 2 оҕото — Андрейдаах Маша устудьуоннар. Билигин Дьо-
куускай куоракка үрдүк үөрэх кыһатын бүтэрээри сылдьаллар.

Кэргэним Ильин Алексей Егорович 1943 с. Үөһээ Бүлүү оройуонун Нам нэhи-
лиэгин холкуостаах дьиэ кэргэнигэр төрдүс оҕонон төрөөбүтэ. Кинини кыра 
эрдэҕинэ дьоно чугас хаан-уруу аймахтарыгар Ильин Егор Афанасьевичтаахха 
(Хара Дьөгүөр) улахан кыыстарын кэнниттэн оҕо турбат буолла диэн ииттэрэ 
биэр биттэрэ. Ол ыаллар улаханнара Марияны уонна Алексейы ииттэ ылбытта-
рын кэнниттэн Люба диэн кыыс төрөөбүтэ.

Мария Сидоров Василийдыын ыал буолбуттара, үс кыыс оҕолоохторо: Ира 
(эдэр сааһыгар олохтон туораабыта), Феня, Наташа. Феня кыыстаах уол оҕо-
лоох. Билигин Намҥа дьоннорун олохторугар ыал буолан олороллор.
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Люба кэргэнинээн түөрт оҕолоох ыал буолан, Үөһээ Бүлүү дьыссаатыгар бас-
пытатаалынан үлэлээбитэ.

Кыра сылдьан саас буолла да, Хос күрүөҕэ бырааттарын Юрийы уонна Ана-
толийы кытары оонньуу тиийэллэр эбит. Хороонуттан саҥа тахсыбыт моҕотойу 
бултаһаллара, онно хордоҕой сырайыгар үүнэр саахардаах луковицаны булан 
хомуйан сииллэрэ уонна онтуттан балтыгар кэһии аҕалара үһү.

Алексей орто оскуоланы бүтэрэн баран, Сэбиэскэй Аармыйа кэккэтигэр Тихо-
океанскай байыаннай-морской флот хараабылыгар түөрт сыл сулууспалаан, 
лейтенант званиелаах кэлбитэ. Онно кинини «Байыаннай хараабылга хаалан 
үлэлээ» диэн хамандыыра этии киллэрбитин дойдутун ахтылҕана баһыйан дьиэ-
тигэр төннүбүт.

Аармыйаттан кэлээт, Москва куоракка үөрэххэ туттарса барбыта. Москваҕа 
тиийбиттэригэр «Саха сирэ миэстэ бронялаабатаҕа, онон дойдугутугар төннө-
ҕүт» диэн институт приемнай хамыыһыйата докумуоннарын ылбатах. Ону кини 
табаарыстарынаан — Тобохов Семен, Догордуров Вячеслав, Иванов Василий, 
Тимофеев Егор, Николаева Федора буоланнар — ССРС тыатын хаhаайысты-
батын үрдүк үөрэҕин миниистиригэр Красота диэн ааттаах киhиэхэ тиийэннэр, 
баар балаhыанньаны кэпсээннэр, көрдөhөннөр докумуоннарын туттараллар. 
Москватааҕы тыа хаhаайыстыбатын производствотын инженердэрин бэлэмниир 
институкка (МИИСП им. В. П. Горячкина) киирии эксээмэннэрин ситиhиилээхтик 
туттаран, 1968 с. үөрэххэ киирбитэ. Ити сыл Саха сириттэн бу институкка элбэх 
саха уолаттара үөрэххэ киирбиттэрэ.

Дипломнай практикатын Үөhээ Бүлүү оройуонун Маҥаас нэhилиэгэр сири 
бульдозерынан астарыыга барбыта. Онно практикаламмыт кэмин истиҥник са-
ныыра. Институту ситиhиилээхтик түмүктээн, дипломнай үлэтин «Ходуhалары 
уонна мэччирэҥ сирдэри тупсарыыны кэлимник механизациялааhын» (Ком-
плексная механизация коренного улучшения лугов и пастбищ) диэн тиэмэҕэ туй-
гуннук көмүскээн, үрдүк үөрэхтээх инженер-мэхээнньик идэтин ылан, төрөөбүт 
дойдутугар үлэлии кэлбитэ.

Мин Москватааҕы химическэй-машиностроительнай институкка ситиһиилээх-
тик үөрэнэн, компрессорнай уонна холодильнай установкаларга инженер-мэ-
хээнньик идэтин ылан үөрэхпин түмүктээбитим. Алексей Егоровичтыын усту - 
дьуон нуур сылларбытыгар билсибиппит, ыал буолбуппут. Улахан уолбутун Ти-
муру устудьуоннуу сылдьан, 1972 с. Москваҕа оҕоломмуппут.

Алексей «Сельхозтехника» тэрилтэтигэр кылаабынай инженеринэн, начаа-
лын ньыгынан ситиhиилээхтик үлэлээбитэ. Үрдүк профессиональнай таһым - 
наах, киэҥ билиилээх буолан, олоҕун тухары туруоруллубут сыалын-соругун 
ситиһэргэ, үлэ туһугар бэйэтин күүһүн-уоҕун, бириэмэтин харыстаабатаҕа. Ис 
дууhатыттан талааннаах инженер этэ: кини кыайбатаҕа, билбэтэҕэ, сатаабатаҕа 
суоҕа.

Ол курдук биир холобур: Намҥа СПТУ-га үлэлии сырыттаҕына, арай улахан 
тыраахтар блогар уу хаалан хайа барыы (трещина) үөскээбит этэ, ону дьиэтигэр 
олорон эрэ кинигэлэрин хасыһан, «блокка улахан эриллэр күүс (сила изгиба) 
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суох эбит» диэн түмүк оҥостон, Васильев Андрей Семенович диэн бииргэ үлэ-
лиир табаарыһынаан блогу «момент» килиэйинэн абырахтаабыт тыраахтардара 
хойукка диэри үлэлээбитэ.

Иккис холобур: «Сельхозтехникаҕа» саҥа инженердии киирбитигэр террито-
рияҕа мас олортулар. Кураан, куйаас бөҕө. Ону уу кутар систиэмэ оҥороннор 
сайыны быһа тетя Шура, Ульяна бостууктааннар, билигин хатыҥ чараҥ силиги-
лии үүнэ турар буолуохтаах.

Олус чугастык саныыр табаарыстара Мегежекскэй Егор Николаевич, Босиков 
Гурий Афанасьевич, Хобусаров Михаил, Иннокентьев Дмитрий Прокопьевич, 
Николаев Иван уонна да атын ситэри ахтыллыбатах доҕотторо-табаарыстара 
кини олоххо ситиһиилэригэр тирэх буолбуттара. Кини манна үчүгэйдик үлэлиир 
бигэ кэлэктииби, кыахтаах производственнай базаны тэрийбитэ.

1990-с сылларга дойдуга уларыта тутуу кэмэ (перестройка), демократия саҕа-
ламмыта. Ити сылларга, саамай ыарахан, уустук кэмнэргэ, Алексей Егоровиhы 
кытта бииргэ үрдүк үөрэхтээх, киэҥ билиилээх, талааннаах, сатабыллаах уолат-
тар: Босиков Гурий Афанасьевич, Хобусаров Михаил, Иннокентьев Дмитрий 
Прокопьевич, Иудин Владислав Семенович, Николаев Иван, Ильин Анатолий 
Иннокентьевич, Алексеев Виктор, Иванов Алексей, уоллуу-аҕалыы Кисиляхов-
тар, Ычыровтар, бырааттыы Ивановтар, бухгалтерияҕа Боескорова Светлана 
Гаврильевна, плановай салааҕа Николаева Федора Капитоновна, Окладникова 
Мария, Колесова Ульяна, тетя Шура уо.д.а. бары биир хамаанда курдук үлэлээн, 
«Сельхозтехника» үлэтин туругун ыспакка-тохпокко, эбии үлэ миэстэтин таhаа-
рыыга турунан, сыал-сорук оҥостон туран үлэлээбиттэрэ.

Аhыыр ууну кутар буочуканы, тимир оhоҕу оҥоруу, дьиэ тэриллэрин олох тоох 
нэhилиэнньэҕэ атыылааhын, массыына өрөмүөннүүр мастарыскыайга ыраах, 
уһун айаҥҥа сылдьар суоппардарга (дальнебойщиктарга) өҥө оҥоhуута, тимир 
турбаны быhар-таҥар автоматическай лииньийэни үлэлэтии курдук саҥа үлэлэр 
баар буолбуттара.

Мастарыскыайга өрөмүөннээччилэргэ анаан душ үлэлиирэ. Бухгалтерияҕа  
көмпүүтэр, интэриниэт баар буолбута. Өрөмүөннүүр мастарыскыайдарыгар  
суоппардар араас айаҥҥа бараары массыыналарын күнүстэри-түүннэри оҥос-
толлоро, силиэсэрдэр массыына мотуорун капитальнай өрөмүөнүн оҥороллоро. 
Ити бигэтик үлэлии олороллорун араас оройуоннартан көрө кэлэллэрэ.

Ити сылларга үбүлээhини ситиhэн, бырайыактары оҥорторон, уустук үлэни 
быhааран, биир этээстээх таас хонтуора дьиэтэ, квартальнай хочуолунай, 
3 этээстээх типовой дьыссаат тутуллубуттара. Бу тутуулар бары таас дьиэлэр. 
Бастакынан конденсатнай газовай хочуолунай үлэҕэ киирбитэ.

Элбэх саҥа идиэйэлэрдээх этэ. Ону олоххо киллэрээри, бары дьулуурун биэ-
рэн, бириэмэни аахсыбакка олох туhугар, дьон олоҕун тупсарар туhугар үлэлии-
рэ. Төһөлөөх элбэх киhини кытта алтыспытын, дьон-сэргэ убаастабылын ылбы-
тын, кинилэртэн махтал да, хомолто да тылларын истибитин бэйэтэ эрэ билэн 
эрдэҕэ.

Оҕолорун аһара таптыыра, аһынара. Манньыйдаҕына, «ээс, сэгэрим, эс, сэ-
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гэрим» диирэ уонна күлэн мичийэрэ. Сир астыы, бултуу, куобахтыы куруутун 
илдьэ сылдьара. Быстан, уурастан хаалыахтара диэн эбитэ дуу, уолаттарыгар 
ыараханы көтөхтөрө сатаабат этэ.

Биһиги тапталлаах киһибит көнө, судургу майгылааҕа, кытаанах хараахтыр-
дааҕа. Табаарыстарынаан сайынын мотуорунан, саас эрдэттэн күөгүнэн Бүлүү 
Эбэ Хотуҥҥа балыктыырын, күhүн муус аннынан улахан күөллэргэ соболуурун 
аһара таптыыра. Хас күhүн аайы куобахтыыллара. Саас кэлэрин, муус устаатын 
кытта саха киһитин сиэринэн айылҕаҕа сылдьарын таптыыра. Намҥа олорор 
дьиэбитин, эдьиийдэригэр икки бэрэбинэ хотоннорун, улахан гарааспытын ба-
рытын бэйэтэ кыһыл илиитинэн туппута.

Алексей Егорович кылгас, элэс гынан ааспыт олоҕор биэс оҕолонон, ыал  
оҥортоон, сиэннэр минньигэс сыттарын билэн, үлэни үлүмнэhэн үлэлээн, дьоҥ-
ҥо-сэргэҕэ үтүө өйдөбүлү хаалларан, чахчы даҕаны кэрэхсэнэр киhи эрдэ бар-
быта. Оҕолорун чиэhинэй, үлэhит буоларга үөрэппитэ билигин үлэлэригэр-хам-
настарыгар туhалыыра саарбаҕа суох. «Хас биирдии киhи бэйэтэ туспа көрүүлээх, 
санаалаах буолуохтаах» диирэ уонна ону дьиҥ олоххо сыhыанынан дакаастаа-
быта. Сүүрбэ аҕыс сыл бииргэ дьоллоохтук, иллээхтик-эйэлээхтик олорбуппут. 
Кини ситэри олорботох олоҕун оҕолоро, сиэннэрэ салгыыллар.

Оҕолорбут бары үрдүк үөрэхтээх исписэлиистэр, үлэлээхтэр, бары ыаллар. 
Сиэннэр этэҥҥэ улааталлар, үөрэнэллэр.

Кэргэнэ Елена Петровна Ильина, 
РСФСР, СӨ профессиональнай-техническэй үөрэхтээһинин туйгуна, 

РФ профессиональнай-техническэй үөрэхтээһинин бэтэрээнэ, 
РСФСР үлэтин бэтэрээнэ.

Олунньу, 2020 с.

Ильин Василий Григорьевич

Үлэнэн олорбута

Василий Григорьевич үлэ, тыыл бэтэрээнэ, Саха АССР  
оскуолаларын үтүөлээх учуутала, «Килбиэннээх үлэтин  
иһин», «1941–1945 сс. Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии  
кэмигэр килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээллэр кавалерда-
ра Үөһээ Бүлүү оройуонун Нам нэһилиэгэр Бөлөҕөс диэн 
сиргэ 1931 с. Григорий Гаврильевич уонна Авдотья Ива-
новна Ильиннэр дьиэ кэргэттэригэр күн сирин көрбүтэ. 
Ийэ тэ 1942 с. ыалдьан өлбүтэ. Аҕата Алданынан, Дьокуус-
кайы нан, Томмотунан бэдэрээт таспыта, элбэх айаҥҥа 
сылдьыбыта, сэрии сылларыгар сельсовет бэрэссэдээ-
тэли нэн үлэлээн сылдьыбыта. 15 оҕо төрөөбүтүттэн биэс  
оҕо тыыннаах хаалбыта. Эдьиийдэрэ Матрена Григорьев-

на Нам сельпотугар суотчуттаабыта, райсовекка үлэлээбитэ, онтон ыалдьан 
уура йан баран, 1958 с. өлбүтэ. Биир эдьиийэ Мария Григорьевна Дьокуускайга  
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өр сылларга «Холбоско» буҕаалтырынан үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ. Бал-
тылара Мария Григорьевна «Потребкооперация туйгуна» знактаах атыы-эргиэн 
бэтэрээнэ этэ, Варвара Григорьевна Верхоянскай куоракка буҕаалтырдаабыта.

Аҕабыт бастакы учууталын Дария Константиновна Иванованы махтана аат-
тааччы. Нуучча тылыгар Евгения Васильевна үөрэппитин, кылааһы салайбытын 
иэйэн-куойан эмиэ махтана ахтааччы. Кини үөрэтэр оҕолоро үөрэхтээх дьон буо-
лалларыгар бары сыратын, күүһүн-уоҕун биэрэн үлэлээбитин хаһан да умнубат 
этэ. Прокопий Степанович Лебедкин, Петр Николаевич Тобуроков, Спиридон 
Семенович Романов, Степанида Семеновна Романова, Федор Алексеевич Мач-
часынов, Мария Васильевна Николаева, Капитон Спиридонович Кардашевскай, 
Павел Павлович Петров, Егор Иванович Ильин, Михаил Семенович Романов  
курдук учууталларга үөрэммитинэн киэн туттара. Оскуолаҕа бииргэ үөрэммит до-
ҕотторунуун — И. Н. Тобуроковтыын, С. И. Кардашевскайдыын, М. Е. Кардашев-
скаялыын, Р. И. Докторовтыын, Н. П. Петровтыын, В. С. Ивановтыын, В. Р. Бол-
токовтыын иллээх-эйэлээх табаарыстыы этилэр. Оскуолатааҕы сыллара сэрии 
ыар сылларыгар ааспыттарын, ас-үөл, таҥас-сап тиийбэтин курутуйа кэпсээччи. 
Оскуолаҕа мас мастаан оттоллорун, итии таҥас хомуйалларын, тимуровскай ха-
маандаҕа киирсэн үлэлииллэрин, үөрэх дьыла бүтүөҕүттэн оскуола аһыллыар 
диэри холкуос хонуутугар сылдьалларын, оҕуруокка уу баһалларын, от охсуу-
тугар-мунньуутугар үлэлииллэрин, оҕус сиэтэллэрин, бурдук быһалларын, баа-
йалларын, мунньар массыынанан оту мунньалларын, ыһык таһалларын, туох 
үлэни барытын күүстэрэ кыайарынан үлэлээбиттэрин куруук кэпсээччи. Сэрии 
сылларыгар хорсун үлэлэрин учуоттаан, Нам оскуолатыттан Ильин Вася уонна 
Гаврильев Ваня 1947 с. «1941–1945 сс. Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии кэми-
гэр кил биэннээх үлэтин иһин» диэн мэтээллэринэн наҕараадаламмыттар. Ити 
сыл оскуоланы ситиһиилээхтик бүтэрэн, Бүлүүтээҕи педагогическай училищеҕа 
үөрэнэ киирбитэ. Үөрэҕин бүтэрэн, 1951 с. Муома оройуонун Хонуу сэлиэнньэ-
тигэр үлэтин саҕалаабыта. Оччотооҕу эдэр исписэлиистэр сиэрдэринэн 1952 с. 
Дүллүкү оскуолатыгар, 1955 с. Нам оскуолатыгар, 1957 с. II Боотулуу (Кырыкый) 
оскуолатыгар, 1960 с. Мэйик оскуолатыгар, 1970 с. Нам оскуолатыгар бэринии-
лээхтик үлэлээбитэ.

Василий Григорьевич Нам, Ороһу нэһилиэктэрин сэбиэттэрин бэрэссэдээтэ-
линэн, рабкооп бэрэссэдээтэлинэн, детдом дириэктэринэн, Нам нэһилиэгэр Үлэ 
уонна Бойобуой албан аат музейын дириэктэринэн үлэлээбитэ. Кини үлэлээбит 
нэһилиэктэригэр бэйэтин суолун-ииһин хаалларбыта. Ол курдук, Ороһуга баар 
Кыайыы болуоссата улууска саамай кэрэ көстүүлээх болуоссат, Намҥа музейа, 
Барахов бюһа, мас олордуллар палисадниктара, кулууп тутуллуута уо.д.а ис 
сүрэҕиттэн туттарбыт тутуулара билиҥҥэ диэри дьоҥҥо-сэргэҕэ сулууспалыы 
тураллар. И. Н. Барахов туһунан, тапталлаах Намын, кини хоһуун үлэһиттэрин 
туһунан сылайары билбэккэ, Дьокуускайынан, Москванан, Ленинградынан сыл-
дьан бэрт элбэх архыып матырыйаалларын булбута күн бүгүнүгэр диэри туһа-
лыы сылдьара тугунан да кэмнэммэт улахан дьыаланан, үтүө быһыынан сыана-
ланаллар.
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Олоҕун бүтэһик сылларыгар Мииринэй оройуонун Светлэй бөһүөлэгэр ал-
маас музейын тэрийэн, бэрт элбэх архыып матыраалларын муспута билигин 
бэртээхэй улахан музейга ситэн-хотон, ыччаты кэрэҕэ-сырдыкка сирдии турар.

Оҕолоро, сиэннэрэ 

Ильин Николай Иннокентьевич 

Үтүөкэн киһи 

Бу устуруокалары мин сүрэхпэр иитийэхтээн иҥэрэ 
сылдьыбытым букатын ыраатта. Үтүөкэн киһи, биир идэ-
лээх аҕа табаарыһым Ильин Николай Иннокентьевич 
туһунан биирдэ эмит дьоҥҥо-сэргэҕэ суруйбут киһи диэн. 
Хомойуох иһин, кини тыыннааҕар хайдах да кыаллыбата. 
Аҕыйах хонуктааҕыта ытыктыыр киһибитин тиһэх суолугар 
атаардыбыт. Онон кини сырдык кэриэһигэр анаан бу ах-
тыыбын суруйабын.

Ньукулай кыра саастааҕар ийэтэ өлөн тулаайах аҥаар-
даах улааппыта. Кыратыттан аҕатын батыһа сылдьан үлэ-
ҕэ эриллибитэ. Оскуолаҕа үөрэнэригэр үчүгэй үөрэнээч-

чилэр ахсааннарыгар киирсэрэ. Сэттэ кылааһы бүтэрэн баран, Төҥүлүтээҕи 
СПТУ-ну бүтэриэҕиттэн төрөөбүт-үөскээбит Намыгар олоҕун тиһэх күннэригэр 
диэри үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ.

Николай Иннокентьевиһы кытары Исидор Барахов аатынан сопхуоска кылаа-
бынай ветвраһынан үлэлиир кэммэр чугастык билсибитим. Оччотооҕуга сопхуос 
биэс отделениетыгар үлэлиир исписэлиистэр бары да үтүө суобастаах, бэринии-
лээх үлэһиттэр этилэр. Намҥа Ирина Иннокентьевна Ильина, Балаҕаннаахха 
Николай Иннокентьевич, Ороһуга Анна Марковна Семенова, Тамалакааҥҥа Ка-
листа Алексеевна Васильева, Анна Васильевна Богачанова, Харбалаахха Ибра-
гим Ильич Кузьмин үлэлииллэрэ.

Николай Иннокентьевич Намтан кыһыҥҥы өттүгэр сыарҕалаах атынан, сайын 
матасыыкылынан Балаҕаннаахха тиийэрэ. Сааскы төрүөх кэмигэр сарсыарда 
эрдэттэн киэһэ хойукка диэри хотоҥҥо сылдьара, төһөҕө туран дьиэтээҕи хаһаа-
йыстыбатын бүтэрэн кэлэрин ким да билбэт.

Биирдэ эмит Ньукулай үлэтигэр хойутуурун, эбэтэр кэлбэтэх күнүн өйдөөбөп-
пүн. Арыт түүн төрүүр ынах эрэйдэннэҕинэ, Намтан төттөрү Балаҕаннаахха кэ-
лэн көмөлөһөрө.

Николай Иннокентьевич бэйэтин үлэтинэн эрэ муҥурдаммакка, атын үлэлэр-
гэ эмиэ көмөлөһөрө. Ыанньыксыт суох буолан ынах ыамматаҕына, ньирэй аһаа-
батах буоллаҕына, биригэдьиир курдук сүүрэн-көтөн атын киһини туруорара, ар-
дыгар бэйэтэ да аһатар түгэннэрэ бааллара. Үлэтигэр мэлдьи саҥаны, бастыҥы 
киллэриигэ ылсыһара.

Саҥа төрөөбүт ньирэйи эмтээһиҥҥэ бастыҥ ньымалары — искусственнай 
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үүтү туһаныыны, ынаҕы буоһатыыга массааһы, сыворотканы туһаныыны — 
биһирээн туттара. Кини анал литератураны элбэхтик туһанара, саҥа тахсыбыт 
кинигэлэри, брошюралары туппутунан сылдьара.

Николай Иннокентьевичтыын үлэлииргэ наһаа чэпчэки этэ. Эдэр киһи билбэ-
тим-көрбөтүм элбэх бөҕө буоллаҕа дии, барытын сүбэлээн-амалаан биэрэрэ, 
биирдэ да сэмэлээбэтэҕэ. Сыыһа-халты да ханна барыай, уопсайынан, сүбэнэн 
үлэлиирбит, киһини быһа-хото саҥарбат идэлээҕэ.

40 сыл сыралаах үлэтин Саха сирин бырабыыталыстыбата уонна Президенэ 
үрдүктүк сыаналаан, былырыын Николай Иннокентьевичка «СӨ норуотун хаһаа-
йыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ» үрдүк ааты иҥэрбиттэрин истэн бииргэ үлэлээ-
бит кэл лиэ гэлэрэ сүрдээҕин үөрбүппүт. Кырдьык да, бэтэринээр ыарахан үлэ-
тигэр уһун сылларга үтүө суобастаахтык, харыс да халбарыйбакка биир сиргэ 
үлэлээн кэлбит киһи үлэтэ сөптөөхтүк, үрдүктүк сыаналаммыта.

Николай Иннокентьевич кэргэнэ Агафья Николаевналыын 6 оҕону иитэн 
үлэһит оҥордулар. Улахан уол Владимир аҕатын туйаҕын хатаран, ветеринар-
най быраас идэтин ылбыта, билигин Анаабыр улууһугар баһылык солбуйааччы-
та, Евгения — быраас, Дьокуускайга үлэлиир, Александр — милииссийэ үлэһитэ, 
Иннокентий — ветеринарнай быраас, Агафья — ветеринарнай биэлсэр, кыра 
уол Николай биэлсэр үөрэҕин бүтэрдэ.

Онон Николай Иннокентьевич ыччаттара аҕаларын үтүө аатын ааттатыахта-
ра, кини дьыалатын салгыахтара диэн бигэтик эрэнэбин.

Раиса Афанасьевна Абрахова, 
ветеринарнай быраас-гелеотолог.

«Үөһээ Бүлүү» хаһыаттан.
Сэтинньи 20 күнэ, 1997 с.

Ильина Аграфена Анисимовна

Мин ийэм Араппыына

Ийэм Аграфена Анисимовна 1938 с. Нам нэһилиэгэр 
Ильин Анисим Афанасьевич уонна Адамова Анна Марков-
на дьиэ кэргэттэригэр иккис оҕонон күн сирин көрбүтэ. Оҕо 
турбат буо лан, аймахтарыгар Гаврильев Дабыыттаахха 
сэттэ саа һыгар диэри ииттэрэ биэрэллэр (ол саҕана Да-
быыттаах үрэх баһыгар олороллор), оччотооҕу кэмҥэ эмп-
том суох кэмигэр, кини иннинэ да, кэннигэр да элбэх оҕо 
төрүү сылдьыбыта диэн кэпсээччи. 7 сааһын туолбутугар 
төрөппүттэрэ төттөрү ылбыттар.

Аҕа дойду сэриитэ саҕаламмытыгар убайын Ильин 
Николайы сэриигэ ылаллар. Аҕатын үлэ фронугар Тиксии-
гэ ыыталлар. Онно биир сыл үлэлээт төннөн кэлэр. Убайа Николай уоттаах сэ-
рииттэн 1950 c. эргиллэн кэлэр уонна ол сыл муҥурдааҕа тэстэн өлөр. 1945 с. 
дьоно Дьууруйу ииттэ ылаллар.
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Нам оскуолатыгар 8 кылааһы бүтэрэр. Оччотооҕу кэм оҕолорун курдук сайыҥ-
ҥы кэмҥэ оҕуруокка оҕуһунан уу баһыыта, кутуута, сыыс от хомуйуу, окко үлэ-
лэһии — барыта оҕолор көмөлөрө суох буолбата. Ол кэмҥэ «Чолбон» холкуоска 
оҕурсутугар, табаҕар тиийэ үүннэрэллэрэ диэччи. Бурдук, хортуоппуй, моркуоп, 
хаппыыста туһунан этэ да барыллыбат. Үөһээ Бүлүүгэ 9-с кылааска үөрэнэ сыл-
дьан, күһүҥҥү хортуоппуй хомууругар тымныйан, улаханнык сэбиргэхтэтэн, өр 
кэмҥэ балыыһаҕа, онтон Ньурбаҕа санаторийга сытан эмтэнэр.

1957 с. «Чолбон» холкуоска үлэтин машинистканан саҕалыыр. 1968 c. миигин 
аймахтарыттан Ильин Павел Поликарповичтан уонна Татьяна Лазаревнаттан 
ииттэ ылар. Ол сыл холкуостары бөдөҥсүтэн, Исидор Барахов аатынан сопхуос 
буолар. Киинин Үөһээ Бүлүүгэ Үөдүгэйгэ тэрийэллэр, онно Нам отделениетыгар 
суотчут-кассирынан үлэлиир. 1972 c. Исидор Барахов аатынан сопхуос киинэ 
Намҥа көһөрүллэр. Ийэм үлэлиир кэмигэр эһээлээх эбээм көмө, тирэх буолбут-
тара.

Нам отделениетыгар 1975 cылтан 1988 сылга биэнсийэҕэ тахсыар диэри бу-
ҕаалтырдаабыта. Кэлин ийэтэ, аҕата өлбүттэрин кэннэ сүөһүтүн көрөн олорбута. 
Сайынын уоппускатын кэмигэр быраата Ильин Алексей Егоровичтыын от оттоон 
сүөһүтүн эспэтэҕэ. Быраата Алексей Егорович барахсан отугар-маһыгар бары-
тыгар көмөлөһөн абырыыра. Биһиги убайбытыгар махталбыт муҥура суох. Ийэм 
барахсан миигин наһаа маанылаан улаатыннарбыта, ыал оҥорон, дьиэбитин- 
уоппутун тэрийэн, сиэннэрин көрсөн олорон, 1997 с. эмискэ сүрэҕинэн ыалдьан 
олохтон туораабыта.

Улахан сиэн Семен Омскайдааҕы тыа хаһаайыстыбатын институтугар үрдүк 
үөрэҕи бүтэрэн, билигин Дьокуускай куоракка СӨ тыатын хаһаайыстыбатын ми-
нистиэристибэтигэр сүрүн исписэлииһинэн үлэлиир, кыра уол Виктор Москва 
куо ракка «Институт стали и сплавов» ситиһиилээхтик үөрэнэ сылдьар.

Кыыһа Татьяна Анисимовна Ильина‑Семенова 

Ильина Мария Григорьевна 

Бастыҥ үлэһиттэр ахсааннарыгар сылдьара

Ийэбит Мария Григорьевна эдэр сааһыгар дьүөгэлэрин 
кытта бастаан райком дьиэтин маһын таһыыга, оройуон-
нааҕы култуура дьиэтин (РДК) маһын таһыытыгар сылдьан 
тоҥон, сэллигинэн ыалдьан уурайбыта. Онтон аҕабынаан 
холбоһон миигин оҕолоноллор, миигин төрөөт, сэллик ба-
лыыһатыгар киирэр. Хас даҕаны сыл эмтэнэн-томтонон 
учуоттан уһуллар уонна өссө 6 оҕону төрөтөллөр. Нам ба-
лыыһатыгар завхоһунан үлэлии сырыттаҕына, Нам нэһи-
лиэгин остолобуойугар 1968 с. буфетчицанан ыҥыраллар, 
1971 сылтан хаһаайыстыбаннай маҕаһыыҥҥа Софроно-
валыын атыыһытынан үлэлии киирбитэ. Ийэбит кэпсэтии-
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лээх, киириилээх-тахсыылаах, чобуо буолан, Ньурбалартан, промкомбинаттан 
миэбэл аҕалан атыыны-кутууну кыайа тутан маҕаһыын үлэтэ сэргэхсийбитэ, бы-
лаан мэлдьи аһара туолар буолбута.

Ийэбит аата бастыҥ үлэһиттэр ахсааннарыгар киирбитэ, ийэбит барахсан 
өрөбүл диэни билбэт этэ, мэлдьи ас астыыр түбүктээҕэ. Бэрэски, соркуой буһа-
ран киирэр-тахсар дьону, ыалдьыты күндүлүүр идэлээҕэ, көннөрү да күннэргэ 
биһиги дьиэбитигэр мэлдьи дьон толору буолара. Арыгы диэн ас остуолга хаһан 
даҕаны турбат этэ. Дьон кэпсэтэ-ипсэтэ, көрсө кэлэллэр этэ. Сайын дьиэбит 
күүлэтигэр баахха мэлдьи быырпах турара, киирбит-тахсыбыт дьон ыстакааҥҥа 
куттан иһэр буолаллара.

Аҕабыт Василий Степанович кыра сааһыттан хара үлэҕэ эриллэн үлэ лээн, 
үчүгэй үлэһит буолан, Нам нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо диэн үрдүк ааты 
сүкпүтэ. Кини Балаҕаннааҕынан, Намынан өр сылларга сүөһү уонна хонуу би-
ригэдьииринэн үлэлээбитэ. Биригэдьиир үлэтэ диэн олус ыарахан үлэ буо ларын 
биригэдьиир кэргэнэ уонна оҕолоро эрэ билэр буолуохтаахтар. Икки уот ардыгар 
сылдьар киһи — аллараттан боростуой оробуочайдар, үөһэттэн тойоттор ыгыы-
ларын-түрүйүүлэрин ылбычча киһи тулуйбат үлүгэрэ буоларын сэрэйиэххэ эрэ 
сөп. Аҕабыт үлэлээбит кэмнэригэр сүөһү-ас уонна хонуу үлэтэ улаханнык таҥна-
ры барбакка, кыралаан даҕаны буоллар сайдыы барар этэ. Ону аҕабытыгар бэ-
риллибит грамоталар, эҕэрдэ суруктар кэрэһит буолан туоһулууллар.

Субан сүөһүлэри Чаалбыкыга үүрэн таһааран сайылаталлара, күһүнүгэр 
эмис-тот, үрдүк уойуулаах сүөһүлэри үөрэ-көтө соҕотуопкаһыттарга туттаралла-
ра. Итэҕэс диэн суох буолара. Биһиги байанайдаах булчут аҕалаах буоламмыт, 
хара тыа быйаҥнаах бэлэҕиттэн элбэхтик тииһинэр этибит.

Биһиги бииргэ төрөөбүттэр 7 оҕо бары ыалларбыт, этэҥҥэ олоробут. Аҕабыт 
1930 с. т., баара буоллар 90-н томточчу туолуохтаах этэ. Ийэлээх аҕабыт күн 
бүгүн элбэх сиэннээхтэр, хос сиэннээхтэр, хос-хос сиэннээхтэр.

Кыыстара Валентина Васильевна Майорова.
Олунньу 28 күнэ, 2020 с. Дьокуускай 

Ильина Мария Николаевна 

Сэрии кэмин оҕолоро аас-туор олоҕу билэн улааппыппыт 

Мин 1937 с. ахсынньы ый 1 күнүгэр холкуостаах дьиэ 
кэргэнигэр күн сирин көрбүтүм.

Ийэбит, Ильина Матрена Ивановна, 1905 с. Кэнтик 
нэһилиэгэр төрөөбүтэ, Чап уустарыттан сыдьааннааҕа. 
1924 с. 19 саастааҕар огдообо киһиэхэ (биһиги аҕабыты-
гар) Ильин Николай Афанасьевичка кэргэн тахсыбыта. 
Дьоммут 22 оҕону төрөтөн баран, 5 оҕону эрэ тутан хаал-
быттара (Ааныска, 1932 с. т., Аппанаас, 1935 с. т., мин, 
1937 с. т., Алексей, 1943 с. т., Дора, 1948 с. т.).
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Ол ыар кэмнэргэ сэбиэскэй былаас олохтонорун саҕана, гражданскай сэрии, 
холкуостааһын кэмнэригэр, сэбиэскэй былаас атахха турарын туһугар бэйэлэ-
рин харыстаммакка, олоҕу-дьаһаҕы көрүммэккэ, үлэ үөһүгэр сылдьыбыт дьон, 
тоҥ буор муостаҕа буһан-хатан, эмп кырыымчык, быраас тиийбэт үйэтигэр, Аҕа 
дойду сэриитин кэмигэр төһөлөөх киһи былдьаммыта буолуой, төрөөбүт оҕо 
төлкөтө төлкөлөммөтөҕө буолуой… Улаханнык ыарыйда да күн сириттэн был-
дьанара элбэх буоллаҕа.

Ийэбит элбэх саҥалааҕа, үтүө-мааны майгылааҕа, ыалдьытымсаҕа, киирби-
ти барытын чэйдэтэн, аһатан таһаарара, кыаммакка-кырдьаҕаска ураты уйан 
сыһыаннааҕа, тоҥмуту ириэрэр, аччыктаабыты аһатар үгэстээҕэ. Оччолорго кы-
рыымчыктык, кыараҕастык олороллоро, сэрии кэмигэр онтон-мантан ыал устун 
сылдьар дьон хонон-өрөөн ааһара, сорохтор өссө уһуннук тохтоон, халлаан 
сылыйдаҕына бараллара эмиэ баара.

Аҕабыт Ильин Николай Афанасьевич 1896 с. төрөөбүтэ, Чокуруос ууһуттан 
төрүттээх. Ааспыт үйэ саҕаланыыта бииргэ төрөөбүт убайдарынаан, быраат-
тарынаан (Сэмэн, Эҥиэнтэй, Ньукулай, Анньыыһын, Байбал, Дьөгүөр) бурдук 
олордон, миэлиҥсэ туттан, элбэх сүөһүнү иитэн, бэйэлэрин хара үлэлэринэн 
байан-тайан олорон, холкуостааһын саҕана «Чолбон» холкуоһу төрүттэспит, 
сүрүн күүс буолбут бырааттыылар буолаллар. Бэйэтэ аҕыйах саҥалаах, сытар 
ынаҕы туруорбат сымнаҕас майгылаах киһи этэ. Биһигини оҕолорун хаһан да 
мөхпөт этэ. Үлэни өрө тутан өлүөр диэри холкуоска биригэдьииринэн, от ох-
сооччунан үлэлээбитэ. Таһаҕас тиэйэ ыраата барара, сарсыарда турдахпыты-
на, үлэлии барбыт буолара, киэһэ хойут үлэтиттэн тоҥон-хатан кэлэрэ. Куруук 
ат, оҕус көлөлөөх буолара. Биһиги төрөппүттэрбит күн бокуойа суох үлэлээн 

Мария Николаевна ийэтин уонна бииргэ төрөөбүттэрин кытта
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тахсаллара, төһөҕө утуйалларын-туралларын билбэппит. Киэһэ аҕабыт от-мас  
тиэйэн хойут кэлэрэ, ийэбит иистэнэ хаалара, сарсыарда турдахпытына, аҕа-
быт барбыт буолара. Ийэ бит дьиэ түбүгүттэн ордубат этэ. Оччолорго бурдугу 
тиэйэн аҕалбат этилэр. Манна Намҥа үүннэрэн, быһан, үлтү сынньан, бурдук 
туорааҕын хатаран, онтон суорунаҕа тардан баран, лэппиэскэ оҥорон буһаран 
сиирбит. Билигин бэлэм килиэби ыларбытын сороҕор ыарыыбыт-чэпчиибит. Оч-
чолорго бурдук киһи айаҕар киириэр диэри элбэх үлэни эрэйэрэ. Онон биһиги 
дьоммут барахсаттар сынньалаҥ диэни билбэккэ, үчүгэй олох кэрэтин көрбөккө 
олорон аастахтара. Ол эрээри оччотооҕу дьон кыаммат-түгэммэт киһини олус 
аһыналлара, тугу булбуттарын уостарынан үллэстэллэрэ.

Биһиги сэрии иннигэр төрөөбүт оҕолор аас-туор олоҕу билэн улааппыппыт. 
Кыра эрдэхпитинэ элэктэриичистибэ уота, араадьыйа диэн суоҕа. Хараһыын 
лаампанан сырдатынан олорбуппут. Намҥа араадьыйа, уот биэрэр дизельнэй 
ыстаансыйа кэлин баар буолбуттара. Ас-таҥас кырыымчыга. Уот-кураан сыл-
ларга Нам өҥ буордаах буолан улаханнык аччыктаабатахпыт. Турунуопус хаа-
һытын сиирбитин өйдүүбүн. Аччык сылларга онтон-мантан кэлитэлээбиттэрэ, 
сорохтор оҕолорун салааскаҕа соһон кэлбит дьон эмиэ баара. Хата, оччотооҕу 
дьон кими да туора туппакка, аһатан, үксүгэр хоннорон ыыталлара, тугу булбут-
тарын уос тарынан үллэстэллэрэ. Биһиги өрүү хоноһолоох, ыалдьыттардаах 
буоларбыт. Ньурба диэкиттэн эдэрчи уолаттар кэлэннэр, дьиэ ис-тас үлэтигэр 
көмөлөһөн, сорохтор остуоруйа, үһүйээн кэпсээн, уһуннук хонон-өрөөн ааһалла-
ра. Ийэбит иистэнэр буолан таҥастарын абырахтаан биэрэрэ.

Кырабытыттан дьоммутугар көмөлөһөрбүт. Күн аайы өрүстэн икки солуурга 
оргуһуоҕунан уу баһарбыт. Урут өрүс наһаа ыраах этэ. Ити турар томторбут сир 
ортото этэ. Хаста да сынньанан кэлэрбит. Тэпилииссэ таһыгар турар маартан 
эмиэ баһарбыт. Уу баһа сылдьан өрүскэ сөтүөлээн, кумахха оонньоон дьиэбитин 
киэһэлик буларбыт, оччоҕо мөҕүллэн эмиэ аҕыйах хонукка сып курдук уу баһан 
тахсарбыт. Куруук оҕо кыбыныылаах оонньуу барарбыт. Эдьиийим Ааныска, 
убайым Аппанаас бурдук тардаллара, ол үлэ миэхэ эмиэ тиксэрэ. Суорунаны 
бытааннык эргиттэххэ, бурдуга мээккэ буолара, түргэнник эргиттэххэ, куруппа 
буолан түһэрэ. Лэппиэскэни айаххар угуоххар диэри элбэх үлэни көрсөрбүт. 
Бурдук үүнэн саһарбытын кэннэ сиэрпэнэн быһан баайан араҥастыырбыт, ол 
баайыылаах бурдуккун суорунаҕа тардан, сиидэлээн баран дьэ лэппиэскэ оҥо-
роҕун. Сороҕор арыылаах, сороҕор кураанах лэппиэскэни сиэн күнү хонон ту-
рааччыбыт. Ити сүрүн аспыт буолара, халбаһы, саахар, рис куруппа хойут баар 
буолбуттара. Саамай үчүгэй аспыт алаадьы этэ. Ону бырааһынньыктарга эрэ 
буһараллара. Ол алаадьы минньигэһэ сүрдээх буолара. Сибиэһэй нэчимиэн 
алаадьыта сыттыын, амтанныын атын буолара.

Намҥа аҕыйах дьиэ баара. Тула ойуур этэ. Сайын барыта күөх хонуу, ханан 
да хара сир көстүбэт буолара. Оччолорго оҕус уонна ат көлөнөн отторун, маста-
рын таһаллара, онон дьоммут бүппэт түбүктээх этилэр, хаһан утуйалларын, сын-
ньаналларын билбэт этибит.

Кыра кылааска үөрэнэ сылдьан солообут сирдэрин маһын чөмөхтүүрбүт, ол 
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сороҕор сайын устата барара, күһүн бурдук туо-
рааҕын хомуйан туттарарбыт. Төһө да бурдук - 
ка наадыйбыппыт иһин туорааҕы, кутуйах ха-
саа һын дьиэбитигэр аҕалбат этибит. Хонтуруол 
кытаанах этэ. Сиир бурдукпутун дьиэбит таһы-
гар кыраны бааһынабытыгар ыһан үүннэрэрбит 
уонна күһүн дохуот быһыытынан аахсан ылар-
быт. Арыый улаатан баран, сиэрпэнэн бурдук 
быһарбыт, сүүрэ сылдьан бурдугу баайан со-
лооһуннуурбут. От үлэтэ мүччүрүйбэт үлэбит 
этэ. Уҥуоргу арыыга хоно сылдьан, бэйэбит 
саастыылаахтарбытын кытта 3–4 буолан, илии 
мунньуутугар сылдьарбыт. Охсооччуларбыт та-
лах быыһын охсоллоро, биһиэхэ көстүбэккэ урут 
иннибитигэр охсон ааспыт буолаллара.

Өссө биирдэ сэрии саҕаланыыта, 1941 с., 
сайыары күһүн бурдук хомуурун саҕана, дьон 
барыта ходуһаҕа сырыттаҕына, күрүлүүр күнүс 
эмискэ хабыс-хараҥа, ыас хараҥа буола түспүт, 
сүөһү бөҕө маҕыраспыт, ыһыы-хаһыы, ытаһыы-
соҥоһуу буолбуттар, сэрииттэн сылтаан өллү-

бүт-сүттүбүт дии санаабыттар, онтон аа-дьуо халлааннара сырдаан барбыт, ким 
да тугу да өйдөөбөтөх, кэлин айылҕа сокуонунан күн толору өлөөһүнэ буолбутун 
билбиттэр.

Биир сайын уот кураан буолан уот бөҕө турбута. Биригэдьиирбит кэлэ-кэлэ 
«уоту оттон көрөөрүҥ эрэ» диэн сэрэтэн тахсара. Ол иһин сайын уу өрүммэк кэ, 
сиикэй ууну былааппытынан сиидэлээн баран иһэрбит, сороҕор хаптаҕас беҕө 
сиэн, онон тамахпытын ханнарарбыт. Күннээҕи былааны толорорбут. Биригэ-
дьиирбит Ильин Иван Николаевич-Соттоххой этэ, мөҕөн-этэн да биэрэрэ. Атын 
биригээдэлэр хайҕаан ааһаллара: «Былааннарын барытын толорор оҕолор» 
диэн. Ыһыкпытын күн аайы, сороҕор күн өрүү-өрүү аҕалаллара. Дьоммут туу-
йаска арыы ыыталлара, ону кэмчилээн сиирбит. Лэппиэскэ сибиэһэй буолан, ону 
кыайа-хото сиирбит. Онтон атын аһылык суоҕа, ол да буоллар, оччотооҕу оҕо-
лор онон сөп буоларбыт.

Кыра оҕо оонньуура туох да атыыламмат этэ. Өрбөх сыыһыттан куукула тик-
тэн, онон оонньуурбут. Сайын өрүстэн ырбаахыбыт тэллэҕэр өрүс тааһын хо-
муйан аҕалан, онон оонньуурбут, эбэтэр хантан эрэ чааскы алдьаммытын бул-
лахпытына, өссө ойуулаах өттө түбэстэҕинэ үөрүү бөҕө буоларбыт. Үксүн тыаҕа, 
ойуурга тахсан, уолаттары кытта маска ыттан тураах, чаччыгыныар оҕолорун 
ылан дьиэ таһыгар иитээри аҕаларбыт да, өлөн хаалаллара. Ол иһин кэлин 
аҕалбат буолбуппут. Ардыгар ойуурга моҕотойу сырсан күммүтүн барыырбыт. 
Оҕо сааспыт айылҕаны кытта сибээстээх ааспыта.

«Чолбон» холкуос бэрэссэдээтэлинэн Егоров Алексей Семенович уһуннук  
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үлэ лээбитэ. Сүрдээх ирдэбиллээх уонна үлэһит киһи этэ. Кини үлэлиирин саҕа- 
на үрдүк үүнүүнү ылаллара. Күһүн бурдук үүнэн, буһан турара олус кэрэ көстүү 
буолара. Сири табан оҥороллоро, сыл аайы үрдүк үүнүүнү ылаллара. Бааһына- 
ҕа барытыгар оруос, нэчимиэн, эбиэс бурдугу ыһаллара. Оҕуруот астарыттан 
моркуобу, хаппыыстаны, луугу, табах арааһын олордоллоро. Бу маны барытын 
көлө, эбэтэр илии үлэтин көмөтүнэн ыһаллара уонна хомуйаллара. Оҕолорут-
тан кырдьаҕаһыгар диэри бары үлэлииллэрэ. «Чолбон» холкуос инники күөҥҥэ 
испитин Егоров Алексей Семенович бастакынан Ленин уордьанын ылбыта да 
туоһулуур. Билигин тиэхиньикэ арааһа элбэҕэр бааһыналарбыт үксэ кырыс 
буо лан тураллар, бурдук үүнэрин көрбөтөх ыраатан эрэр. Урукку үүнүүлээх ба-
аһыналарбыт ынах мэччийэр ходуһаларыгар кубулуйдулар. Олох сайдар дии бит 
да сорох өттүнэн таҥнары түһэр. Сүөһү аһылыга мөлтөх, тиийбэт диэн буо лар. 
Урукку курдук окко эрдэ киирбэттэр. От хагдарыйан эрдэҕинэ киирэллэр, үксүгэр 
Ыспааһаптар ардахтарыгар баттатан хаачыстыбата суох оту оттууллар, онон 
саас сүөһү көнньүнэн өлөрө үгүс.

Билигин сайдыы балысханнык барар. Суотабай сибээс баар буолла. Ханна 
баҕар таптаабыт сиргэр эрийэн кэпсэтиэххин сөп, тэлэбиисэринэн аан дойдуну 
көрөҕүн, интэриниэтинэн араас сонуну барытын билэ олороҕун. Таптаабыт араас  
дойдугар күүлэйдээн кэлиэххин сөп. Туох да сайдыбатах хараҥа үйэттэн олус 
сайдыылаах үйэҕэ олорорбуттан дьоллоохпун.

Биһиги төрөппүттэрбит барахсаттар үлэттэн атыны билбэккэ бу сиртэн бар-
быттара, ол эрэн киһи быһыытынан олус кэрэлэр, аһыныгастар, аламаҕайдар 

Мария Николаевна үбүлүөйдээх күнүгэр чугас дьонун кытта
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эбит. Билигин киһи бэйэтин эрэ туһугар олорор курдук. Майгы-сигили өттүнэн 
кинилэргэ тиийбэппит диибин.

Бу Улуу Кыайыы 75 сылын Нам нэhилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, норуот 
үөрэҕириитин туйгуна, Учууталлар учууталлара, 6 оҕолоох, 16 сиэннээх, 1 хос 
сиэннээх Ильина Мария Николаевна 83 сааһыгар үктэнэн маннык ахтыынан 
үөрүүлээхтик көрүстэ.

Мария Николаевна Ильина  
тылыттан суруйдулар оҕолоро, сиэннэрэ.

Ыам ыйа, 2020 с.

Иннокентьева Мария Степановна

Кэриэй Маарыйа 

Нам нэһилиэгэр аччык дьыл саҕаттан, кэлин даҕаны 
кэлии дьон сөбүлээн олохсуйан иккис дойду оҥостубута 
үгүс.

Мин билигин кэпсиэхпин баҕарар киһим, 85 сааһыгар 
үктэммит үлэ, тыыл бэтэрээнэ, Нам нэһилиэгин бочуот-
таах олохтооҕо, «Ытык саас» бэлиэ хаһаайката Мария 
Степановна Иннокентьева, 1950-с сылларга Ньурба оро-
йуонуттан кэлэн ыал буолан олохсуйан олорор. Маарыйа 
кэргэнэ Афанасий Павлович Семеновтыын-Кэриэй Охо-
нооһойдуун үс оҕону улаатыннаран, атахтарыгар туруор-
таан, элбэх сиэни, хос сиэннэри көрөн, уһуннук бииргэ, 

иллээхтик-эйэлээхтик олорбут Намҥа биир убаастанар ыалларынан буолаллар. 
Оҕо турбатах ыала Сэтэннээхтэр, абааһыны муннаран, Охонооһойго Кэриэй 
диэн таптал аат иҥэрбиттэр. Кини Маарыйатыттан түөрт сыл аҕа, механизатор 
идэлээх, эмиэ үлэ, тыыл бэтэрээнэ этэ. 78 сааһыгар ыалдьан олохтон барбыта.

Улахан кыыс Валентина Афанасьевна Заболоцкая СӨ доруобуйатын харыс-
табылын туйгуна, улуустааҕы доруобуйа харыстабылын каадырын салаатыгар 
үлэлиир. Уоллара Александр Афанасьевич Амма улууһугар ыал. Кыра кыыста-
ра Айталина Афанасьевна СӨ тыатын хаһаайыстыбатын туйгуна, улуус тыатын 
хаһаайыстыбатын салалтатыгар сүрүн зоотехнигынан үлэлээн, бочуоттаах сын-
ньалаҥҥа таҕыста.

Маарыйа элбэх сиэни, хос сиэни бүөбэйдэһэр дьолун билэн этэҥҥэ олорор. 
Намҥа кинилэри кэриэйдэринэн билэллэр, үгүстэр Маарыйа Иннокентьева диэн 
араспаанньалааҕын билбэттэрэ да буолуо диэтэхпинэ, улаханнык сыыспатым 
буолуо.

Мария Степановна кэпсээниттэн: «Мин Оҥхойго Аһыкай диэн сиргэ (уруккута 
Ньурба сирэ) 1935 с. от ыйын 5 күнүгэр төрөөбүтүм. Төрөөбүт аҕам Мишкин Петр 
(аҕатын аатын билбэппин), ийэм Васильева Ульяна Васильевна диэн этилэр. 
Аҕам бастакы кэргэниттэн Маарыйа диэн кыыстааҕа, ол кэлин манна Намҥа Ми-
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хаил Семенович Романовка кэргэн тахсан, ыал буолан элбэх оҕоломмуттара. 
Ийэм огдообо киһиэхэ, аҕабар, кэргэн тахсыбыт. Мин төрөөбүппэр аҕам ийэтэ, 
эбэм буоллаҕа, кыыс оҕо төрөөтө диэн миигин олох сөбүлээбэтэх, онтон сыл-
таан арахсыбыттар. Кырдьаҕастар улахан былаастаах, сүрдээх эмээхсин курдук 
кэпсииллэрэ. Ийэм иккиһин, аатын сүкпүт, Иннокентьев Степан диэн аҕабар кэр-
гэн тахсыбыт. Киниттэн Балбаара диэн кыыстаммыта миигиттэн 5–6 сыл балыс 
этэ. Аҕабыт бастакы ыҥырыыга сэриигэ барбыта. Ийэм бииргэ төрөөбүт Маайа 
диэн балтылаах этэ, кинини ийэбинэн эбэбиттэн, Аканаҕа олорор аймаҕа: «Эн 
икки кыыстааххын, миэхэ биир кыыскын биэр», — диэн ииттэ ылбыт. Ол Маа-
йа Аһыкайга олорбута, онон кинини кытары суулаһан бииргэ олорбуппут. Ийэм 
ыанньыксыттыыра, түүнүн этэрбэс тигэр этэ.

Аччыктаабыппын өйдүүбүн. Урукку ыал хас да буолан дьукаахтаһан олорор 
этилэр. Биһигини кытары эмиэ оннук биир ыал олорсубута. Балтым Балбаара 
биһиккини дьукаах ыалбытыгар хаалларан, ийэм эдьиийэ Маайалыын ыраах 
оттуу барбыттара. Ол ыалбыт балтым биһиккини, икки кыра оҕону хаалларан, 
күһүөрү көһөн хаалбыттара. Хайдах оҕолору бэйэлэрин эрэ хаалларан барбыт-
тара буолла… Төһө өр оннук олорбуппутун өйдөөбөппүн, кыра буоллаҕым. Ач-
чыктаан, тоҥон, ытаан, сэниэбит эстэн, хоонньоһон баран токуллан сыттахпы-
тына, ийэбит барахсан түүн биригэдьиири уонна балта Маайаны кытары тиийэн 
кэлбиттэрэ. Ийэбит кимтэн истэн кэлээхтээбитин билигин да билбэппин. Эдьии-
йим миигин, балтыбын ийэм сүгэн Аканаҕа илдьэ барбыттара. Онно биригэ дьиир 
киһи Чалаковтар диэн ыалга түһэрэн, сып-сылаас дьиэҕэ хонон, тото-хана аһаа-
быппытын өйдүүбүн. Ол дьиэ сылааһа өйбөр хатанан хаалбыт.

Биһигини хаалларан барбыт дьукаахтарбыт хойукка диэри бааллара, ийэм 
аахсыталыыр этэ.

Аканаҕа ыаллаһа биир уол оҕолоох ыал оҕонньор баара, хап-халыҥ лэппиэс-
кэ киллэрэн сиэтэрин өйдүүбүн.

Биир күн балтым хараҕынан ыалдьан балыыһаҕа сыттаҕына көрсө тиийби-
тим. Онно биир сиэстэрэ балтым биһиккини мөҕөн, иккиэн ытаһа турдахпытына, 
аҕабыт киирэн кэлбитэ, бэйэбит даҕаны соһуйан хаалбыппыт, сарыласпытынан 
аҕабытыгар саба түспүппүт. Онно аҕабыт: «Өссө эн манна сэриигэ сылдьар 
аҕалаах тулаайах кэриэтэ оҕолору атаҕастыы тураҕын!» — диэн сиэстэрэҕэ 
кыыһыр быта уонна биһигини хам кууһан ылан илдьэттии барбыта. Сэрии бүп-
пүтүн аҕабыт эргиллибитинэн билбитим.

Аҕам миэхэ төрөппүт оҕотугар курдук сыһыаннаһар этэ. Миигин Маайа диэн 
ааттыыр этэ. Биири билигин да өйдөөбөппүн, сэрииттэн кэлэн баран аҕам ийэ-
бэр киирбэтэҕэ. Тус-туһунан олорбуттара. Ийэм Ньурбаҕа киирэн сбербааҥҥа 
остуорастаабыта. Аҕабыт биһигини балтыгар илдьибитэ. Бэйэтэ уонча аттаах 
нуучча ыалыгар, үрдүттэн олорон, куонньугунан үлэлээбитэ. Ол нуучча кэргэнэ 
ас астаан ыытар этэ. Бурдук, таҥас-сап да өттүнэн көмөлөһөллөрө. Аҕам, кыһыл 
өҥнөөх кыбыс-кытаанах миэтэрэлээх таҥас аҕалан, балтым биһиккигэ ырбаахы 
тиктэрэн кэтэрдибитэ. Дьон: «Аҕалаах буолан саҥа ырбаахы кэппиттэр», — дэ-
һэллэрэ.
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Сэрии кэмигэр сэриигэ сыл-
дьар дьон кэргэттэригэр элбэх 
баһыылка кэлбитэ, ньиэмэстэр 
таҥастара дииллэрэ. Мин ийэ-
бэр аҕам эмиэ ыыппыта, онно 
дыраап сон, сиринэн соһуллар 
солко, атылаас былаачыйалар 
кытары бааллара. Ийэм ол та-
ҥас тары ханна кэтээхтиэй, бо-
ростуой таҥастарга атастас-
пыт. Аҕам онно: «Боростуой 
таҥаска атастаспыккын», — 
диэн кыыһырбыт үһү. Оҕон-

ньор бэйэтэ да кэлин ону кэпсиир этэ. «Сатаан кэтиллибэт таҥастар буолуо», — 
диэн балтым биһикки мөҕүллүбүппүт.

Ийэм Майыһыайдар диэн ыал ииттибит мааны кыыстара эбит. Эһэм Мои-
сей диэн ааттаах, ону Майыһыайдар диэн ааттыыр этилэр. Онон аҕам, Тэл-
лэкэ уола Ыстапаан, туга да суох турбутунан уол күтүөт буолан киирбитин сэ-
ниэ ыал мыыммыттар. Аҕам: «Баай Майыһыайдар кыыстара», — диирэ. Ийэм 
дьоно тэҥнээбэтэхтэриттэн хом санаа хаалбыта буолуо, туох билиэй… Ийэм 
тыҥатынан ыалдьан уһугулаан сыттаҕына, аҕам ыарыылаабыта. Өлбүтүгэр ба-
рытын тэрийбитэ, олорор нууччатын ыала кэлэн көмөлөспүттэрэ. Хоруобугар 
сытыаран баран: «Дьоҥҥо сирэйин көрдөрөөйөҕүт», — диэн кытаанахтык боппу-
та. Онон ийэбитин көрбөтөхпүт. Билигин «онно истибэккэ арыйан көрбөккөбүт» 
дии саныыбын. Акка тиэйэн баран таайбынан ыыппыта, бэйэтэ харайсыбатаҕа, 
тоҕотун эмиэ билбэппин. Оҕонньортон кэлин балтым биһикки: «Тоҕо ийэбитин 
кытары бииргэ олорботоххунуй?» — диэн ыйыталастахпытына, — «Ону билэн 
тугу гынаары гынаҕыт?!» — диэн олох саҥардыбакка, саба саҥаран кэбиһэр этэ. 
Балтым Балбаара аахсааччы, мин саараама утары саҥарбат этим.

Мин ийэм өлбүтүн кэнниттэн кини оннугар Ньурбаҕа сбербааҥҥа остуорас-
тыы хаалбытым.

Төрөппүт аҕам Бүөтүр Сунтаарга туус тиэйэ барбыт. Онно ыалга тайах этэ сии 
олорон уҥуохха харбытын атынан Бүлүүгэ ыыппыттар. Аара Ньурбаҕа хонол- 
лор, Үөһээ Бүлүүгэ кэлэн Намҥа, кыыһын аахха, Романовтарга хонор. Күтүөтэ 
Михаил Семенович кынна оҕонньору Бүлүүгэ хирургияҕа киллэрбит, онно эпэ-
рээс сийэлии турдахтарына остуолга быстыбыт. Оччотооҕуга ыраах айаҥҥа би-
риэ мэтин сүүйтэрээхтээтэҕэ.

Эдьиийим Маарыйа: «Биһиэхэ Намҥа кэл, суулаһан олоруохпут», — диэн 
ыҥырбытыгар, Үөһээ Бүлүүгэ Намҥа кэлбитим. Аҕам: «Миигин быраҕан ба-
раҕын», — диэн ыыппакка буола сатаабыта. Намҥа кэлэн баран балтым Бал-
баара баарына кэлсэ-барса турар этибит. Ыал буолан, 4 оҕону төрөтөн баран 
эдэригэр өлбүтэ.

Кэргэммин кытта билсибиппит кэнниттэн дьиэлээх эмээхситтэр: «Кэргэҥҥин 

Мария Степановна оҕолорун кытта
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аҕалан билиһиннэр», — диэн Охонооһойу сүгүннээбэтэхтэр. Кыра кыыстаахпын, 
Валям үстээҕэр Тойтонов Аккаайдаахха нэһиилэ барыстым, толлорум диэн 
сүрдээх, дьиэҕэ нэһиилэ киирдим. Киирбитим дьиэ иһигэр үс эмээхсин, ол иһи-
гэр Дудуһу Огдооччуйа, икки оҕонньор бааллар. Тиийээппитин кытары эбээ Аана 
кыыспын сиргэ да түһэрбэккэ көтөҕөн ылла. Оччолорго Уйбаан (Иван Павлович 
Семенов) бастакы кылааска киирээри сылдьар этэ. Байбал (Сэтэннээх оҕон- 
ньор) сүнньэ ыалдьан, куобах тириитинэн моонньун баанан баран олорор, 
кыыһым: «Ээ, эһэм бу олорор эбит», — диэтэ даҕаны тиийэн түһэҕэр көтөхтөрөн 
кэбистэ. Ону оҕонньор хойукка диэри ахтар буолара. Оннук 1957 с. алтынньы 
6 күнүгэр көһөн кэлбитим. Аны санаатахха, биир дьиэҕэ элбэх да буолан олор-
буппут. Уонча хонук үөрэммэккэ эрэйдэнним. Үстүү хоно-хоно муоста сууйа-
бын, муостабын сууйдум да Силип оҕонньор эдьиийэ Өрүүнэ эмээхсин кэлэн 
киирэн иһэн: «Киһи киирдэҕин аайы муостаҕын сууйаҕын», — диэн аньыыргыыр, 
сөбүлээбэт этэ.

Онтон сотору балыыһаҕа санитарканан үлэлии киирэн, дьэ «һуу» гынным. 
Күҥҥэ мас кыстаан түөрт оһоҕу иккилиитэ оттоҕун. Аны санаатахха, ыарахан үлэ 
эбит, оччолорго эдэр буолан кыһаммаккын. Кардашевская Вера Афанасьевна-
лаах аҕалара улаханнык ыалдьан сытара, атаҕа тоҥон бөҕө буолаахтыыр. Мин 
кэллэхпинэ: «Сылаас дьиэлээх ыал буолсугун», — диэн үөрэр, оһох көхсүгэр 
атаҕын тэбэн сылытар этэ.

Балыыһа сэбиэдиссэйинэн Ульяна Михайловна Петрова-Родионова үлэлии-
рэ, билбэт киһи кытаанах көрүҥүттэн толло көрөр киһитэ этэ. Кини кэнниттэн 
оройуон доруобуйатын харыстабылын салаатыттан Тамара Неустроева тахсан: 
«Елена Матвеевна диэн биэлсэри Өргүөттэн көһөрөн аҕаллым, манна ыал буо-
лара буолуо», — диэбитэ. Бардам саҥалаах чүөчэ этэ. Оннук көһөрөн аҕалан, 
Елена Матвеевнаны уолун Валерканы кытары Ыкынаачыктаахха олохтообутта-
ра. Кини эппитин курдук, сотору Елена Матвеевна Василий Капитонович Нико-
лаевка кэргэн тахсыбыта.

Кэлин дьааһылаҕа үлэҕэ көһөн биэнсийэҕэ тахсыахпар диэри үлэлээбитим».
Мария Степановна Ил Дархан бэлэхтээбит сылабаарыттан итии чэй иһэ оло-

рон кэпсээнин итинник түмүктээтэ. Куһаҕан дьаҥ туран, Кыайыы бырааһынньыга 
буолбат буолбутуттан хомойорун биллэрдэ. Кырдьаҕас киһиэхэ сылга биирдэ, 
Кыайыы эрэ күнүгэр, кулууп дьиэҕэ үөлээннээхтэрин кытары көрсөн сэлэһэн 
ааһара күндү буоллаҕа.

Надежда Мутуукаба.
Нам нэһилиэгэ.

«Үөһээ Бүлүү» хаһыаттан.
Ыам ыйын 7 күнэ, 2020 c.
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Кардашевская Клара Капитоновна 

Үтүө дьоннуун алтыспытым 

Мин Нам 7 кылаастаах оскуолатыгар 3-с кылаастан 
үөрэммитим. Ити иннигэр Далырга 1939–1940 үөрэх дьы-
лыгар 1-кы кылааска Раиса Семеновна Еремисоваҕа, 2-с 
кылааска Николай Михайлович Хогуровка үөрэммитим. 
4-с кылааска Намҥа сыл аҥаарыттан Михаил Алексее-
вич Лебедкин үөрэппитэ. Биһиги үс аҕас-балыс кыргыттар  
эдьиийбитигэр Евдокия Ивановна Николаеваҕа олорбуппут.

Учууталбыт эмиэ биһигини кытта олорбута. Кини наһаа 
үчүгэй буочардааҕа. Көрдөрөн үөрэтэр босуобуйатын бэ-
йэтэ оҥороро. Оттон уруокка киһи болҕомтотун тардар 
гына кэпсиирэ. Бэл, мэнигийээннэрбит болҕойон истэр, 

уруогу көтүппэт, кыһанар буолбуттара. Кылаас чааһыгар үтүөҕэ, кэрэҕэ уһуйар 
кэпсээннэри кэпсиирэ. Евдокия Ивановна дьиэҕэ биһиэхэ күрүчүөк оҥорон биэ-
рэн баайарга үөрэтэрэ, арыт иистэнэн көрдөрөрө.

Ити учууталбыт Узбекистаҥҥа баран, онно ыал буолан, учууталлаан, ол дой-
ду үтүөлээх учууталын аатын ылбыта.

1942–1944 сс., сэрии сылларыгар, Михаил Семенович Романов Нам оскуо-
латыгар дириэктэрдээбитэ. Кини хас биирдии оҕоҕо олус болҕомтолоохтук сы-
һыаннаһара. Оччотооҕуга араадьыйа аҕыйах ыалга баара. Дириэктэрбит үгүстүк 
уһун переменаҕа сыанаҕа тахсан туран, кылааһынан стройдаан турар оскуола 
үөрэнээччилэригэр сэрии хаамыытын кэпсиирэ. Биһиги дьоммутугар кэпсиир-
бит. Биир түгэни мин өрүү өйдүүбүн. Ол Михаил Семенович хараҕыттан уу-хаар 
баһан туран долгуйбут куолаһынан ньиэмэстэр Зоя Космодемьянскаяны тутан, 
муҥнаан-сордоон баран, ыйаан өлөрбүттэрин кэпсээбиттээх. Ол сор дооһуҥҥа 
Зоя Космодемьянская Кыһыл Аармыйа кыайыаҕар чиҥ эрэллээҕин көрдөрбүтүн 
онно истэн турбут оҕолор бары да кистии-саба харахпыт уутун соттубуппут.

Кэлин Кыһыл Аармыйа кыайыынан кынаттанан баран иһэрин үөрэ-көтө кэп-
сиирэ. Ити кэмнэргэ переменаларга дириэктэрбит тахсан араас оонньуулары 
үөрэтэн оонньоторо, арыт тылы сөптөөхтүк саҥарарга эр чийэрэ. Өрүү оҕолору 

кытта үөрэ-көтө оонньотон биһиги перемена бүппүтүн да 
өйдөөбөккө хааларбыт. Дириэктэрбитин олус убаастыыр-
быт, билигин да оччотооҕу оҕолор умнубаппыт. Кини үлэ- 
лиир бириэмэтигэр да, кэнники да сылларга бииргэ тө-
рөөбүттэрэ Спиридон Семенович, Степанида, Варвара 
Семеновналар эмиэ биһиги оскуолабытыгар үлэлээбит-
тэрэ. Варвара Семеновна хойут Нам интэринээтигэр 
иитээччинэн үлэлии сылдьан олохтон туораабыта. Мин 
оскуолаҕа үлэлиир сылларбар Михаил Семенович кыыһа 
Светлана Михайловна нуучча тылын, литературатын учуу-
талынан үлэлээбиттээх.
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Сэрии бириэмэтигэр, ол кэнниттэн үөрэнэр сылларбар үлэлээбит учуутал-
ларбын өрүү умнубаппын. Ол курдук, Семен Спиридонович Арбыкины, Николай 
Капитонович Кардашевскайы, Анна Николаевна Родионованы, Макар Григо-
рьевич Иванову, Прокопий Степанович Лебедкины, Мария Васильевна Нико-
лаеваны, Федор Алексеевич Маччасыновы, Егор Иванович Ильины, Татьяна 
Герасимовна Иванованы, Петр Николаевич Тобуроковы, Евгения Васильевна 
Ноговицынаны, Василий Евсеевич Кононовы уо.д.а. үчүгэйдик саныыбын.

Сэрии сылларыгар байыаннай үөрэх диэн баара. Биһигини Егор Иванович 
Ильин-Бассабыык үөрэтэрэ. Туосапканан сыал ыттарара, араас мэһэйдэри туо-
руурбут, хайыһардыырбыт. Кини 7-с кылааска география уруогун үөрэппитэ, 
хаартаҕа үчүгэйдик өйдөтөн эрчийэрэ. Кини кэпсиирэ олус интэриэһинэй буо-
лара. Японияны кытта сэриигэ ханан, хайдах сиринэн туох үүнээйилээҕэр тии-
йэ, тугу көрбүттэрин бу баардыы кэпсиирэ. Олус сэргээн истэрбит. Кинини олус 
сөбүлүүрбүт. Егор Иванович оҕоҕо сымнаҕас, амарах сыһыаннааҕа, өрүү үөрэ-
көтө сылдьааччы. Биирдэ бырааһынньыкка кэргэниниин вальс үҥкүүнү чэпчэки 
баҕайытык хамсанан үҥкүүлээбиттэрэ. Ону биһиги оҕолор көрөн сөҕүү-махта-
йыы буолбуттаахпыт.

Мин Нам оскуолатыгар 1964 сылтан учууталлаабытым. Ол саҕана дириэк-
тэр Николай Семенович Софронов, завуч Револий Иванович Докторов этилэр. 
1972–1974 сс. дириэктэр Константин Егорович Соргоев, завуч Евдокия Афана-
сьевна Егорова буолбуттара.

1973 с. сэттис оҕобун оҕолонон дьиэбэр олорон баран, 1974 с. кыһыныгар 
оскуола бибилэтиэкэтин туппутум уонна 1983 сылга диэри үлэлээн баран биэн-
сийэҕэ тахсыбытым. 

1974–1978 сс. Николай Павлович 
Корякин дириэктэрдээбитэ. Кини үлэ-
лиир бириэмэтигэр биби лэтиэкэни ки-
нигэ пуондатынан байы тыыга күүскэ 
үлэлээбиппит. Ди ректорскай пуонда 
харчытыттан биэ рэн, Ленинградтан 
кытта араас литератураны суруттаран 
ыларбыт.

Николай Павлович өрүү: «Бибилэ-
тиэкэ баай буолуохтаах, оҕолор элбэх-
тик ааҕан дириҥ билиини ылыахтаах-
тар», — диэнинэн салайтарара. Кини 
мин куулунан сүгэн, соһон кинигэ ил-

Оскуола бибилэтиэкэрэ 
К.К. Кардашевская 

учуутал Л.Т. Егорованы кытта
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дьэн иһэрбин көрдөр эрэ көмөлөһөн бибилэтиэкэбэр киллэрэн биэрэрэ. Кини 
курдук көмөлөһөөччү суох буолара.

1978–1979 үөрэх дьылыгар дириэктэр Валерий Алексеевич Явловскай, 1979–
1985 сс. Федор Петрович Толстоухов этилэр.

Дьэ, ити курдук үтүө дьоҥҥо үөрэммитим, алтыһан үлэлээбитим.

Клара Капитоновна Кардашевская.
«Үөһээ Бүлүү» хаһыаттан, 2000 с.

Кардашевская Мария Михайловна 

Ытык кырдьаҕас кэпсиир…

Мария Михайловна балаҕан ыйын 15 күнүгэр 1932 с. 
Елена, Семен Григорьевтарга-Баллыкыларга төрөөбүт. 
Түөрт ыйдаах кыыһы, 6 оҕо төрөөн өлбүт, оҕо турбатах 
ыала Анна Кириковна, Михаил Спиридонович-Сээс Мии-
сэтэ — Кардашевскайдар Балаҕаннаахха ииттэ ылбыттар. 
Маарыйаны туох даҕаны олус таптаан, атаахтатан иип-
питтэр. Кыыстара үс сааһыгар диэри хаампакка сытан ба-
ран дьэ алтахтаан туран хаамар буолбут. Чуолкайа суох, 
баллырҕас да буоллар саҥата диэн туох да сүрдээх эбит. 
Маарыйа кэнниттэн түөрт сыл буолан баран, быраата 
Пантелеймон Михайлович Руфов төрөөбүт. Сэрии кэннит-

тэн Петр Михайлович-Бүөчүккэ, онтон кыралара Анатолий Михайлович — Толя 
төрөөбүттэрэ.

Сэттэ саастааҕар оскуолаҕа ыҥыран үөрэтэ сылдьыбыттара. Паартаҕа Ро-
ман Жендринскэйдиин олорбута. Халлаан тымныйбытын кэнниттэн ыалдьан 
тохтоон баран, устунан оннук үөрэммэккэ хаалбыта. Ол оннугар дьонноро үлэ-
лэригэр сырыттахтарына, дьиэһиттиир этэ. Кинилэртэн ураты дьиэлэригэр Сээс 
оҕонньор эмээхсинэ, Марфа Васильевна диэн эбэлэрэ, баара. Эбэлэрэ Мааппа-
ны — Сээс ойоҕун, кулаак ойоҕо диэн ааттыыллара. Сэниэтик олорбут эмээхсин 
хамсата, кулгаах хастара барыта үрүҥ көмүстэн этэ. Үрүҥ көмүс бастыҥатын, 
илин-кэлин кэбиһэрин барытын өлбүтүгэр хоруобугар уган ыыппыттар. Билиҥҥи 
буоллар илдьэ хаалыахтара эбитэ буолуо.

Аҕалара Михаил Спиридонович лаппа сааһырыар диэри олорбута даҕаны, 
дьон кинини Миисэттэн атыннык ааттаабакка анараа дойдуга атаарбыттара. 
Мии сэ сэриигэ иккис ыҥырыыга барбыта. Онно атаарыыга ытаһыы-соҥоһуу 
бөҕө эбит да, тугу да улаханнык өйдөөбөт Маарыйа барахсан саҕа үөрбүт киһи 
суоҕа. Куп-куудара баттахтаах, мыс курдук эттээх кыыска маҥан былаачыйаны 
кэтэрдибиттэрэ үҥкүүлээн бөҕө сайбайа көппүт. Аҕата бырастыылаһа туран: 
«Оо, оҕом барахсан, өйдөөбөт оҕолоох үчүгэйин…» диэн баран оҕотун дэлби 
сыллаабытын Маарыйа үчүгэйдик өйдүүр. Оҕото сайыһан, сарылаан ытыы тура-
ра буоллар, сэриигэ бараары турар киһиэхэ дэлэлээх ыарахан буолуо этэ дуо… 
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Быраата Пана көтөххө сылдьар кыһыл оҕо хаалбыта. Онно Табыйыысаптартан 
икки уол баран өлбүттэрэ.

«Ийэм ыанньыксыттыыра, мин оҕобун кытары бэйэбит олоробут. Оһохпут 
муннукка турар. Оһох кэнниттэн арбайбыт, тура сылдьар баттахтаах, маҥан, 
кирдээх таҥастаах оҕо тахсан ытыһын тоһуйар. Мин олох куттаммаппын, Панам 
көрдө да ытыыр: «Бый-бый» — дии-дии кэннибэр сөрүөстэр. Ороҥҥо хоонньо - 
һон сыттахпытына эмиэ кэлэр, оччоҕуна оҕобун ылан улаҕаа диэки сытыаран 
биэрэбин. Биирдэ оһох кэнниттэн тахсан эмиэ ытыһын тоһуйда, биһигини кыта-
ры олох оонньоспот, онуоха сыпсыыны ыллым да, оһохтон уоттаах чоҕу ытыр-
таран ылан ытыһыгар уурдум уонна ханна барбытын да көрбөккө хааллым. Ол 
кэнниттэн көстүбэт буолбута. Ийэбэр олох эппэт, кистиир этим, бу сырыыга 
уоттаах чоҕу ытыһыгар уурбуппун кэпсээбитим. «Оҕо абааһыта, оҕобун сиэри 
баҕар көстөрө буолуо» диэн Маарыйа бэйэтэ тойоннуур. Сайынын Уоттаахха 
сайы лыыллара. «Оччолорго элбэх ньирэй өлөрө. Ньирэй өлөөрү гынна да ором-
мут анныгар илэ борооску киирэрэ. Аһаҕас харахтаах буоламмын көрөр этим».

Биирдэ муостаҕа уот түһэн сиэн барбыт, Маарыйа да оччолорго уоннаах 
хастаах оҕо ууну айаҕынан омурдан кэлэ-кэлэ уокка айаҕыттан сүөкээбит. Уотта-
ра улаатан барбыт, Маарыйа дьэ өй булан хомуоһунан баһан уу кутан умуруор-
бут. Оһох, истиэнэ икки ардыгар хаппыт мас кыстанан турара үһү, онно тиийбитэ 
буоллар иэдээн буолуохтааҕа хаалбыт. Онон Маарыйа: «Уот ылбат буоллаҕына 
тохтуур эбит, ыла соруммута буоллар түөрт киһи быстарыахтаах этибит» диэн 
Таҥараҕа махтанар. Ийэтэ киэһэ кэлэн сытыттан билбит.

Сэрии сылларыгар бэс үөрэтин элбэхтик испитэ. Ийэтин балта Халай Маа-
рыйа диэн баара, кэргэнэ сопхуостуур этэ. Сут дьыл аччыктаан охтоору гыммыт 
дьон кэлэн кинилэр күрүөлэрин таһыгар кэлэн олороохтууллара. Сорохтор бу-
катын да охтон сытар буолаллара. Маарыйа ол Халай Маарыйаттан кистээн, 
аччык эрэйдээхтэри аһынан лэппиэскэ, турунуопус таһааран биэрэрэ. Ол Маа-
рыйа кырыктаах, дьону чугаһаппат, үүрэр этэ. Ол эрэйдээхтэр буспут лэппиэскэ 
сытын ылан кинилэр дьиэлэрин таһыгар кэлэллэр эбит. Сороҕор быһах көрдөөн, 
сороҕор тиистэринэн турунуопуһу ыраастаан сииллэрэ. Маарыйалаах иэдьэгэ-
йинэн, суоратынан аһаан улааппыттара. Биир үксүн үрүҥ ас мөлтөхтүк хаамар 
оҕоҕо туһалаабыт буолуохтаах. Эриллибит үүт күүгэнин баһа-баһа тыыммат 
буо луор диэри сөбүлээн сиирэ.

Биир кыһыҥҥы киэһэ хойут, ыһыырынньык уотунан олордохторуна, Маарыйа 
иһиттэҕинэ сыарҕа тыаһа тыаһаабыт. «Ийээ, сыарҕа тыаһаата», — диэбитигэр, 
ийэтэ: «Бачча түүн ким кэлиэй», — диэн итэҕэйбэтэх. Онтон дьэ, чочумча буо-
лаат, аан аһыллыбытыгар үс киһи киирэн кэлбиттэр. Быраата Пана куттанан оһох 
кэннигэр ыстаммыт. Маарыйа: «Аҕабын хаартыскатынан көрөн билэр этим», — 
диир. Арай аҕата киирэн турар үһү, кыыс: «Аҕаа», — диэн сарылаабытынан аҕа-
тыгар ыстаммыт. Уола куттанан саспытыгар, ийэтэ Аана: «Тоойуом, куттаныма, 
аҕаҥ кэллэ», — диэбитигэр уола: «Биһиги, Маарыйа да, мин да аҕабыт суох 
этэ», — диир үһү. Ити курдук аҕата Миисэ Япония сэриитэ бүппүтүн кэнниттэн 
Догоороптуун аргыстаһан кэлбиттэрин дьаамсык аҕалан биэрэн соһуппута. Пана 
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аҕатын олох ийэтигэр чугаһаппакка, ийэтиниин хоонньоһон, аҕаларын атахтары-
гар илдьэ сыппыттар. «Эн онно утуй, суорҕан Маарыйаҕа баар», — диэн остуол 
аннын ыйар үһү.

Мас салаасканан уолаттары кытары сырылыы сылдьан, Маарыйа ойоҕоһун 
хам туттаран ыалдьыбыт. Нэһиилэ тыынан көбүөхтүү сытар кыыһы табаарыс 
уолаттара түөрт лабаатыттан ылан көтөҕөн аҕалбыттар. Ийэтэ Аана, сүрэх 
баас таах барахсан, «өлбүт» дии санаабыт. Дьиэҕэ киллэрэн сыгынньахтаан сы-
тыаран баран, Александра Кардашевская ийэтиттэн испиир киллэрэн ойоҕоһун, 
көхсүн сотон, куобах тириитинэн кэлгийэн, үрдүнэн икки куобах суорҕанынан 
үллүйэн хоннорбут. Түүн наадатыгар тура сылдьыбыта тиритии бөҕөнү тирип-
пит, арай тыынара чэпчээн хаалбыт. Ийэтиттэн: «Куобаҕым тириитин сүөрэбин 
дуо?» — диэн ыйыппытын, ийэтэ: «Сарсыарда биирдэ сүөрээр, суорҕаҥҥын 
көҕүрэт», — диэбит. Оннук хонон туран, сарсыарда букатын да доруобай киһи 
туран кэлбит. «Ол кэнниттэн бачча сааспар диэри биирдэ да тымныйан ыал-
дьыбакка кэллим» диэн испиир биэрбит эмээхсиҥҥэ билиҥҥэ диэри махтанар. 
Аны биирдэ ыйар тарбаҕар алтан тиэрбэһи күүһүнэн киллэрэн кэппит, ийэтигэр 
көрдөрбөккө кистээн сылдьыбыт. Арай доҕоор, икки хонон баран тарбаҕа сүүлэ 
иһэн тимирэ барбах эрэ көстөр буолбут, оннук утуйа сыттаҕына ийэтэ көрөн, 
Дуораанаба Даарыйаны киллэрбит. Көрдөҕүнэ, Даарыйа мас кыһа олорор үһү. 
Ийэтэ ылан кыыһын көтөҕөн олорон хам кыбыйбыт, кыыһа өлөр саҥата тахсы-
быт, ийэтин илиитин быһа ытыран кэбиспит. Оннук тутан Даарыйа тугу эрэ си-
бигинэйэн баран тимирин быһа эрбээн ылбыт. «Билиҥҥи буоллар тарбахпын 
быһыа этилэр», — диир.

Маарыйа улаатан киһи хара буолан, сайынын ньирэй, кыһынын ол борооску-
ларын көрөн пиэрмэ үлэһитэ буолбута. 1961 с. улахан уола Спартак төрөөбүтэ. 
Онтон кэнники Сааската, Аанчыга төрөөбүттэрэ. Оҕолору эбээлээҕэ көрбүттэрэ. 
«Оҕолорбун кыраларыгар бэйэм көрбөтөҕүм даҕаны», — диэн бэйэтэ да би-
линэр. Үс оҕолонуор диэри ийэлээх аҕатын кытары олорбута. Аһара атаахтык 
иитиллэн кыра сэмэлиир да тылы ыарыылаахтык ылынара. Бэл ийэм: «Үтүлүк-
тээх кээнчэни бэйэҥ да тигиэ этиҥ», — диэтэҕинэ, кытары ытыыр этим диэн бэ-
йэтин бэйэтэ сөҕөр. 30 сааһыгар, эргэ сэбиэт дьиэҕэ, Михаил Семенович Ро-
манов төрүөх элбиэр диэри диэн ааттаан сэбиэккэ дьиэ үлэһитинэн ылан биир 
хоһу оҕолорунаан олороругар анаан биэрбитэ. Онтон ыла кини пиэрмэ үлэтит-
тэн тэйэн сэбиэт үлэһитэ буолбута. Эбии үлэтинэн ыалларга сэбиэт дьаһалын 
тиэрдээччи, илии баттатааччы этэ. Аныгылыы эттэххэ, курьер эбээһинэһин то-
лорооччу. «Онно элбэхтик хаампытым сүһүөхтэрим мөлтөх киһиэхэ туһаттан 
атыны аҕалбатаҕа», — диир Мария Михайловна. Кэлин чааһынай дьиэлэнэн сэ-
биэттэн көспүттэрэ, кыра уолун Эристону оҕоломмута. Онон түөрт оҕону иитэн 
улаатыннарбыта. Киһи сөҕүө эрээри, оҕолоро ийэлэрин тылыттан олох тахсыбат 
этилэр. Билигин да биир тылы утары эппэттэр. Ийэлэрэ эттэ да, сокуон, ким да 
утары көрбөтө. Быраата Пана оҕолоро эдьиийдэрэ Маарыйа оҕолорун, бииргэ 
улааппыт буолан, чугастык ылыналлар. Спартакка Айталина Пантелеймоновна 
чугас, хаһан наада буолла да, ыраатаары гыннахтарына, куоракка ыҥыран дьиэ-
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һитинэн хааллараллар. Оттон Сааска — Хотохоон Сааска баар эрдэҕинэ эдьии-
йэ Сардана Пантелеймоновна ирээтэ этэ.

Маарыйа билигин кыра уолунаан олороллор. Биһигини кытары саастыы уола 
Сааска, оһолго түбэһэн, кыыһа ыарахан ыарыыттан суох буолбуттара. Кыыһыт-
тан хаалбыт кыыс сиэнэ Валя эбэтин көрөн-истэн, дьиэтин-уотун тупсаран, 
өрөмүөннээн, кырдьар сааһыгар күө-бааччы олорор. Быраата Пананы бэйэтин 
кытары илдьэ сылдьан көрөр-истэр. Билигин Маарыйаҕа сиэннэрэ хос сиэннэри 
бэлэхтээн, хос эбээ диэн бочуоттаах ааты сүгэр. Валята уол оҕолонон аны ки-
ниттэн билигин күннэрэ-ыйдара тахсар.

Маарыйа бэйэтэ сүрдээх күлүүлээх-оонньуулаах, элбэх сэһэннээх-тэппэн - 
нээх киһи. Кини кэпсиирин киһи иһиттэр истэ эрэ олоруох курдук. Мария Ми-
хайловна Хаһаас диэн хос аатыттан өһүргэммэт. Ити хос аатын Балаҕаннаахха  
эдэр кыыс оҕо сырыттаҕына, ыччаттар мустан оонньуур эбиттэр, онно мелодист 
Трофим Семенов «третий лишний» оонньууга оонньуу сылдьан иҥэрбит эбит. 
«Аны билигин тупсаран Хаһаачыйа Маарыйа диэн ааттыыллар. Хаһаачыйа диэн 
дэриэбинэ баар», — диэн Маарыйа барытын күлүүгэ-оонньууга кубулутар. Итин-
ник элбэх бэһиэлэй кэпсээннээх Маарыйа төһө да сааһырдар билигин да урукку 
көҕө баар, кырдьаҕастар күннэригэр, Кыайыы күнүгэр билигин даҕаны муусука 
тыаһаатар эрэ ходьоҥноон барар. Оҕо эрдэҕиттэн сылаабай, мөлтөх доруобуйа-
лаах киһи үйэтэ уһаан, этэҥҥэ олороруттан киһи эрэ үөрэр. Үйэтэ уһаа бытыгар, 
хотон ыарахан үлэтиттэн арааран үлэҕэ ылбыт, оччотооҕу сэбиэккэ, Михаил Се-
менович Романовка күн бүгүҥҥэ диэри махтанартан солото суох.

Мария Михайловна тылыттан суруйда Надежда Мутуукаба.
От ыйын 12 күнэ, 2020 с.

Кардашевская Матрена Емельяновна 

Ийэбит туһунан 

Ахтыыга М. Д. Михайлова
«Улуу Кыайыы туһугар толук буолбут оҕо саас»

кинигэтэ туһанылынна

Тапталлаах ийэбит Матрена Емельяновна 1931 с. Нам нэһилиэгин Балаҕан-
нааҕар төрөөбүтэ. Төрөппүт дьоно Емельян Спиридонович, Марфа Николаевна 
Кардашевскайдар. Кырачаан кыыһы Марфа Николаевна төрөппүт аҕата Нико-
лай Гаврильевич, маачаха ийэтэ Мария Дмитриевна Ботуевтар кыратыгар көрө 
ылан баран, устунан ииттэ хаалларбыттар. Бииргэ төрөөбүттэр аҕыс кындыа 
кыр гыттар этилэрэ: Ульяна, Мария, Матрена, Анна, Прасковья, Екатерина, Күн-
нэй, Светлана.

1941 сыл бэс ыйын 21-гэр диэри ийэбит эдьиийдэрин, балыстарын кытта 
күн кыһалҕата суох дьоллоох оҕо буолан олорбута баара, нөҥүө күнтэн барыта 
харах уутунан, сорунан-муҥунан солбуллубута. Сэрии саҕаланан дьон хомуллан 
барбытын кини бу баар курдук өйдүүрэ. Маҥнай бэбиэскэ туппут Сээс алаа- 
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һын дьоно төрөөбүт төгүрүк алаастарыт - 
тан, кинилэр, Кардашевскайдар, дьиэлэ- 
рин та һыттан мустан барбыттар. Онно 
бырааттыы Табыйыысап Прокопий, Ев- 
сей; Былгы уолаттара Егоров Евсей (учуу- 
тал), Филипп, Тарас; Хабыддьыйа уолат-
тара Ефимов Николай, Филипп; Софро- 
нов Прокопий Афанасьевич-Боороо бар - 
быт тар. Кинилэртэн бэрт ахсааннаахтара 
төннөөхтөөбүтэ.

Матрена Емельяновна саастыы кыр-
гыттарын Софронова Мария Давыдовна-

ны, Софронова Клара Никитичнаны, эдьиийэ Мария Емельяновнаны, Михайло-
ва Татьяна Ивановнаны, Дуораан кыыһа Павлова Раисаны кытта — бары Сээс 
алааһын оҕолоро, сэрии сылларын оҕолоро холкуоска дьон тугу үлэ лииллэрин 
барытын үлэлииллэрэ. Оскуолаҕа үөрэнэн төрдүс кылааһынан бүппүтэ уонна 
холкуос үлэтигэр умса түспүтэ.

Кэтэһиилээх Кыайыы күнүгэр дьон-сэргэ үөрбүтүн-көппүтүн таһынан, сэ-
рии аччык оҕото арыылаах лэппиэскэ сиэбитин, ол минньигэһин умнубат этэ. 
1946 сылтан холкуоска сир тиэриитигэр оҕус сиэтэн, оҕуруокка уу тасыһан, ынах 
ыаһан, устунан холкуос ыанньыксыта буолан, 1960 с. диэри үлэлээбитэ.

Үлэҕэ-хамнаска эриллэн буспут-хаппыт «Кыһыл үлэһит» холкуос биир бас-
тыҥ үлэһитэ, бэйэтин лаппа кыанар тустуук, нэһилиэк киэн туттар ыччата Инно-
кентий Васильевич Кардашевскайдыын 1953 с. ыал буолбута.

Кардашевскайдар оҕо аймах ымыыта буолан, 5 уолланан, 1 кыыстанан, элбэх 
сиэннэнэн, хос сиэннэрдэнэн, ууһаан-тэнийэн, Нам сис ыала буолан, 64 сыл 
биир гэ олорбуттара.

Сэрии сылларын устата биир күн өрөөн сынньаммакка, оҕо буолан көччүйэ, 
күн кыһалҕата суох оонньообокко үлэлээн, Улуу Кыайыы буоларыгар уонна сэ - 
рии кэннэ сэбиэскэй норуот дойдутун чөлүгэр түһэрэр күүрээннээх үлэтигэр 
кырата суох кыттыгастаах Балаҕаннаах икки оҕото, кэргэннии Иннокентий Ва-
сильевич уонна Матрена Емельяновна Кардашевскайдар киэн туттар наҕараа-
далаахтар: «1941–1945 сс. Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии кэмигэр килбиэн-
нээх үлэтин иһин», Улуу Кыайыы 30, 40, 50, 60, 65, 70 үбүлүөйүнэй сылларын, 
«Үлэ бэтэрээнэ», «Тыыл бэтэрээнэ» мэтээллэр кавалердара; Нам, Балаҕаннаах 
нэһилиэктэрин бочуот таах олохтоохторо. Ону таһынан Иннокентий Васильевич-
ка Саха Өрөспүүбүлү кэтин тыатын хаһаайыстыбатын бэтэрээнэ, Социалисти-
ческай куоталаһыы кыайыылааҕа, Коммунистическай үлэ удаарынньыга, ус-
пуорт бэтэрээнэ ааттар иҥэриллибиттэрэ. Холкуос, сопхуос сорсуннаах булчута 
буолан, СӨ Бэрэси дьиэнэ Егор Афанасьевич Борисовтан сыаналаах саа туппу-
та киниэхэ олоҕун биир умнуллубат чаҕылхай түгэнэ буолар. Оттон ыал Далбар 
Хотун ийэтэ, эбээтэ Матрена Емельяновна алта оҕотунан «Ийэ мэтээлэ» II уон-
на I истиэпэннээх мэтээллэрдээх этэ.

Матрена Емельяновна 
кэргэнэ Иннокентий Васильевичтыын
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Холкуоска үлэлиир, Намҥа көһөн кэлэн баран оскуолаҕа муоста сууйар, 
интэринээккэ ньээҥкэнэн үлэлиир кэмнэригэр үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ. 
Үөлээннээҕин, олоҕун тухары доҕордоспут дьүөгэтиниин Софронова Мария Се-
меновнаны кытта хас да сайын от мунньан оройуон бастыҥ от мунньааччыла-
рын аатын ылан, наҕараадаҕа тиксибиттээхтэр.

Биһиги оҕо эрдэхпитинэ, аҕабыт үксүн ыраах сирдэринэн тэлэһийэн оттуур, 
сүөһү көрөр, бултуур буолан, биһиги иитиибитинэн үксүн ийэбит дьарыктанара. 
Хас биирдии бэйэбит анал толорор үлэлэрдээх буолааччыбыт, ол анаммыт үлэ-
лэрбитин толорботох буоллахпытына, хайаан да толорторон баран тэйээччи. 
Улахан оҕо кыраларга кыһаллыахтаах, көмөлөһүөхтээх, көрүөхтээх-истиэхтээх 
диэн буолара. Сайын аайы дэриэбинэ оҕолоро, бары кэриэтэ, кыра сылдьан бы-
лах быһыытыгар, арыый улаатан баран, от хомууругар үлэлиир этибит. Ийэбит 
тотоойу ыһык бэлэмнээн, хас сарсыарда аайы үлэҕэ атаарара. Мэлдьи бэрээдэк-
тээх, сэмэй-көрсүө буоларга иитэрэ-такайара. Ийэм биир сайын бэрээдэги кэс-
питим иһин, сайыны быһа киинэҕэ сылдьарбын боппута, сырытыннарбатаҕа. 
Мин кыра сылдьан бэрээдэги кэһии элбэх түбэлтэлэрин таһаарарым, ол иһин 
ийэм миигин кытта туспа анаан дьарыктанар, кэпсэтэр буолара. Ийэбит ирдэ-
биллээхтик, кытаанахтык ииппит буолан, бары да бэрээдэктээх, үлэһит буола 
улааппыппыт. Ийэбит барахсан олоҕун барытын биһиги, оҕолорун, туспутугар 
анаабыта, кыра да ситиһиилээх буоллахпытына үөрээхтиирэ, мөлтөөн биэр-
дэхпитинэ хомойоро. Ийэбит төһө да чэпчэкитэ суох олоҕу олордор (оҕо сааһа 
сэрии ыар, аччык кэмнэригэр ааһар, сэрии кэнниттэн бэйэни харыстаммат, кы-
таанах үлэлэргэ үлэлиир) хаһан да төбөтүн төҥкөппөккө, олох ыарахаттарыттан 
чаҕыйбакка, эрдээхтик утарсан, киһи киэн туттар олоҕун олорон ааспытыттан 
оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ киэн туттабыт.

Уола Александр Иннокентьевич Кардашевскай, 
Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгин баһылыга, 

Үөһээ Бүлүү улууһун бочуоттаах олохтооҕо 

Кардашевскай Иннокентий Васильевич 

Алгыстаах олох суолунан 

Иннокентий Васильевич 1932 с. Нам нэһилиэгин Ба-
лаҕаннааҕар төрөөбүтэ. Ийэтэ Кардашевская Алексан-
дра Ивановна соҕотох оҕото буолан, бэрт кыра сааһыт-
тан үлэҕэ эриллэн улааппыта. Оччотооҕу олох сиэринэн 
10-чатын эрэ ааспыт уолчаан холкуос үлэтигэр соруллан 
барбыта, 9 саастааҕар Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии 
саҕаланан, нэһилиэк үлэни кыайар-хотор эр дьоно сэрии-
гэ уонна үлэ фронугар ыҥырыллыбыттара. Туран эрэр 
уолаттар оскуолаҕа да үөрэнэр бириэмэлэрэ суоҕа, ула-
хан дьону кытта тэҥҥэ холкуоска үлэлэһэн барбыттара. 
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Иннокентий Васильевич сэрии кэмигэр начаалынай кылаастарга эрэ үөрэммитэ 
уонна оҕо сааһыттан холкуос туһа диэн үлэҕэ-хамнаска эриллэн, холкуостаах 
курдук күн тахсыаҕыттан киириэр диэри үлэ үөһүгэр сылдьыбыта.

Сытыы-хотуу, үлэттэн туора турбат уолчааны холкуос салалтата араас ыара-
хан үлэлэргэ үлэлэтэн барбыта. Оччотооҕу сэрии кэмин ирдэбилинэн ол буо-
луохтаах буолуохтааҕын курдук өйдөнүллэрэ. Сэрии кэмигэр тыылга үлэ син 
биир фроҥҥа өстөөҕү кыайыыга тэҥнээҕэ. Ол да курдук, Иннокентий Василье-
вич бэрт кыра сааһыттан тыылга улахан дьону кытта тэҥҥэ өстөөҕү кыайыы га 
киллэрэр кылаатым диэн санаалаах күүстээх үлэҕэ ис сүрэҕиттэн турунан туран, 
кыаҕын таһынан да үлэлиирэ. Ол кэмҥэ тыылга хаалбыт дьахталлар, аҕам саас-
таахтар, оҕо аймах бары Кыайыы туһа диэн биир өйдөбүлүнэн салайтаран үлэ-
лииллэрэ. Иннокентий Васильевич олох кыра эрдэҕиттэн холкуос күүстээх хара 
үлэтигэр эриллэн сынтарыйбат сындааһыннаммыта, үлэһит бэрдэ буола үүм-
мүтэ. 16 саастааҕар Маҥааска Түҥ үрэҕэр Алексеев Романныын (нуучча Ара-
маана, аатырар эмчит) Бадыл ойуун үүтээнигэр бииргэ олорон «Кыһыл үлэһит» 
холкуос сылгыларын аһатыспыта. Ити саҥа чороччу улаатан эрэр уолга Улуу 
Бадылы кытта алтыһыыта, бииргэ олорон үлэлээһинэ олох улахан оскуолата 
буолбута.

Иннокентий Васильевич сүрэҕэр-быарыгар сөҥөрдөн илдьэ сылдьар хомол-
тото диэн, убайдара Спиридон, Тимофей Такасаевтар сэриигэ бастакынан ыҥы-
рыллан баран, сэрииттэн эргиллибэтэхтэрэ буолар. Уоттаах сэриигэ Ийэ дой-
дуларын иһин дьоруойдуу кыргыһан тыыннарын толук уурбут хорсун-хоодуот  
буойун убайдарын кырачаан Киэсэ төһөлөөх күүппүтүн, ахтыбытын киһи тылы-
нан са таан тиэрдибэт.

Иннокентий Васильевич бу убайдарын билиҥҥэ диэри ахта-саныы сылдьара 
сөптөөх, соҕотох ийэҕэ төрөөбүт-үөскээбит буолан, бэрт кыратыттан убайыгар 
Такасаев Ньуку лааһаҕа иитиллибитэ. Ньукулааһалааҕы батыһан, Намынан, Өр-
гүөтүнэн бииргэ олорсон олох оҕолорун тэҥэ этэ. Иннокентий Васильевич элбэх 
аймаҕа суох буолан, Такасаевтарга иитиллэн киһи хара буолбута, убайдарын 
истиҥ, эйэҕэс сыһыаннарын, көмөлөрүн өрүү күндүтүк саныыр, махтанар.

Иннокентий Васильевич өр сыллар-
га холкуоһугар, онтон сопхуоһугар кад-
ровай булчутунан, сылгыһытынан үлэ - 
лээбитэ, ыраах Уччугуй Үрэх диэн  
учаастакка сүүрбэччэ сыл оҕо оттуур  
лааҕырын салайбыта, элбэх ахсаан-
наах оҕону үөрэтэн-такайан үлэ мын - 
дырыгар уһуйбута. Кини өр сылларга  
эҥкилэ суох уонна үрдүк көрдөрүүлээх 
үлэтин иһин «Социалистическай куо-
талаһыы кыайыылааҕа» (1973, 1976, 
1984 сс.), «ССРС X пятилеткатын удаа-
рынньыга» знактарынан наҕараада-

Матрена уонна Иннокентий 
Кардашевскайдар
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ламмыта, оройуонугар чөмпүйүөн булчут, отчут буолары ситиспитэ. 2012 с. Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин бырабыыталыстыбатын бочуотунай грамотатын, бу сылга 
Президент Е. А. Борисов Махтал суругун ылбыта уонна бултааһыҥҥа государ-
ственнай бэлиитикэни олоххо киллэриигэ, булт ресурсаларын харыстааһыҥҥа, 
булчуттар үтүө үгэстэрин сайыннарыыга үтүөлэрин иһин анал ааттаах булт саа-
тынан наҕараадаламмыта.

Иннокентий Васильевич — чөл олох пропагандиһа, 60 сааһыгар диэри хап-
саҕайдаһан тустубута, Бүлүү бөлөх улуустарын, оройуонун элбэх төгүллээх 
чөмпүйүөнэ, призера, өрөспүүбүлүкэҕэ оройуонун чиэһин уонунан сыллар-
га ситиһии лээхтик көмүскээбитэ, хараккыыга өрөспүүбүлүкэҕэ 3-с призерунан 
буол бута. Иннокентий Васильевич уолаттара аҕаларын туйаҕын хатараннар тус-
туунан утумнаахтык дьарыктаммыттара, хас да көрүҥнэргэ успуорт маастарда-
ра. Иннокентий Васильевич төһө да 88 сааһын туоллар, ыҥыырдаах ат үрдүттэн 
түспэт, сылгыларын көрөн, күннэтэ ыраах сирдэринэн тэлэһийэр, үрэх баста-
рынан оттуур.

Уйбаан Чыычаахап, 
РФ суруналыыстарын Сойууһун чилиэнэ 

Кардашевскай Семен Ильич 

Ахтар-саныыр күндү учууталым

1956–1957 үөрэх дьылыгар Нам аҕыс кылаастаах оскуолатын маҥнайгы кы-
лааһыгар Семен Ильич Кардашевскай диэн үтүөкэннээх учууталга сүүрбэччэ 
буолан үөрэнэ киирбиппит. Үөрэх саҕаланыан иннинэ, атырдьах ыйыгар, учуу-
талбыт хас биирдиибитин кытта дьиэбитинэн сылдьан билсибитэ. Биһиэхэ кэлэн 
ийэбитин кытта наһаа истиҥник сэһэргэспитин, онтон миигин ыҥыран кэпсэтэн 
барбытын бу баардыы өйдүүбүн. Онон оскуола боруогун куттаммакка, хорсуннук 
арыйан, үөрэх-билии аартыгар айаным саҕаламмыта.

Семен Ильич үөрэтэр оҕолоругар, ордук мин курдук тулаайах аҥаардаахтар-
га, ураты истиҥ болҕомтотун уурара. Биирдэ да кытаанахтык саҥарбакка, хас 
биирдиибит чараас уйулҕатыгар ураты 
суолу тобулан, билии киэҥ аартыгар 
киллэрбит дьиҥнээх учуутал этэ.

Кэлин аҥаардас биһиги кылааспы-
тыттан үрдүк үөрэхтээх үс математика, 
биир нуучча тылын уонна литература-
тын, түөрт алын сүһүөх кылаас учуу-
таллара, биэс оҕо дьыссаатын иитээч-
читэ тахсыбыттара.

Тус бэйэм «кини курдук истиҥ, үтүө 
санаалаах учуутал буолбут киһи» диэн 
баҕа санаабын толорон, 42-с сылбын  

Семен Ильич кэргэнэ Мария Руфовналыын
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математика учууталынан үлэлии сылдьабын. Бу уһун кэм тухары олохпор 
бастакы учууталым үөрэтэр ньымаларын, оҕоҕо сыһыанын сирдьит сулус оҥос-
тон кэллэҕим.

Ийэлии-аҕалыы бүөбэйдээн, 
Алҕаспын көннөрөн-үөрэтэн, 
Үгүс билиини иҥэрэн, 
Үрдүк сыаллары киллэрэн, 
Киһи бэрдэ гыммыккар 
Киэн тутта махтанабын!

Дария Матвеевна Гаврильева, 
«Гражданскай килбиэн» бэлиэ хаһаайына, 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин туйгуна.
2012 с.

Константинова Мария Игнатьевна

Пионер сааһым — саамай күндү сааһым 

Пионерга 1938 c. киирбитим быһыылааҕа, чуолкай өй-
дөөбөппүн. Ол гынан баран, Өктөөп бырааһынньыгар 
киир битим, ону чуолкай өйдүүбүн. Пионер кырдьыксыт,  
чиэһинэй буолуохтаах диэн тыл миэхэ өйбөр-санаабар 
иҥэн хаалбыт, ити биһиги көлүөнэ оҕолоро бары да ити 
курдук саныырбыт. Пионер буолуу бастакы күндүтэ, араа-
һа, итиннэ, ити кырдьыксыт буолууга баар дии саныы-
бын…

1941 с. бэс ыйын 21 күнэ, күн киэһэрэн эрэрэ, улахан 
дьон сэрии буолбут, бука, улахан сэрии турдаҕа диэн 
кэпсэтэллэрэ. Биһиги дьукаахпыт Н. И. Петров сельпо бэ-

рэссэдээтэлэ, хомуньуус этэ. Хаһыаты аахпат эрээри, суруттарара, ону биһиги 
кинилэр уолларынаан Гришалыын ааҕарбыт.

Сэрии дьылынааҕы оҕо сааһым биир түгэнин өйдөөн кэллим. Ол маннык этэ. 
Булуҥҥа биһиги дьиэбит иннигэр Чөкчөҥөдөй Арамаана диэн оҕонньордоох 
эмээхсин олорбуттара, уолаттара аармыйаҕа барбыттара, биир улахан уолла-
ра түбүркүлүөстээн өлбүтэ. Кинилэргэ тимуровец быһыытынан хаар баһарбыт 
(оччолорго бары хаары уулаан иһэрбит), мастарын кыстыырбыт. Арай биир киэ-
һэ тахсыбытым көмүлүөк оһохторо умайан бүтэн эрэрэ, состуокка хороҕор хара 
чаанньык оргуйан хаппаҕа лабыгырыы турара, оҕонньор кэтэҕиттэн тардыстан 
оронугар сытара, эмээхсин баттаҕын ыһан баран, ытыы-соҥуу олорор этэ. Мин 
киирбиппин дьыалайдаабатылар, урут: «Оо, оҕобут киирдэ», — диэн үөрэ-көтө 
көрсөр бэйэлэрэ ити буолан олороохтууллар.

Чаанньыгы кытыыга тардан баран, оһоххо икки хардаҕаһы эбэн биэрдим, 
эмээхсин ороох хамсатыгар табах кутан уматан биэрдим, ыһыырынньык уматан 
остуолга чаанньыгы илдьэн тимир элгиэһиннээх икки чааскыларыгар кутаттаан 
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баран, эмээхсини өйөөн остуолга аҕаллым, оҕонньор бэйэтэ кэлэн олорон сып-
сап иһэн чэйдээн бардылар. «Оҕобут өлбүтүн туһунан истэн олорор дьүһүммүт, 
хата, оҕобут киирэн сэргэхситтэ» диэн оҕонньор көх-нэм буолла…

Киһи муҥатыйарын, ытыырын аан бастаан көрбүтүм ити буолар. Төһөлөөх 
элбэх ийэ-аҕа күндү ыччаттарын алдьархайдаах сэриигэ мүччү туппуттара буо-
луой?! Ааспыт-туорбут дьону көрөрбүт, ытыыры-соҥууру истэрбит, ардыгар тото 
аһаабыт киһи дэһэрбит. Санаатахха сүрдээх ынырык…

Ол эрэн тоҕо эрэ биһиги ытыы-соҥуу сылдьыбат этибит. Кимиэхэ эрэ эбээһи-
нэстээх курдук, үлэлиэхтээх, толоруохтаах булгуччулаах соруктаах этибит.

Биһиги кыайыахпыт диэн саныырбыт, байыастарга анаан платок быысыбай-
даан ыытарбыт, ыалтан куобах үтүлүк, куобах бэргэһэ хомуйарбыт, онно быа ти-
гэрбит. Алтаны, тимири, ыстаалы хомуйарбыт. Алтан ордук сыаналааҕа, ыйаан 
туталлара, ким алтан чаанньыгы, сылабаары булбут ол үөрүүтэ, ону ордугургаа-
һын буолара. Борохуотунан утары тиэйэн илдьэллэрэ.

«Барыта оборуона туһатыгар» диэн буолара. Бука, сэрии буолар сирэ чугаһа 
буоллар кыргыһа, өстөөҕү кытта утары сэриилэһэ барартан толлубат өйдөөх-са-
наалаах этибит. Ол учууталларбыт, аҕа табаарыстарбыт үтүө, патриотическай 
өйү-санааны иҥэрбит буолуохтаахтар.

Мария Игнатьевна Константинова, 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин култууратын үтүөлээх үлэһитэ 

Корнилова Анна Ксенофонтовна 

Ийэм туһунан иһирэх тылынан 

Ийэм Анна Ксенофонтовна 1932 с. балаҕан ыйын 
14 күнүгэр Yөһээ Бүлүү оройуонун Өргүөт нэһилиэгин Муо-
ҕан учаастагар 4 оҕолоох Ксенофонт Спиридонович уонна 
Дария Ивановна Корниловтар дьиэ кэргэттэригэр бастакы 
оҕонон төрөөбүтэ. Кини кэнниттэн 1 кыыс (кэлин элбэх 
оҕолонон, Дьоруой ийэ үрдүк аатын ылбыт Корнилова Ма-
рия Ксенофонтовна) уонна 2 уол оҕо төрөөбүттэрэ.

Кэлин оҕолорун үөрэттэрээри, Өргүөт нэһилиэгэр көһөн 
киирбиттэрэ. Сэрии аччык дьылларыгар хороччу улаатан 
эрэр кыысчаан оҕус сиэтээччинэн, бурдук ыраастааччынан 
үлэлээбитэ. Эһэм атыыһыттарга көмө буолан, Өлүөхүмэҕэ 
барсыбыта. Оттон эбэм кыра кыыһын Маайаны батыһын-
наран, таайдарыттан ас умналаһа Муоҕаҥҥа барбыта. Барарыгар ийэбин икки 
бырааттарын кытта кыаммат дьоҥҥо аналлаах дьааһылаҕа туттаран барбыта. 
Эбэм барахсан онно тиийбитэ дьонноро бэйэлэрэ аччыктаан-хоргуйан буорайан 
олороохтууллар эбит. Таайа күөлгэ куйуурдуу киирбитин истэн батыһан тиий-
битэ, киһитэ куйууругар нэһиилэ өйөнөн турар эбит. Иккиэн көмөлөөн куйуурда-
рын эргитэн нэһиилэ биир чэккэни таһаарбыттарын уу отун кытары дьиэлэригэр 
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таһааран астаан аһаталаабыт. Ол кэннэ оҕолорум дьон-
ноох сиргэ бааллар диэн дьонун бостууктуу хас да хонукка 
хаалбыт.

Ийэм хаалбыт дьааһылата бэйэлэрэ да аһынан тутах-
сыйан олороллор эбит. Бырааттара иккиэн хоргуйан аҕы-
йах хонугунан быысаһан, ийэм барахсаҥҥа (ийэм ол кэм-
ҥэ уончалаах оҕо) көтөхтөрөн олорон быстаахтаабыттар. 
Сарсыарда аайы анараа дойдуга аттаммыт дьону сыарҕа-
лаах атынан кэлэн тиэйэн баралларыгар бырааттарын  
биир-биир суорҕаҥҥа суулаталаан ыыталаабыт. Онтон  
хаар ууллан харалдьык тахсыбытыгар тыаҕа тахсан 

уҥуох таах отону хомуйан сии сырыттаҕына, ийэлээх аҕата утуу-субуу кэлитэ-
лээбиттэр.

Ийэм Быракаан оскуолатын 7 кылааһын бүтэрэн баран, инбэлиит аҕатын 
көрөөрү ханна да үөрэнэ барбатах. Онтон 1954 с. Намтан аҕам Миронов Васи-
лий Максимович кэлэн, кэргэн кэпсэтэн, ыал буолан Намҥа илдьэ барбыт.

Эдэр дьон Балаҕаннаахха көһөн тиийэн олохсуйбуттар. Онтон тыл тылла-
рыгар киирсибэккэлэр, 1959 сыл сааһыгар арахсыбыттар. Ийэм үс оҕотун бэйэ-
тэ илдьэ хаалбыт. Онон оҕолорун иитээри тутатына Балаҕаннаахха «Уоттаах» 
пиэр мэтигэр маҥнай үүт тутааччынан, онтон салгыы ыаннььыксытынан үлэ - 
лээбит.

1960 с. Нам «Куруҥ күөлүн» пиэрмэтигэр оҕолорун илдьэ сыарҕалаах оҕуһу-
нан көһөн салгыы ыанньыксыттаабыта. Ол кэмнээҕи хаһаайыстыбалар саха 
ынаҕын туталлар этэ.

1962 с. мин оскуолаҕа киирбиппэр, 1-кы кылааска интэринээккэ олордон 
үөрэттэрбитэ. 2-с кылааска киирэрбэр оҕолорбун үөрэттэрэрбэр киэҥ сиргэ 
көһүүһүбүн диэн Намҥа «Бөкөөс» пиэрмэтигэр ыанньыксытынан көһөн кэлби-
тэ. Ол кэмҥэ хаһаайыстыбалар «сычев» диэн боруода ынахтары тутар буолан 
барбыттара. Намҥа ийэм маҥнайгынан оннук боруода ынахтары туппута. Ол 
сүөһүлэр барахсаттар бөдөҥнөрө-садаҥнара, бэриҥнэрэ, эмиийдэрэ улахана 
сүрдээх этилэр. Ол ынахтартан элбэх үүтү ыары ийэбит хотоҥҥо хоммот эрэ этэ. 
Икки 500 л, икки 200 л буочукаларга көөнньөрбө бэлэмниирэ. Ынахтарын күҥҥэ 
үстэ ыыра. Ыары гыннаҕын аайы биирдии улахан биэдэрэ көөнньөрбө сиэтэрэ. 
Сааҕын күрдьүүтэ, ону оҕустаах сыарҕанан таһаарыы, балбаахтааһын — ба-
рыта илии үлэтэ этэ. Кини ынахтара турар миэстэлэрэ өрүү ып-ыраас буолара. 
Ийэбит барахсан үлэтин чэпчэтээри, бырааппын Трофимы кытта үөрэхпититтэн 
ураты кэмҥэ тэбис-тэҥҥэ хотоҥҥо сылдьан көмөлөһөрбүт. Хотон үлэтиттэн сал-
гыбат этибит. Биһиэхэ кылаабынайа ийэбит хотонтон эрдэ бүтэн дьиэҕэ киирэн 
сынньаныан наада этэ. Тохсунньуттан саҕалаан, ынах төрүөҕэ саҕаланнаҕына, 
ынахтарын 4-тэ ыыра, бэриҥнэрин дэлби массаастаталыыра, сууйара-соторо. 
Ол иһин хотонугар сарсыарда 4 чаас ааһыыта туран тахсара, төрдүс ыамын киэ-
һэ 9 чаас ааһыыта ыан бүтэн киирэрэ. Ити сыралаах үлэтин түмүгэр маҥнай 
биир ынахтан 2 т 7 ц үүтү ыыры, онтон биир ынахтан 3 т 5 ц үүтү ыыры ситиспитэ.
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Ийэбит ити сыралаах үлэтэ 1973 с. Бочуот Знага, онтон 1983 с. Yлэ Кыһыл 
Знамята уордьаннарынан уонна элбэх мэтээллэринэн бэлиэтэммитэ. Москваҕа 
Бүтүн Сойуустааҕы норуоттар хаһаайыстыбаларын ситиһиилэрин быыстапкаты-
гар бара сылдьыбыта. Yрдүк таһаарыылаах үлэтин иһин путевкаларынан наҕа-
раадаланан, хаста да араас куораттарынан күүлэйдээн кэлбитэ, араас сыана-
лаах бэлэхтэринэн уонна дэписсиит табаар пуондаларынан бэлиэтэммитэ.

Төһө да түбүктээх үлэҕэ үлэлээтэр, ийэбит нэһилиэк, оройуон сэбиэттэрин 
дьокутаатынан хаста да талыллан, нэһилиэк, оройуон сайдыытын боппуруоста-
рыгар элбэхтик үлэлэспитэ. Кыра эрдэҕиттэн кэрэ куоластаах буолан, сыанат-
тан түспэт ырыаһыт, үҥкүүһүт этэ. Төһө да ыарахан үлэҕэ сырыттар биһигини — 
6 оҕотун — үтүө, үлэһит дьон гына иитэлээн таһаартаабытыгар ийэбитигэр 
дириҥ махталбытын тиэрдэбит.

Билигин ийэбит бочуоттаах сынньалаҥҥа олорор. Сиэннэрин көрсөр. Дьиэ-
тин-уотун бэйэтэ көрөр-истэр, минньигэс аһын астаан маанылыыр-күндүлүүр 
уонна үтүө сүбэһиппит буолар. Доруобуйатын тупсарынаары, сарсыарда ахсын 
сэрээккэлиир, ыам ыйыттан саҕалаан күһүн халлаан тымныйыар диэри сканди-
навскай хаамыынан дьарыгырар.

Биһиги оҕолоро бары, кийииттэрэ, күтүөттэрэ, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ, хос-
хос сиэннэрэ күндү киһибитинэн киэн туттабыт.

Кыыһа Любовь Васильевна Аммосова,
СӨ үөрэҕириитин уонна култууратын туйгуна.

Олунньу, 2020 с.

Корякина Лидия Филипповна

Солбуллубат эмчиппит

Лидия Филипповна 1943 сыл от ыйын 19 күнүгэр Уус-
Майа оройуонугар сулууспалаах дьиэ кэргэнигэр төрөө-
бүтэ. Эрдэ ыал буола сылдьыбыт дьон, аҕата Филипп Ива-
нович Корякин икки, ийэтэ Дария Андреевна Прокопьева 
биир оҕолоох буолан, онон икки өттүттэн оҕолордоох дьон 
холбоһон, өссө 5 кыттыгас оҕоҕо күн сирин көрдөрбүттэрэ. 
Онон Лидия Филипповна элбэх оҕолоох ыал бэһис оҕоту-
нан буолбута. бүгүҥҥү күҥҥэ 8 оҕоттон 3 буолан хааллы-
лар. Убайа, аҕатын уола Маршинцев Виктор Клавдиевич — 
геолого-минералогическай наука доктора, наука үтүөлээх 
диэйэтэлэ. Балта Гурьева Наталья Филипповна — эконо-
мика уонна үп боппуруостарыгар улуус баһылыгын солбуйааччыта.

Кэлин Филипп Иванович Үөһээ Бүлүүгэ көһөн кэлэн оройуоннааҕы Сэбиэт 
бэрэссэдээтэлинэн, ийэтэ Дария Андреевна киниэхэ сэкирэтээр-машинистканан 
үлэлээбиттэрэ.

Лидия Филипповна 1950 с. Исидор Барахов аатынан орто оскуола 1-кы кылаа-
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һын үөрэнээччитэ буолбута, М. А. Алексеев үөрэнээччилэриттэн биирдэстэрэ. 
Эргиччи туйгуннук үөрэммит кыыс оскуола кэнниттэн Саха государственнай 
университетыгар туттарсан, эмчит идэтигэр үөрэнэ киирбитэ. Бииргэ үөрэммит 
дьүөгэтинэн Пальмира Георгиевна Петрова-Карадчина буолар.

1966 с. быраас дипломун ылан, үлэтин Орто Бүлүү Илбэҥэтигэр саҕалаа-
быта. Илбэҥэҕэ үс сыл үлэлээн баран, аҕата ыалдьан, дьонугар чугаһаан, Нам 
учаастактааҕы балыыһатын сэбиэдиссэйинэн ананан, 1969 с. үлэлии кэлиэ-
ҕиттэн Намҥа олохсуйан олорор. Лидия Корякина элбэх оҕолоох иһирэх ийэ, 
аҕыс сиэн элэккэй эбэтэ. Улахан кыыс Екатерина Петровна Долгаева Үөһээ 
Бүлүүтээҕи О. Д. Федорова аатынан киин бибилэтиэкэҕэ отдел сэбиэдиссэйэ, 
үрдүк үөрэхтээх, СӨ култууратын туйгуна, 1 оҕолоох. Филипп Петрович Никифо-
ров Тува Өрөспүүбүлүкэтин Кызыл куоратыгар «История уонна этнография» му - 
зейын үлэһитэ, 2 оҕолоох. Павел Иванович Корякин Үөһээ Бүлүүтээҕи баһаа-
рынай этэрээт Намнааҕы 1-кы №-дээх чааһыгар караул начаалынньыга, икки 
үрдүк үөрэхтээх, 1 оҕолоох. Зинаида Ивановна Корякина М. К. Аммосов аатынан 
ХИФУ юридическай факультетын ыстаарсай преподавателэ, 1 оҕолоох. Иван 
Иванович Корякин Дьокуускай куоракка олорор, үлэлиир, икки үрдүк үөрэхтээх 
юрист, 2 оҕолоох уонна ылгын уол Георгий Иванович Корякин Санкт-Петербург 
куоракка олорор, икки үрдүк үөрэхтээх, чааһынай урбаанньыт, 1 оҕолоох.

Лидия Корякина доруобуйа харыстабылыгар 51 сыл устата үлэлээбититтэн 
45 сылын Нам балыыһатыгар бырааһынан үлэлээтэ. Бу уһуннук үлэлээбит сыл-
ларын усталаах-туоратыгар төһөлөөх киһини эмтээн кэлбитин киһи ааҕан сип - 
пэт. Идэтин толору баһылаабыт киэҥ билиитэ, хайа да түгэҥҥэ диагноһы таба  
туруоран, ыарыһахха сылаас сыһыана үгүс биир идэлээхтэригэр үтүө холобу-
рунан эрэ буолуон сөп. Кэлбит ыарыһахтар: «Филипповнаҕа көрдөрүнэбит», — 
диэн, кини эрэ кэлэрин кэтэһэн биэлсэргэ киирбэт түгэннэрэ кытары баар буола - 
ра. «Оо, быраас барахсан…» ырыаны санатар хаһан да үрдэппэт наҕыл куола - 
һа, сылаас илиитэ, сөптөөх сүбэтэ-амата ыарыһах үтүөрэригэр бастакы олугу-
нан буолара саарбахтаммат. Үлэлиир кэлэктиибигэр убаастанар, аптарытыат-
таах үлэһит, эмчит быһыытынан эрэ буолбакка, киһиэхэ үтүө, амарах, аһыныгас 
санаатынан иһэр-аһыыр ыал ийэлэрин балыыһаҕа үлэҕэ ылан, өрө тардан, көнө 
суолга үктэннэрэн, киһи оҥорбутун биһиги билэбит, үрдүктүк сыаналыыбыт. Бу 
киһиэхэ эрэ барытыгар бэриллибэт үтүө холобурунан буолар. Эмчит быһыы-
тынан олохтоохтор махталларын ылыан ылар, бэл, «Филипповнабыт бардаҕына 
хайдах олоробут?» диэн саҥалар кытары баар буолаллара.

Лидия Филипповна биһиги Наммыт балыыһатыттан уурайан улуус киинигэр 
үлэлээбитэ алтыс сыла буолла, ол да үрдүнэн билигин даҕаны олохтоохтор 
хаһан наадыйдыбыт да төлөпүөнүнан сүбэ-ама ыла, наада буоллаҕына дьиэ-
тигэр кытары тиийэр түгэннэрбит баар. Уһун, сыралаах үлэтэ сыаналанан, СӨ 
доруобуйатын харыстабылын үтүөлээх бырааһа, СӨ доруобуйатын харыста-
былын туйгуна, Үөһээ Бүлүү улууһун, Нам, Балаҕаннаах нэһилиэктэрин бочуот-
таах олохтооҕо ааттары ылыан ылла. От ыйыгар Лидия Филипповна Корякина 
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75 сааһын туолар үбүлүөйүн бэлиэтиэҕэ. Биһиги, Нам нэһилиэгин олохтоохторо, 
кини билигин даҕаны үлэ үөһүгэр сылдьарыттан үөрэбит, кининэн киэн туттабыт.

Надежда Тойтонова‑Мутуукаба. 
Нам нэһилиэгэ.

«Үөһээ Бүлүү» хаһыаттан.
Бэс ыйын 15 күнэ, 2018 с.

Котоконова Мария Федоровна 

Сэрии тулаайаҕын дьылҕата 

Бүгүн кэпсиир киһим Нам нэһилиэгэр 
биир убаастанар медицина бэтэрээнэ, 
40-ча сыл Нам балыыһатыгар сиэстэ- 
рэ лээбит Мария Федоровна Котоконо-
ва буолар. Ыраас санаатынан, сүрэҕин 
сы лааһынан, сымнаҕас илиитинэн, маа-
ны майгытынан Нам нэһилиэгин төһө 
оҕотун, ыччатын, кырдьаҕаһын, кыана-
рын-кыамматын быраас тугу ыйбыты-
нан эмтээн-томтоон үйэлэрин уһаппы-
тын ааҕан сиппэккин. Нам олохтоохторо 
бары да махтанар, сүгүрүйэр үтүө-маа-
ны киһилэрэ. Урут бу балыыһаҕа дьах-
таллар төрүүллэрэ, төһө оҕоҕо күн сирин көрдөрбүттэрин бэйэлэрэ билэллэр. 
Мария Федоровна 65 сааһын туолуор диэри үлэлээбитэ, улаханнык ыалдьан 
сөбүлүүр үлэтиттэн уурайбыта. Балыыһатын кэлэктиибин олус күндүтүк са-
ныыр. Ыарыыта бэргээтэҕинэ, Лидия Филипповнатыгар, балыыһатыгар эрэнэн 
эмтэнэр, улаханнык махтанар. Бу балыыһаҕа 17 сааһыттан үлэлээбит кыысчаан 
быйыл кулун тутар 6 күнүгэр 75 сааһын туолуо, ону доруобуйа харыстабылын 
салалтата санаан ааһара буоллар бэрт буолуо этэ.

Үрүҥ халааттаах аанньалбыт, сэрии тулаайаҕа, олох аһыытын-ньулуунун 
этинэн-хаанынан билэн, үчүгэй олох туһугар охсуһан, дьоһуннаах олоҕу оҥос-
тубут Мария Федоровна ииппит аҕата Федор Федорович Федоров Кэнтиктэн 
төрүттээх киһи. Сэриигэ тылланан барбыт, бастыҥ хайыһардьыт, байыаннай 
оскуолаҕа үөрэнэн хамандыырдыы сылдьан, Маша түөрт саастааҕар өлбүт. Ма-
маев Кургаҥҥа көмүллэ сытарын туһунан сурук кэлбит. Төрөппүт ийэтэ Котоко-
нова Ульяна Капитоновна «Кыһыл үлэһит» холкуос бастыҥ ыанньыксыта, ыара-
хан ыарыыга ыалдьан, 27 сааһыгар өлбүт. Ыарыһах буолан буолуо, соҕотох 
кыыһын Машаны икки саастааҕар Пелагея Давыдовна Варвариковаҕа иитиигэ 
биэрбит. Ииппит ийэтэ барахсан хоһуун үлэһит, ыанньыксыт бастыҥа сылдьан 
сүөһү муоһугар хараҕын өлөрөн икки хараҕынан көрбөт буолаахтаабыт. 50 сыл 
көрбөт буолан баран, 82 сааһыгар бу күн сириттэн бараахтаабыт. Таайдара Гав-

Мария Федоровна уонна 
Николай Васильевич Пактар



308

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

рил Давыдович Кысылбаиков ииппит, 
көмөлөспүт, үөрэттэрбит. Мария Фе-
доровна Гаврил Давыдовичка махтала 
улахан, кинини күн таҥара курдук ах-
тар-саныыр.

Маша аҕыс саастааҕар аччыктыыр 
кыһалҕатыттан кутуйах хаһааһын ити-
гэстиирин, сэрии сылларыгар аччык 
үөрэнэрин, Балаҕаннаахха 4-с кылаас-
ка үөрэммитин курустук кэпсиир. Икки 
оҕону, хараҕа суох ийэлэрин Балаа ҕы- 
йа эрэйдээҕи, таайдара Гаврил Давы-
дович иитэн киһи хара буолалларыгар 
көмөлөспүт үтүөтэ улаханын Мария 
Федоровна 5 оҕото, сиэннэрэ хаһан 
да умнуохтара суоҕа. Мария быраата 

Лүөҥкэ оскуоланы бүтэрэр, Новосибирскайга атыы-эргиэн институтугар үөрэххэ 
барар. Мария быраатын үөрэттэрэр, икки хараҕынан көрбөт ийэтин бостууктуур 
туһуттан үөрэххэ барартан аккаастанар, 17 саастааҕар Нам балыыһатыгар үлэҕэ 
киирэр. Бастаан утаа араас үлэҕэ үлэлиир, онтон медсес тра үөрэҕэр кэпсэтэн 
үөрэнэр, бүтэрээт Балаҕаннаахха торохуоманы эмтиир сиэс тэрэнэн, ол кэннэ 
Нам балыыһатыгар 1994 с. диэри дьуһуурунай сиэстэрэ нэн үлэлиир. Быраата 
Лүөҥкэ үрдүк үөрэхтээх экэнэмиис буолар.

Харахтарынан хайҕаһан, сүрэхтэринэн сөбүлэһэн, тапталларын холбоон, 
Коля Пактыын ыал буолар. Николай Васильевич механизатор, суоппар бэрдэ. 
Аҕата Василий Пак кэриэй. Сэрии бириэмэтигэр Дүллүкү олохтоохторун оҕу-
руот аһынан дьарыктанан аччыктаппатах. Аҕалара эрдэ өлөн, ийэлэрэ ыарахан  
ыарыһах буолан, тулаайах аҥаардаах хаалбыттар. Бу биэс тулаайах оҕо — Пак-
тар бары олох ыараханын утары туруулаһан, үс оҕо үрдүк үөрэхтэнэн, икки оҕо 
орто анал үөрэхтэнэн, дьон кэккэтигэр сөптөөх миэстэлэрин булан, ыал-күүс 
буо лан, ийэ-аҕа, эһээ-эбээ үрдүк аатын сүгэн, дьоһун-мааны ыаллар. Бары ма-
ладьыастар!

Оттон Мария Федоровна уонна Николай Васильевич 53 сыл дьоллоох ыал  
буолан олороллор. 5 оҕолонон, 14 сиэннэнэн, 7 хос сиэннэнэн дьоллоро, 
үөрүүлэрэ онтон үрдүүр. Оҕо иитиитигэр холобур буолбут ыал. Оҕолоро оскуо-
лаҕа үөрэнэр эрдэхтэринэ, бары олус үчүгэйдик үөрэммиттэрэ, ордук кыра уол 
Федя. Ийэлээх аҕалара ирдэбиллээхтэрэ, үөрэх диэн баран усулуобуйаны сөп-
кө тэрийэр этилэр, күннээҕи режим хайаан да тутуһуллара. Кинилэр оҕолоро 
хаһан да мээнэ сылдьыбаттара. Хас биирдии оҕо туһааннаах үлэлээҕэ, ийэ-аҕа 
сыһыаннара кинилэргэ холобур буолара. Иллээх, үлэһит, чөл олохтоох ыал 
буоллаҕа. Ол да быһыытынан оҕолоро бары үөрэхтээхтэр, үлэһиттэр, дьоһун 
ыаллар. Мария Федоровна, Николай Васильевич улахан кыыстара Ульяна Фе-
доровна медик, Исидор Барахов аатынан оскуола биэлсэрэ, кэргэнэ Алексей 

Котоконова М. Ф., медсестра, 
медицина бэтэрээнэ. 1983 с.
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Анганович бурят, киномеханик үөрэхтээх, 1 кыыс, 2 уол оҕолоохтор, үһүөн үрдүк 
үөрэхтээхтэр, ыаллар, кыыстара 2 оҕолоох, уолаттар 1-дии оҕолоохтор. Иккис 
уол Леня милиционер, биэнсийэҕэ таҕыстар да үлэлиир. Кэргэнэ Любовь Леони-
довна нуучча, инженер-картограф, 1 кыыс оҕолоохтор, үөрэнэр. Үһүс оҕо Вася 
«Кэскил» хаһыат фотокорреспондена, кэргэнэ саха, Ульяна Васильевна СӨ 
үөрэҕин министиэристибэтигэр сэкирэтээрдиир, 6 уол оҕолоохтор, үөрэнэллэр. 
Төрдүс оҕо Люся икки үрдүк үөрэхтээх, инженер, экэнэмиис, өрөспүүбүлүкэ биир 
улахан тэрилтэтигэр улахан дуоһунастаах үлэһит. Бэһис оҕо Федя икки үрдүк 
үөрэхтээх, Светлэйгэ 3 №-дээх ГЭС генеральнай дириэктэрин солбуйааччы, 
кэргэнэ Мария Николаевна үрдүк үөрэхтээх, мордвинка, 3 кыыстаахтар, үрдүк 
үөрэххэ үөрэнэллэр, биир кыыс ыал, 1 оҕолоох.

Клавдия Егоровна Кононова. 
«Үөһээ Бүлүү» хаһыаттан. Олунньу, 2011 с.

Нам нэһилиэгэ 

Кривошапкин Анатолий Денисович 

Үрдүк таһаарыылаах үлэһит 

Анатолий Денисович 1944 с. тохсунньу 27 күнүгэр Үөһээ 
Бүлүү сэлиэнньэтигэр төрөөбүтэ. Аҕата Кривошапкин Дио-
нисий (Денис) Иннокентьевич, ийэтэ Иванова Федора Ин-
нокентьевна.

Намҥа 1956–1958 сс. үөрэнэр, онтон 7-с кылааһы бү-
тэрэн баран, Үөһээ Бүлүү орто оскуолатыгар үөрэнэр уон-
на 1962 с. бүтэрэр. Ол сыл, 1962 с., Выборгтааҕы граж-
данскай авиация авиатехническай училищетыгар үөрэххэ 
киирэр. «ССРС үрдүнэн бөртөлүөттэри үөрэтэр ити эрэ 
училище баар, онно баран киирис», — диэн ССРС норуо-
дунай учуутала Михаил Андреевич Алексеев алҕаан 
ыыппыта. «Саха сиригэр бырамыысыланнас сайдыытыгар, биһиги курдук суо-
ла-ииһэ суох сиргэ, бөртөлүөт эрэ көмөлөһүө» диэбитэ. Бииргэ үөрэммит табаа-
рыһынаан Константинов Николай Степановичтыын медицинскэй хамыыһыйаны 
ааһан, эксээмэннэри Дьокуускайга туттаран баран, Выборга тиийэн үөрэнэн, 
1965 с. үөрэҕин бүтэрэр. Авиатехник дипломун ылан, Дьокуускайга Маҕан порду-
гар авиационнай техническэй базаҕа авиатехнигынан үлэҕэ киирбитэ. Маҕаннаа-
ҕы АТБ-га 1965 сылтан 1980 сылга диэри үлэлиир, ол үлэлии сылдьан 1974 с. 
үрдүк үөрэҕи, гражданскай авиация Киевтээҕи авиационнай институтун бүтэрэн, 
инженер-механик дипломун ылар. АТБ-га авиатехниктан саҕалаан, симиэнэ 
инженеринэн, ОТК ыстаарсай инженеринэн, ОТК начаалынньыгынан, кэнники 
производство начаалынньыгын солбуйааччытынан үлэлиир. Ол үлэлии сыл-
дьан Маҕаннааҕы поселковай Сэбиэккэ дьокутаатынан талыллар, онтон 1980 с. 
Маҕаннааҕы поселковай Сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн талыллан, 1983 сылга диэ- 



310

Барыта Улуу Кыайыы туһугар

ри үлэлиир. 1983 с. Дьокуускай куоракка Ярославскайдааҕы оройуоннааҕы Сэ-
биэт тэриллибитигэр тэрийэр отдел сэбиэдиссэйинэн ананар. Онтон 1987 с. оро-
йуоннааҕы Сэбиэт дьокутаатынан, онтон райсовет сэкирэтээринэн талыллан, 
Ярославскайдааҕы оройуоннааҕы Сэбиэккэ 1988 сылга райсовет ыһыллыар 
диэри үлэлиир. 1988–1989 сс. Дьокуускайдааҕы горисполкомҥа тырааныспар, 
сибээс уонна урбаан салаатын ыстаарсай инженеринэн үлэлии сылдьан, 1989 с. 
Дьокуускай куорат дьокутааттарын Сэбиэтигэр тэрийэр салаа сэбиэдиссэйи-
нэн ананар, онно 1994 сылга диэри үлэлиир.1994 сыл тохсунньу ыйтан урукку 
Саха сирин Верховнай Сэбиэтин оннугар талыллыбыт Саха Өрөспүүбүлүкэ- 
тин Государственнай Мунньаҕын (Ил Түмэн) аппараатыгар тэрийэр салаа сэбиэ-
диссэйинэн ананан, 1995 сыл от ыйыгар диэри үлэлиир. 1995 сыл атырдьах ыйы-
гар Киин быыбардыыр хамыыһыйаҕа сэкирэтээринэн талыллар, онтон 1999 с. 
Киин быыбардыыр хамыыһыйа бэрэссэдээтэлин солбуйааччытынан талыллан, 
2004 сылга диэри үлэлиир. 2004 с. өрөспүүбүлүкэтээҕи Киин быыбардыыр ха-
мыыһыйа бэрэссэдээтэлинэн талыллан, 2017 сыл атырдьах ыйыгар диэри үлэ-
лиир уонна биэнсийэҕэ тахсар.

Этапы жизни 

Образование: Выборгское авиатехническое училище, 1965 г.; Высшее: Киев-
ский институт гражданской авиации, 1974 г.; Российская Академия государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации, 1998 г.; Ученая степень: 
нет; Награды, поощрения: Почетная грамота Правительства Республики Саха 
(Якутия), 1999 г.; Почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства 
Республики Саха (Якутия)»; Медаль «Ветеран труда», 1987 г.; Почетный знак 
«Отличник государственной гражданской службы РС(Я)», 2009 г.; Знак отли-
чия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть», 2004 г.; Орден Друж-
бы, 2004 г.; Почетная Грамота Президента Республики Саха (Якутия), 2012 г.; 
Орден Почета, 2013 г.; Почетный знак Республики Саха (Якутия) «За укрепле-
ние мира и дружбы народов», 2014 г.; Медаль «За укрепление боевого содру-
жества», 2016 г.; Знак отличия «370 лет Якутия с Россией», 2002 г.; Благодар-
ность Президента Российской Федерации, 2014 г.; Благодарность Президента 
Республики Саха (Якутия), 2014 г.; Благодарственное письмо Президента РС(Я), 
2005 г.; Благодарность председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
РС(Я), 2014 г.; Почетная грамота Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), 
2003 г.; Почетная грамота Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, 2003 г.; Почетный знак Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации «За заслуги в организации и проведении выборов», 2014 г.; 
Благодарности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
2013 г., 2017 г.; Благодарность председателя Центральной избирательной ко-
миссии РФ, 2016 г.; Грамота Правительства Республики Саха (Якутия), 2017 г.; 
Является ли депутатом: нет; Партийная принадлежность: член РО ПП «ЕДИ-
НАЯ Россия»; Членство в общественных объединениях и движениях: нет; 
Семейное положение: женат, 3 детей.
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Трудовая деятельность 

09.1962–07.1965 гг. Учеба в Выборгском авиационном техническом училище;
07.1965–12.1971 гг. Авиатехник авиатехнической базы Маганского объеди-

ненного авиаотряда;
12.1971–10.1974 гг. Инженер смены авиатехнической базы Маганского объе-

диненного авиаотряда;
10.1974–08.1975 гг. Старший инженер ОТК авиатехнической базы Маганского 

объединенного авиаотряда;
08.1975–03.1980 гг. Заместитель начальника производства авиатехнической 

базы Маганского объединенного авиаотряда;
03.1980–07.1983 гг. Председатель Маганского поселкового совета народных 

депутатов;
07.1983–07.1987 гг. Заведующий организационно-инструкторским отделом 

исполкома Ярославского районного Совета народных депутатов г. Якутска;
07.1987–09.1988 гг. Секретарь исполнительного комитета Ярославского рай-

онного Совета народных депутатов г. Якутска;
10.1988–01.1989 гг. Старший инженер отдела транспорта, связи и предприни-

мательства Якутского горисполкома;
01.1989–01.1994 гг. Заведующий организационно-инструкторского отдела 

Якутского городского Совета народных депутатов;
01.1994–07.1995 гг. Заведующий отделом организации работы Государствен-

ного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);
08.1995–08.1999 гг. Секретарь Центральной избирательной комиссии Рес-

публики Саха (Якутия).
08.1999–08.2004 гг. Заместитель председателя Центральной избирательной 

комиссии Республики Саха (Якутия);
08.2004–08.2017 гг. Председатель Центральной избирательной комиссии 

Рес публики Саха (Якутия).

Кривошапкина Елизавета (Светлана) Денисовна 

О маме 

Елизавета (Светлана) Денисовна родилась 11 января 
1940 г. в с. Сунтар. Ее родители были родом из Сунтар-
ского района: отец Кривошапкин Дионисий Иннокентьевич 
из I Бордонского наслега, а мать Иванова (Михайлова) 
Федора Иннокентьевна из Бутукайского наслега (между 
Шеей и Кутаной). Почти сразу после ее рождения родите-
ли переехали в Верхневилюйск работать по назначению 
отца, чуть позже в с. Намцы, там и обосновались оконча-
тельно. Ее детство пришлось как раз в военные и после-
военные годы.
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В семье маму звали Светланой. Она считалась старшей дочерью, после 
нее родились еще 7 детей: Раиса –14 июля 1941 г. р., Анатолий — 27 января 
1944 г. р., Денис — 1 февраля 1946 г. р., Изабелла — 1 апреля 1948 г. р., Марга-
рита — 20 февраля 1950 г. р., Василий — 5 мая 1953 г. р. и Галина — 16 апреля 
1956 г. р.

У нашего дедушки от ранних браков было еще 7 старших детей: Мотрена — 
20 апреля 1920 г. р. от первой жены, которая умерла во время родов, Анна — 
20 декабря 1927 г. р., Иннокентий — 19 декабря 1930 г. р. и Татьяна — 4 мая 
1932 г. р. от второй жены, Валерий — 12 июля 1936 г. р. и Маргарита — 11 янва-
ря 1938 г. р. от третьей жены, которые остались жить со своими матерями в Сун-
таре и Нюрбе. Воспитывалась в семье еще и Мария — 4 июля 1935 г. р., доч-
ка старшего брата дедушки. Старшие дети постоянно навещали новую семью 
свое го отца и всегда поддерживали связь с младшими сестрами и братьями.

В семье Кривошапкиных дети росли в атмосфере любви и согласия. Воспиты-
вались трудом. Где бы они ни жили потом, стараются всегда быть вместе, помо-
гают и поддерживают друг друга в любой ситуации. И в этом есть заслуга моей 
мамы, которая объединяла всех старших и младших детей, всех их потомков 
вокруг себя. Выходцы этой большой семьи известны сейчас всей республике.

Наша мама училась в начальных классах в Намской школе, продолжила уче-
бу в Верхневилюйской средней школе им. Исидора Барахова, как и все намские 
дети. Она закончила 10 классов в 1959 г. С будущим мужем Револием Тимофее-
вичем Такасаевым учились в параллельных классах (ее воспоминания о школь-
ных годах сохранились).

До поступления в Ленинградский государственный педагогический институт 
им. А. И. Герцена вместе с папой и другими одноклассниками два года отрабо-
тала дояркой на ферме по призыву того времени «Школа-производство-ВУЗ». 
Мама всегда говорила, что ее образованию в семье уделялось особое внима-
ние, так как она была всегда примером для всех младших братьев и сестер.

Во время учебы родители поженились и справили студенческую свадьбу 
4 декабря 1964 г. в Ленинграде, по приезду на родину еще раз отметили это 
радостное событие в кругу родных и близких.

Елизавета Денисовна после окончания института в 1966 г. вернулась на ро-
дину и работала в разных школах Верхневилюйского района, год в Тойокунской, 
три года в Верхневилюйской и тринадцать лет в Намской средней. Она препо-
давала химию, биологию, ботанику, зоологию, природоведение и всегда была 
классным руководителем. Вела внеурочные кружки, ее ученики всегда активно 
принимали участие в олимпиадах по химии и биологии. Учительница занималась 
с детьми на пришкольном участке и вела замечательные уроки по домоводству. 
Помню, что у нас был полон дом ее учениками. Все время кто-то приходил, уче-
ники что-то рисовали, придумывали и мастерили какие-то маскарадные костю-
мы, декорации, выпускали стенгазеты, иногда это могло затянуться до глубокого 
вечера, видимо, готовились к каким-то тематическим вечерам и конкурсам. Мама 
всегда радовалась достижениям своих учеников. Так очень четко помню, что 
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ее класс принял участие в игре «Орленок» и занял 1-е место в районе, потом 
в республике, дальше они съездили во Всесоюзный смотр, и мама была за них 
бесконечно рада. И мы радовались вместе с ней.

1 сентября 1983 г. Елизавета Денисовна встретила в Якутске в связи с пере-
ездом семьи. 10 лет проработала воспитателем в спецшколе для слабослыша-
щих детей, потом 8 лет преподавала в профтехучилище для глухих детей.

За свой труд она была награждена Почетной грамотой Минпроса РСФСР, 
удостоена званий «Отличник образования РС(Я)» и «Ветеран труда», ей при-
своена высшая квалификационная категория учителя. Где бы она ни работала, 
всегда пользовалась большим авторитетом и уважением своих коллег и учени-
ков. До сих пор приятно слышать лестные отзывы о ней от ее благодарных уче-
ников.

Лучшими учениками нашей мамы, талантливейшего учителя, были, напри-
мер, заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), глава с. Оросу Верхне-
вилюйского улуса Антонов Анатолий Васильевич (выпуск 1969 г. НСШ), кандидат 
психологических наук Алексеева Лилия Ионовна (выпуск 1977 г. ВВВШ), доктор 
биологических наук, директор Института естественных наук Николаев Анатолий 
Николаевич, который недавно стал ректором СВФУ им. М. К. Аммосова (выпуск 
1985 г. НСШ) и другие.

Елизавета Денисовна Кривошапкина умерла 17 декабря 2001 г. в г. Якутске 
в возрасте 61 года.

Дочь Туйаара Револьевна Такасаева.
8 апреля 2020 г.

С супругом Револием Тимофеевичем и 
с дочерьми Саргыланой, Туйаарой, Күннэй
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Миронова Мария Васильевна 

Тыылга үлэ бөҕөтүн көрсүбүппүт 

1928 с. Балаҕаннаахха оҕус хараҕын курдук Хампа 
алаас ка күн сирин көрбүтүм. Төрөппүттэрим дьадаҥы 
ыал оҕолоро үөрэҕэ суох дьон этилэр. Аҕам өйдүөхпүттэн 
кыһын сохсо, айа иитэн, саас куйуурдаан, сайын күтэр - 
дээн, моҕотойдоон, чэй, табах булуналлара, дьиэ кэргэ- 
нин, оҕолорун онон иитэрэ. Оччолорго булчутунан үлэ-
лиирэ, хаһаайыстыбаҕа түһэр нолуогун куобаҕынан, күтэ-
ринэн, моҕотойунан төлөһөн, элбэхтик сыралаһан хаһаа-
йыстыбатын иитинэрэ. Онон былыргы олох ыарахаттара 
төрөппүттэрбитин эрдэ үйэлээбиттэрэ.

Мин түөрт кылааска үөрэммитим. Маҥнайгы учууталым Иев Григорьевич Его-
ров этэ. Аармыйаҕа барбыта. Эмиэ атыттар курдук Ийэ дойдутун иннигэр сэрии-
лэһэ сылдьан сэрии хонуутуттан эргиллибэтэҕэ. Оччотооҕуга «Кыһыл үлэһит» 
холкуоска 16 саастаахпар чилиэнинэн киирэн, холкуоска араас үлэни үлэлиир-
бит. Сир солуурбут, сүгэ, эрбии көмөтүнэн саһаан охсорбут, оҕуһунан, атынан 
үлэлиирбит. Оччотооҕуга холкуостаахтар оскуола, араас тэрилтэ маһын бэлэм-
нииллэрэ.

Аан бастаан үлэлиирбэр ытыктанар, ытыктыыр киһим холкуос биригэдьиирэ 
Дмит риев Иван этэ. Ыччаттары батыһыннара сылдьан үлэлэһэн үлэҕэ үөрэт-
тэҕэ. Үлэҕэ көҕүлүүрэ, сатаан салайара, куоталаһыы тэрийэрэ. Ким кыайбыт 
үлэһиккэ арыы, таҥас тиктэргэ Америка куулун түҥэтэрэ. Нуорма мохуорка, 
табах ханна үлэлии сылдьар миэстэҕэр аҕалан биэрэрэ. Куруук сири кээмэй-
диир ураҕаһын сүгэн кэлэрэ биһиэхэ үөрүү-көтүү этэ, үчүгэй да буолара. Оттон 
«Кыһыл үлэһит» бэрэссэдээтэлэ Егоров Андрей Николаевич этэ. Ол сылларга 
«Саллыгынай» пиэрмэтигэр Кудаев Данил дьиэ кэргэнинээн сүөһү көрөллөрө. 
Ийэлэрэ Саньяхова Вера Михайловна ыанньыксыт, кыыстара оччолорго кыра, 
Дария Кудаева пиэрмэҕэ от тиэйэрэ. Аҕата сүөһү аһатара, ойбоҥҥо сүөһүлэрин 
уулатара. Өрөспүүбүлүкэҕэ, оройуоҥҥа киэҥник биллибит ыанньыксыт Саньяхо-
ва Вера Михайловна миигин уонна хас да кыыһы ыанньыксытынан ылан үлэҕэ 
үөрэппитэ, ииппитэ-такайбыта.

Онтон холкуостан сопхуос буолбута. Исидор Барахов сопхуоска үлэҕэ саҥа 
харчыны ылар чиэстэммиппит. Уруккубут этинэн, арыынан, отунан, бурдугунан 
төлөнөр этэ, харчы өҥүн да көрбөт этибит.

«Элгээн» пиэрмэтэ тэриллэн үлэлээбитэ, онно Вера Саньяхова настаабын-
ньык, аҕалара Кудаев Данил аһатааччы, ынах хомуйааччы этэ, үчүгэй үлэһит-
тэр этилэр. Элбэх эдэр ыччаты ыланнар, үлэ араас мындырдарыгар, сүрүннээн 
элбэх эти-үүтү ыларга соруктанан үлэлээбиттэрэ. Оччолорго Вера Саньяхова  
настаабынньыктаах «Элгээн» пиэрмэтэ аатын түһэн биэрбэтэҕэ, үрүҥ илгэ кү-
рэҕэр оройуоҥҥа, сопхуоска өрүүтүн бастыыра. Ол курдук оччолорго киниэхэ 
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иитиллибит, уһуйуллубут Софронова Мария Семеновна, Мухоплев Николай Се-
менович, Ласточкина Дуняша, Герасимова Мария Степановна, Корнилова Анна 
Ксенофонтовна, о.д.а. ааттаналлара, ол иһигэр мин эмиэ баарым буолуохтаах.

1982-с сылларга майаак ыанньыксыт үлэлии сылдьан, төбөтүн тымыра быс-
тан биһиги кэккэбититтэн туораабыта. Биһиги бука бары төрөппүт ийэбит кэриэтэ 
саныырбыт, кини оҕолорун кэриэтэ үөрэтэрэ-такайара, үлэҕэ үөрэтэрэ. Эмискэ 
суох буолбутугар бары тулаайах кэриэтэ буолбуппут.

Үлэбитигэр өр сылларга Тюляхова Анна Павловна дьахтар кэмитиэтин са-
лайааччытынан ордук таһаарыылаахтык үлэлиирэ. Үлэһиттэргэ пиэрмэҕэ араас 
өрүттээх үлэни ыытара, бары пиэрмэлэргэ дайааркалары солбуттарара, пиэр-
мэ ис-тас үлэтин ырааһырдар үлэни ыытара. Араас куруһуок ыытара, оҥороро, 
араас аһы астыырга кэлэн бэйэтинэн көрдөрөн үөрэтэрэ. Дьиҥнээх хомуньуус, 
үлэ бэтэрээнэ Анна Павловнаны умнубаппыт, мунньахтарга көрсүһэрбит, истиҥ, 
сылаас тылларынан сүбэ-ама биэрэрэ, ону тэҥэ аҕа саастаах оччотооҕу дьону, 
үлэ майаактарын Саньяхова Вера Михайловнаны, Лазарева Ульянаны, Христи-
на Антоновнаны, Мария Егоровнаны эмиэ өйдүүбүт-саныыбыт.

Онтон мин доруобуйам мөлтөөн быраастар этиилэринэн ыарахан үлэттэн 
босхоломмутум. 1969 с. олохтоох салалтам көмөтүнэн Намнааҕы быткомбинак-
ка оробуочайынан ылбыттара. Онно иистэнньэҥинэн үлэлээн баран, бочуоттаах 
сынньалаҥҥа тахсан олоробун.

Мария Васильевна Миронова.
1988 с.

Нам музейын архыыбыттан 

Хаҥастан уҥа: Клара Кардашевская, Мария Миронова, Ирина, 
Роза Кардашевскаялар, Мироновтар ийэлэрэ Анастасия Еленалыын, 

Никифор, аҕалара Василий. Балаҕаннаах, 1937 с.
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Михайлов Аркадий Кононович, Кухотова Сусанна Тимофеевна

Аркадийдаах Сусанна

Нам нэһилиэгэ былыр-былыргыттан кэлии дьон сөбүлээн төбүрүөннээн олох-
суйар төрүт сирдэрэ. Элбэх кийиит, күтүөт, кэлин аҥаардас да хаалан баран, 
дойду оҥостон хаалбыттара үгүс. Намнар кэлии киһини улаханнык туора көрбөт, 
бэйэтэ эрэ сирдэрбэтэр, бэйэ киһитинэн чугастык ылына охсор биир уратылаах-

пыт, баҕар, ол даҕаны сүрүн оруолу ылара эбитэ буолуо…
Аркадий Кононович 80-с сылларга күтүөт буолан кэ-

лэн, Намы иккис дойду оҥостон, күн бүгүҥҥэ диэри оло-
рор. Кэргэнэ Сусанна Тимофеевна Кухотова эмиэ кэлии 
киһи, хайалара даҕаны сааһыран баран, сүбэлэрин хол-
боон, буруо таһаарынан этэҥҥэ олороллор. Олоххо тар-
дыһыылаах, үчүгэй ыралаах дьонтон биһиги үөрүөх эрэ 
кэриҥнээхпит. Кинилэр нэһилиэккэ Аркадийдаах диэн  
ыалы нан биллэллэр.

Ааспыкка эргиллэр эбит буоллахха, Аркадий Кононо-
вич бибилэтиэкэр идэлээх Мария Евсеевна Григорьева-
ны — Маайыска кыыһын (кырдьаҕастар ааттыылларынан, 

Хабах Дьэпсэй кыыһа Моруусаны) кэргэн ылан Намы булбута. Оччолорго Мо-
рууса кырдьаҕас ийэтинээн, кэргэнэ Испирдиэн өлөн, кыра уол оҕолоох аҥаар-
дас хаалбыт кэмэ этэ.

Аркадий Кононович төрдө-ууһа Ньурба Хорулата. Төрөппүттэрэ Варвара 
Васильевна, Конон Николаевич Михайловтарга үһүс оҕонон, Кулуһуннаах диэн 
алааска, 1944 с. кулун тутар 9 күнүгэр күн сирин көрбүт. Аҕата сэриигэ барары-
гар ийэтин иһигэр биэс ыйдаах оҕо хаалбыт, онон аҕа диэни билбэккэ улааппыт. 
Аҕата 1945 с. Германияҕа Беленбуль диэн куоракка өлбүт. Ийэтэ кэлин 2 оҕону 
төрөппүт. Онон бииргэ төрөөбүттэр 5 этилэр, билигин 3-тэр. Ийэтэ 101 cааһыгар 
2006 с. өлбүт.

Булаакый диэн 4 кылаастаах учаастакка эдьиийэ Огдооччуйалыын нулубуой  
кылааска бииргэ үөрэнэ киирбиттэр. 1-кы кылаас кэнниттэн Эликтээҥҥэ ыал 
дьиэтигэр оскуолаҕа барбыт. Онтон аҕыйах ыйынан Хорулаҕа көһөрөн, сэрии 
тулаайахтара диэн, интэринээккэ олордон үөрэппиттэр. 6-с кылаас кэнниттэн 
убайдара: «Дьиэҕэр көмөлөс», — диэн үөрэҕиттэн тохтоппуттар. 1959 с. «Булгу 
аҕыс кылааһы бүтэрэҕит» диэн дьаһалынан, киэһээҥҥи оскуолаҕа күрүү-күрүү 
үөрэнэн, 7-с кылааһы нэһиилэ бүтэрбит. 1963 с. аармыйаҕа баран, үс сыл су-
лууспалаан, 1966 с. бүтэн кэлбит. Кэлбит сылыгар Ньурба Маарыгар СПТУ-га 
тырахтарыыс идэтигэр үөрэнэн, Аканаҕа икки сыл үлэлээн баран, дойдутугар 
Хорулаҕа тахсыбыт. Кэлин 1970–1983 сс. «Кулааҥкый» пиэрмэтигэр ыанньык-
сыттаабыта.

Чиллэҕэ үстэ-түөртэ ыал курдук олоро сылдьыбыт да оҕоломмотох. Онтон: 
«Туора икки-хас оҕолоохпун», — диэн кэпсиирэ.
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1983 с. атаҕынан ыалдьан, 2-с группалаах инбэлииккэ таһаарбыттар. Ньур-
баҕа бытовой кэмбинээккэ атах таҥаһа улларарга биир ый үөрэнэн баран, маас-
тар идэтин ылбыт. Аркадий Кононович Намҥа кэлээт, бытовой кэмбинээккэ атах 
таҥаһын улларааччынан үлэлии киирбитэ. Манна тэрилтэ ыһыллыар диэри 
үтүө суобастаахтык үлэлээн, үгүс дьон махталын ылбыта. Кини кэлиэн иннинэ 
Үөһээ Бүлүүгэ оптуобус тохтобулугар: «Нам дьахталларын атахтарын таҥаһын 
уллаһыгыттан билэбит», — диэн күлсэр этилэр. Кырдьык, оччолорго, иһинэн-
таһынан онньоччу үктэммит унтуу элбэх буолара. Аркадий кэлээтин кытта ки-
ниэхэ уочарат үксээбитэ, илиитэ сэниэлээх, үчүгэйдик тардан улларар буолан, 
атахпыт таҥаһын көстүүтэ тупсубута.

1986 с. Дьокуускайга атаҕын оҥорторо травматологияҕа сытан, Моруусалыын 
билсиспит. Онно Морууса ийэтэ Маайыска эмээхсин, Мария Михайловна Родио-
нова, тииһэ иһэн, өрөспүүбүлүкэтээҕи балыыһа стоматологическай отделение-
тыгар Константин Матвеевич Гаврильевка эмтэнэ сыппыт, онно Морууса ийэ-
тигэр ас таһар эбит. 1995 с. уоллара Евсей 6-с кылааска үөрэнэ сырыттаҕына, 
Морууса бу дойдуттан барбыта, эбэлэрэ Маайыска эрдэ суох буолбута. Аркадий 
уолга сымнаҕас, үтүө сыһыаннаах буолан, кинини кыракый Евсейка аҕатынан 
тута ылыммыта. Туораттан кэлии киһи, огдообо хаалан баран, баҕар, дойдутугар 
баран да хаалыан сөп эбитэ буолуо, оттон Аркадий Кононович уолун көрөн-ис-
тэн, бэрийэн, этэҥҥэ оскуолатын бүтэртэрэн, олох киэҥ аартыгар үктэннэрбит 
үтүөлээх.

1998 с. Сусанналыын билсиспитэ, бииргэ олорорго санаммыттара, кини 
кыыһын аахха Ольгалаахха — Тартакыновтарга, кэлэн олорор кэмэ этэ.

Уола Евсей 1999 с. оскуоланы бүтэрэн, Авиационнай техникум летнай отде-
лениетыгар үөрэнэ киирбитэ. Үөрэнэ сылдьан уоллара кистээн аармыйаҕа су-
лууспалыы баран хаалбытыгар, Хорулаҕа көспүттэрэ. Онно олордохторуна, 
«Оҕолорбут атахтарын таҥастара оҥоһуллубакка, үөрэммэккэ олороллор», — 
диэн сурук тигинээн кэлбитигэр, кэлиэхтэрин баҕаран ахан олордохторуна, хата, 
Евсейкалара бэйэтэ сулууспалаан кэлээт, Хорулаҕа тиийэн көһөртөөн аҕалан 
абыраабыт.

Сусанна Тимофеевна төрдө Балаҕаннаах, аҕата Тимо-
фей Васильевич Егоров-Таныы, ийэтэ Павла Федоровна 
Федорова. 1937 с. олунньу 14 күнүгэр Дүллүкүттэн икки көс 
сытар Үрэн диэн учаастакка төрөөбүт, оҕо сааһа онно аас-
пыт. Оччотооҕу оҕо сиэринэн миэлиҥсэҕэ бурдук тардар, 
окко оҕус сиэтэр, дьоно оттуу баралларыгар, ынах хому-
йар, түптэ уматар, кэлэллэригэр астарын астаан тоһуйар 
эппиэтинэстээх киһи эбит. Быраатын Дьарааһыны хаал-
лардахтарына, бадьыыстаан тугу да гыннарбатын иһин 
дьоно илдьэ бараллар эбит. Биэс-алта бииргэ төрөөбүт-
тэртэн соҕотох кыыс. Үс оҕо кыраларыгар суох буолбут-
тар, быраата Дьарааһын 13 оҕолонон баран, бу дойдуттан икки-үс сыллааҕыта 
күрэммит.
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Нам Модутугар ыанньыксытынан, үүт тутааччынан, эрийээччинэн, балыыһа-
ҕа санитарканан үлэлээбит. Эдэригэр ыллыыр буолан, элбэхтик гастролларга 
сылдьыбыт. 1985 с. Кухотов диэн киһиэхэ кэргэн тахсан, ыал буола сылдьыбыт, 
кыыһын Ольганы биирдээх-иккилээх кыыһы ииттэ ылбыт.

Сусанна Аркадийдыын бииргэ олоруохтарыттан ыла дьиэни-уоту дьаһайан, 
сууйан-сотон, кырааскалаан, киһи сэрэнэ-сэрэнэ киирэр дьиэтэ буолбута. Ас-
чытынан, ырааһынан, мээнэ дьахтар тэҥнэспэт киһитэ. Кыанар эрдэхтэринэ, 
хаһаа йыстыба тутан, ынах, коза, куурусса, бэл хаас кытары иитэ сылдьыбытта-
ра. Сайынын хортуоппуйдарын бэрийэллэр, тэпилииссэлэригэр оҕурсу олордол-
лор уонна кыра-кыра үүнээйилэрин, сибэккилэрин бэрийэн сайыннарын билбэк-
кэ атаараллар.

Ити курдук, олохторугар табыллыбатах икки сааһырбыт аҥаардас дьон эн-
мин дэсиһэн этэҥҥэ олорбуттара 20-с сылыгар барбыт.

Надежда Тойтонова‑Мутуукаба.
«Үөһээ Бүлүү» хаһыата, 2017 с.

Нам нэһилиэгэ 

Татьяна Степановна, Николай Николаевич Михайловтар 

Тапталлаах дьоммутунан киэн туттабыт 

Иванова-Михайлова Татьяна Степа-
новна тохсунньу ыйга 1942 с. Иванов-
тар дьиэ кэргэттэригэр 16-с оҕонон күн 
сирин көрбүтэ. Нам аҕыс кылаастаах 
ос куолатыгар ситиһиилээхтик үөрэнэн 
баран, Үөһээ Бүлүүгэ Исидор Барахов 
аатынан орто оскуоланы бүтэрбитэ. Ол 
кэннэ Дьо куус кай куоракка Саха Госу-
дарственнай университетын историчес-
кай салаатыгар киирэн учуутал идэтин 
ба һылаабыта.

1966 с. сүрэҕин аҥаарын, биһиги аҕа-
бытын Николай Николаевич Михайловы, көрсөн ыал буолбуттара, 2 кыыс оҕо-
ломмуттара, 6 сиэннэммиттэрэ.

1970 с. иккиэн үөрэхтэрин бүтэрэн, Эдьигээҥҥэ үлэҕэ ананан бараллар. Ол 
гынан баран, ийэбит дойдутун ахтан Үөһээ Бүлүүгэ кэлэн Мэйик оскуолатыгар 
завучтаабыта. 1972 с. Үөһээ Бүлүү хомсомуолун кэмитиэтигэр 2-с сэкирэтээ-
ринэн үлэлээбитэ. Оҥхойго 1973 сылтан 1979 сылга диэри оскуола дириэктэ-
ринэн, оттон аҕабыт бэтэринээринэн үлэлээбиттэрэ.

1979 с. иккиэн ийэбит дойдутугар Намҥа көһөн кэлбиттэрэ.
Ийэбит Татьяна Степановна Нам орто оскуолатыгар иитии үлэтигэр завуһу-

нан, история учууталынан ситиһиилээхтик үлэлээбитэ, эрдэ биэнсийэҕэ тахсан 
сиэннэрин көрсөн олорор.
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Аҕабыт Михайлов Николай Николаевич 1941 с. Ньурба улууһун Маар нэһи-
лиэгэр төрөөбүтэ, аҕата Аҕа дойду сэриитигэр баран сураҕа суох сүппүтэ, огдоо-
бо ийэтэ соҕотоҕун көрөн-харайан улаатыннарбыта. Кэргэнин Татьяна Степа-
новна дойдутун иккис дойду оҥостон, биэнсийэҕэ тахсыар диэри, Нам нэһилиэгэ 
үүнэрин-сайдарын туһугар үлэлээбитэ.

Намҥа көһөн кэлээт, аҕабыт бэтэринээринэн үлэлии сырыттаҕына, Исидор 
Барахов аатынан сопхуос Намнааҕы отделениетыгар управляющайынан анаа-
быттара. Кини салайыытынан Нам үлэһиттэрэ өрөспүүбүлүкэҕэ, Россияҕа бил-
лэ үрдүк көрдөрүүлээхтик үлэлээбиттэрэ. Ол курдук Монголияттан тиийэ кэлэн  
уопут атастаһан барбыттара.

Ол кэннэ сельсовет сэкирэтээринэн, нэһилиэк сэбиэтин дьокутаатынан үлэ-
лии сырыттаҕына, 1992 с. Үөһээ Бүлүү нефтебазатын дириэктэринэн анаабыт-
тара.

Аҕабыт салайааччы быһыытынан олус сонуннук, ситиһиилээхтик үлэлээбитэ. 
Кини үлэлиир кэмигэр саҥа хонтуора, улахан арочнай гараас, хочуолунай ту-
туллубута. Уонна нефтебаза үлэһиттэригэр анаан икки түөртүү кыбартыыра-
лаах уопсай дьиэ, спортзал туттарбыта. Кини бу үлэтигэр үлэлии сылдьан дьон 
махталын ылыан ылбыта. 2001 с. уурайан, биэнсийэҕэ тахсан, ийэбитин кыт-
та куоракка көһөн кэлэн сиэннэрин көрсөн олорбуттара. Уонна 2015 с. ыарахан  
ыарыыга ылларан күн сириттэн күрэммитэ.

Биһиги оҕолоро, сиэннэрэ тапталлаах дьоммутунан киэн туттабыт, олохпуту-
гар үтүө холобур оҥостобут.

Оҕолоро Изольда Николаевна, Наталья Николаевна уонна  
ийэбит балта Валентина Васильевна Майорова.

Алтынньы ый, 2020 с.

Михайлова Мария Терентьевна

Үтүө санаалаах кэлэктиипкэ үлэлээбит кэмнэрбин  
олус күндүтүк саныыбын  

Өр сылларга Исидор Барахов аатынан «Чолбон» хол-
куоска ньирэй көрөөччүнэн, Нам сельскэй Советын дьо-
кутаатынан, оҕо саадыгар ньээҥкэнэн, оҕо спортивнай 
оскуола-интэринээтигэр иитээччи көмөлөһөөччүтүнэн та - 
һаарыылаахтык үлэлээбитим. ССКП райкомун уонна рай-
советын бочуотунай грамоталарынан, оройуон үөрэхтээ-
һинин салаатын уонна идэлээх Сойуустарын элбэх бочуо-
тунай грамоталарынан, үгүс эҕэрдэ, махтал суруктарынан 
биһирэммитим.

Мин Үөһээ Бүлүү оройуонун Нам нэһилиэгэр 1936 с. 
ыам ыйын 22 күнүгэр төрөөбүтүм. Аҕам Михайлов Те-
рентий Петрович (Чохойо) «Бөкөөс» пиэрмэтигэр сүөһү аһатар, хас да көстөөх 
сиртэн от тиэйэр этэ. Үчүгэй үлэһитин иһин Сталин төбөлөөх мэтээлинэн наҕа-
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раадалааҕа. Ити кэмҥэ холкуос бэрэссэдээтэлинэн Ленин уордьаннаах Егоров 
Алексей Семенович үлэлиирэ.

Аҕам бииргэ төрөөбүттэр иккиэлэр эбит. Мин аҕам аҥаардас ийэҕэ иитилли-
бит, убайа сэниэ, кыанар ыалга сылдьыбыт. Кэргэннэммит, уол оҕоломмуттар. 
Ол уола аармыйаттан кэлэн баран өлбүт, онтон кэргэнэ өлбүт. Соҕотох хаалан 
баран, Филиппов Мэхээлэ диэн оҕону ииттибит. Билигин бу ииппит уолун оҕоло-
ро Кэнтик нэһилиэгэр бааллар.

Аҕам олус үлэһит, үчүгэй майгылаах киһи этэ диэн саныыбын. Кини 1955 с. 
өлбүтэ. Ийэм Павлова Мария Федоровна. Бииргэ төрөөбүттэр иккиэлэр эбит. 
Ийэм мин түөрт саастаахпар ыалдьан өлбүт. Убайа Хабырыыска диэн этэ. Кини 
бастакы кэргэнигэр кыыстанар, ойоҕо оҕолоноругар быыһамматах. Кыыһа ийэ-
тин курдук эмиэ Даша диэн, Давыдов учаастагар биэлсэринэн үлэлиир. Лиза 
диэн соҕотох кыыстаах уонна уолаттардаах.

Хабырыыс иккис кэргэниттэн, Чукка кыыһа Балбаараттан, уоллаах, Павлов 
Николай Гаврильевич. Кини кэргэнинээн иккиэн учууталлар. 2 уол уонна 1 кыыс 
оҕолоохтор. Иккис уола Павлов Уйбаан Гаврильевич сэрии бэтэрээнэ. 2 кыыс 
оҕолоох. 4 оҕолоох дьахтары ойох ылбыт. Онон уопсайа 7 оҕоломмуттар. Ула-
хан кыыһа Елена Ивановна урбаанньыт, Нам улууһугар олорор. Кыра кыыһа 
Дария Ивановна Дьокуускай куоракка олорор. Оҕолоро бары үөрэхтэнэн, ыал 
буолан, үлэлээх-хамнастаах дьоһун дьон.

Төрөппүт ийэм өлбүтүн кэннэ аҕам «Чүүт» холкуостан Саввина Ксения Пет-
ровна диэн дьахтары кэргэн ылар. Маачаха ийэм хоһуун да үлэһит этэ, туох да 
үлэттэн толлон турбата. Оҕуруокка, ол таһынан баанньыгы оттор маһын бэйэтэ 
хайытара, сайынын илиинэн от баайыытыгар сылдьара (күҥҥэ тыһыынчалыы 
оту баайара). Ол курдук, оҕуруокка үчүгэй үлэтин, холкуоска уонна уопсастыбан-
най үлэҕэ көхтөөхтүк кыттарын иһин элбэх махтал суруктардааҕа уонна бочуо-
тунай грамоталардааҕа.

Ийэм бииргэ төрөөбүт икки сыл аҕа эдьиийэ Арепьева Анастасия Петровна 
Дьокуускай куоракка А. С. Пушкин аатынан бибилэтиэкэҕэ уһуннук үлэлээбитэ. 
Кэргэнэ Арепьев Анатолий Иванович обком үлэһитэ этэ. 2 оҕолоохтор. Фелик 
уонна Юрий, кинилэр ыаллар, оҕолордоохтор.

Ийэм быраата Васильев Андрей Петрович үрдүк үөрэхтээх учуутал. «Чүүт» 
холкуостан соҕотоҕун сэриигэ ыҥырыллыбыт. Арҕаа сэриилэспит, взвод хаман-
дыырынан сылдьыбыт. Саллааттары кытары түспүт хаартыската кэлбитин кэн-
нэ, 1943 с. сураҕа суох сүппүт.

Үөһээ Бүлүү улууһун 1995 с. тахсыбыт «1941–1945 сс. Өйдөбүнньүк кинигэ-
тигэр» киирбитэ.

Ийэм быраата Васильев Трофим Петрович 1 уол оҕолоох. Бэйэтэ оһолго 
түбэһэн суорума суолламмыта.

Ийэм 1970 с. ыам ыйын 17 күнүгэр өлбүтэ.
Биһиги бииргэ төрөөбүттэр үһүөбүт. Убайым Михайлов Василий-1 Терентье-

вич холкуос туох-баар ыарахан үлэтин үлэлиирэ. Улаханнык ыалдьан, 1957 с. 
муус устарыгар өлбүтэ. Иккис убайым Михайлов Василий-2 Терентьевич-Кытай 
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Баһылай (1935 с. т.). Ийэм оҕоломмутун кэннэ Ли-Фу Сергей аҕата сылдьыбыт. 
Онтон ыла Кытай Баһылай диэн хос ааттаабыттар. Оччолорго олус сэниэлээх 
киһи үһү. Биллибитинэн, сэмээр, олус үчүгэй куоластааҕа. Оскуолаҕа үөрэнэр 
кэмигэр хайыһардьыт бэрдэ, суотчут, математик этэ. 1957 с. аармыйаҕа ыҥы-
рыллыбыта, араадьыйаҕа телеграфистаабыта. 1960 с. күһүн аармыйаттан су-
лууспалаан бүтэн кэлбитэ. 1962 с. 15-с №-дээх Мархатааҕы тыа хаһаайыстыба-
тын училищетыгар «тракторист-машинист широкого профиля» идэҕэ үөрэммитэ. 
1964 с. Ростов куоракка «машинист экскаватора» диэн үөрэххэ үөрэнэн кэлбитэ. 
Үөрэҕин кэнниттэн кэлэн, Трофим диэн киһини кытары Өргүөккэ тахсан, уу ха-
наабатын хаһаллар. Кэргэннэммитэ, Кардашевская Розалия Гаврильевна диэн, 
2 кыыс оҕоломмуттара. Жигалена уонна Наташа диэн ааттаабыттара. Жигалена 
Женя диэн кыыс оҕолоох, кини үрдүк үөрэх кыһатыгар ситиһиилээхтик үөрэнэ 
сылдьар. Жигалена бэйэтэ эдэр сааһыгар олохтон туораабыта. Оттон Наташа 
ОДьКХ тэрилтэтигэр үлэлиир. Кирилл диэн уол оҕолоох уонна эдьиийин оҕотун 
иитэн, көрөн-истэн, үөрэхтээн эрэр.

Мин аан бастаан 1954 с. Исидор Барахов аатынан холкуоска ыам ыйыттан 
ньирэй көрөөччүнэн үлэҕэ киирбитим. Холкуостааһын кэмэ буолан ыарахаттар, 
уустуктар бааллара. Ону ол диэбэккэ, үлэттэн толлон турбакка, бэйэм күүспүн- 
уохпун да харыстаммакка, эдэрим быһыытынан бэркэ үлэлээбитим-хамсаабы-
тым. Элбэх махтал суругунан, бочуотунай грамотанан наҕараадаламмытым. Бу 
кэмҥэ холкуос бэрэссэдээтэлинэн Егоров Петр Егорович үлэлиирэ. Бэтэринээ-
ринэн Мегежекскэй Николай Аркадьевич өр сыллар усталарыгар үтүө суобас - 
таахтык үлэлээбитэ. Олус эппиэтинэстээх, ирдэбиллээх үлэһит этэ. Ынах тө рөө-
рү эрэйдэннэҕинэ, ньирэй ыарыйдаҕына, күнүстэри-түүннэри сылдьыһара. Бу  
холкуоска үлэлии сылдьан, 1962 с. иккис группалаах инбэлииккэ тахсан уурай - 
бытым. Ол сыл от ыйын 23 күнүгэр Нам остолобуойугар иһит сууйаач чынан 
киирбитим. 1967 с. ахсынньытыгар диэри олус бэркэ үлэлээбитим. Онтон 2-с 
№-дээх дьыссаакка ньээҥкэнэн үлэлии киирбитим. Манна 1974 с. бэс ыйы-
гар диэри үлэлээбитим. Бу үлэлиир кэмнэрбиттэн кэлэктииппиттэн, чуолаан 
иитээччилэри — Романова Ксения Ионовнаны, Егорова Федора Андреевнаны, 
Долотова Мария Николаевнаны, Михайлова Ульяна Тарасовнаны, ньээҥкэлэ-
ри — Павлова Варвараны, Винокурова Варвараны, таҥас сууйааччы Кисиляхо- 
ва Матренаны, повар Шадрина Аннаны, сэбиэдиссэй Егорова Мария Андреев-
наны ахтан-санаан ааһыахпын баҕарабын. Олус иллээх, үтүө санаалаах кэлэк-
тиипкэ үлэлээбит кэмнэрбин олус күндүтүк саныыбын.

1974 с. Үөһээ Бүлүүгэ киирэммин, Исидор Барахов аатынан оскуола интэ-
ринээтигэр түүҥҥү ньээҥкэнэн үлэҕэ киирбитим. «Сэбиэскэй» маҕаһыын таһы-
гар аҕабыыт дьиэтигэр интэринээт баара. Эбээһинэспэр күҥҥэ иккитэ үс оһоҕу 
оттуу, уу-хаар тоҕуута-таһыыта, дьиэни истэри-тастары ыраастааһын, түүнүн 
оҕолору көрүү-истии киирэрэ. Сэбиэдиссэйинэн Григорий Михайлович Ива-
нов, иитээччинэн Татьяна Алексанровна Александрова үлэлээбиттэрэ. 1977 с. 
тохсунньу 14 күнүгэр улахан куорпуска холбообуттара. Онно 70-ча оҕоҕо эбии 
биһиги 20-чэ оҕобутун кытары көһөн тахсыбыппыт. Уопсайа 80-тан тахса оҕо — 
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Өргүөт, Туобуйа, Кэнтик нэһилиэктэриттэн олороллоро. Оскуола дириэктэрэ 
Спиридонов Дмитрий Спиридонович уһулуччу өйдөөх-санаалаах, үлэҕэ бэри - 
ниилээх киһи этэ диэн саныыбын. Окоютов Николай Никифорович кыра бириэ-
мэҕэ интэринээт сэбиэдиссэйинэн, онтон өр кэм устата иитээччинэн үлэлээбитэ. 
Кини кэнниттэн Мария Сергеевна Никифорова сэбиэдиссэйдээбитэ. Завхоз За-
харова Екатерина, Любовь Саввична, поварынан өр сылларга Саввина Домна 
Андреевна, иитээччилэр Окоютов Н. Н., Александрова М. А., ньээҥкэлэринэн 
мин уонна Иванова Прасковья Никифоровна үлэлээбиппит. Саҥа интэринээт 
дьиэтэ тутуллан үлэҕэ киирбитэ. Бу куорпуска олус элбэх үлэһит баара. Ула-
рыйыы-тэлэрийии бөҕө буолбута. Оскуола дириэктэринэн Борисов Николай Се-
менович анаммыта. Оскуола куорпустарын эпсиэйдэтэн, маҥхаттаран, мал-сал 
бөҕө ылларан, үлэ бөҕөнү ыытан, эмиэ сүрдээх үлэһит, сымнаҕас майгылаах 
киһи этэ. Онтон интэринээти туһунан араарбыттара. 1987 с. оҕо-ыччат спортив-
най оскуолата (ДЮСШ) диэн ааттанан үлэлээбитэ. Дириэктэринэн Корякин Да-
ниил Егорович анаммыта. Үлэтин саҕалаат да, тутуу бөҕөнү ыыттарбыта. 2001 с. 
саҥа интэринээт дьиэтэ, салгыы гостиница, куукуна баар буолбуттара. Бу бары-
та кини үтүөтэ-өҥөтө. Онтон таас оскуолаҕа ананан көспүтэ, Обулахов Даниил 
Николаевич дириэктэр буолбута. Мин 2002 с. тохсунньутугар үлэлээн бүппүтүм.

Оҕо тэрилтэтигэр үлэлээбит 35 сылым тухары оҕолору иитиигэ туох-баар 
сырабын, кыһамньыбын ууран, үлэһиттэргэ үтүө сыһыаммын харыстаабакка 
үлэ лээн аастым диэхпин сөп. Бу сыллар тухары элбэх оҕо араас дьылҕаланан, 
үөрэхтэнэн, Сахабыт сирин, атын да дойду араас муннуктарыгар үтүө үлэһит, 
ыал буолан олороллор. Элбэх оҕо билигин да өйдөөн, ахтан-санаан кэлэн, ыал-
дьыттаан ааһар, ыраах сиртэн истиҥ эҕэрдэ, сурук ыыта турар. Бу барыта үлэ-
лээбит кэмим үтүөлэрэ диэн испэр үөрэ, астына саныыбын.

Мин оҕону иитии эйгэтигэр сүрэҕим сылааһын биэрэн туран бэриниилээхтик 
үлэлээбиппинэн киэн туттабын. Бу кэмнэрбин олус күндүтүк, истиҥник саныы-
бын.

Билиҥҥи кэмҥэ үлэлии-хамсыы сылдьар дьоҥҥо үтүө баҕа санааларбын 
тиэр дэбин. Үлэ киһини кэскиллиир, үлэҕэ-хамнаска, үөрэххэ дьулуурдаах, дьоҥ - 
ҥо-сэргэҕэ урааҥхайдыы уйаҕас, сахалыы сайаҕас, кырдьаҕаска, оҕо аймахха  
сылааһынан сыдьаайар сыһыаннаах буоларгытыгар, тус бэйэҕитигэр үтүөнү- 
кэрэни, сырдыгы тэнитиҥ диибин, өр үйэлээх дьолу-соргуну баҕарабын!

Мария Терентьевна Михайлова, 
Үөдүгэй нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, 

Коммунистическай үлэ удаарынньыга, 
колхознай тутуу бэтэрээнэ.

Тохсунньу, 2020 с.
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Мойтохонова Евдокия Кирилловна 

Биһиги ийэбит 

Ийэ баар күн сирин күндүтэ.
Кини сүрэҕин сылааһа, хааммар,
Илиитин сылааһа дууһабар.

Ийэм 1932 с. Кэнтиккэ төрөөбүт диэн. Үөһээ Бүлүү таҥа-
ратын дьиэтигэр суруллубут миэтирикэҕэ олоҕуран чопчу-
ламмыта. Аҕатын Мойтохооноп Кирилэ (Лоҥсо) туһунан 
ийэм син биирдэ эмит кэпсиириттэн бу кылгас ахтыыны су-
руйуум. Дьэ сити курдук бэрт дьикти олохтоох, оччолорго 
син сэниэ ыалга Кирилэ уонна Ульяна Мойтохоонопторго 
7-с оҕонон күн сирин көрбүт. Оччолорго, арааһа, холкуос-
тааһын, коллективизация кэмнэрэ буолуо. Эһэбит сэниэ 
ыал буолан, муҥхалаах эҥин эбит, ону уоппустаан ылбыт-
тарыгар Кэнтиктэн көһөн Түҥ үрэххэ олохсуйбут.

Дьэ онно, соҕотох аҥаардас киһи санныгар элбэх оҕо-
ну кыайан иитэр кыаҕа суоҕун билинэн, биһиги ийэбитин 
учуутал аймаҕар ииттэрэ Куорамыкыга олохтоох дьоҥҥо биэрэр.

Онно олорон ийэбит латыынныы ааҕар буолбут. Оскуолаҕа үөрэммэтэх, ити 
таҥара дьиэтин чугаһынан олоро сылдьыбыттар. Онтон сэрии эрэ иннинэ дьо-
нугар төттөрү көһөн кэлбит.

Аҕата аах оччолорго Туобуйа чугаһыгар Арбаҥда күөл аттыгар олохсуйан, 
айан суолунан кэлэр-барар айанньыттар аттарын аһаталларыгар от оттоон, ба-
лык хаһаанан, бултаан олорбуттар.

Эһээбит Кирилэ үрдүк уҥуохтаах, сырыыга, айаҥҥа сыстаҕас киһи буолан 
наар Өлүөхүмэнэн, Кэмпэндээйинэн, Туобуйанан, Кэнтигинэн эргийэ сылдьан, 
ону-маны, ас-таҥас булан, дьонун син бэркэ иитэн олорбут.

Эбээбит Ньурба Дьаарханыттан төрүттээх буолан, төрүү булчут, иистэнньэҥ, 
булугас өйдөөх буолан барытын бары сөпкө дьаһанан, кыргыттарын көрөн-истэн 
олорбут.

Икки уол сэриигэ барбыттар. Сэмэн Бүлүүгэ учуутал семинариятыгар үөрэ-
нэ сылдьан, 1942 с. күһүҥҥү хомуурга ити Д. Д. Шологоновы, П. Н. Тобуроковы 
кытта биир хомуурга түбэһэн барбыт уонна Ростов диэки сураҕа суох сүппүт. 
Филипп кэлин дьоппуон сэриитигэр кыттан кэлэн, буҕаалтыр идэтин ылан, оро-
йуоҥ ҥа олорбута, 8 оҕолоох.

Дьэ оччотооҕу кэмҥэ кыргыттар бары толуу, мааны, кэрэ көстүүлээх буолан-
нар, элбэх киһи хайгыы көрөр куолара буоллахтара, онон бары кэргэн тахсан 
ыал-күүс буолбуттар.

Биһиги ийэбитин, аҕабыт кэпсииринэн, Балаҕаннаахтан ким эрэ бинсээгин 
уларсан, сааһыары халааҥкы сыарҕалаах тиийэн сүгүннэрбит.
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Ийэбит аҕабынаан Намҥа кэлээт, билиҥҥи дьиэбитин эһээбит Тит (Чороох) 
салайыытынан туппуттара.

Бу дьиэ курдук Балаҕаннаахха аҕабыт быраатыгар Баһылайга анаан туппут 
дьиэтэ билигин да Чороох дьиэтинэн биллэр.

Ийэбит элбэх саҥата суох, хаһан утуйара, сынньанара биллибэт, өрүү атаҕын 
үрдүгэр хаама, тугу эмит тута-хаба, үлэлии сылдьар идэлээҕэ. Иистэнэрэ, түү-
лээх таҥаһы имитэн барыбытыгар бэргэһэ, үтүлүк тигэрэ. Өссө ол быыһыгар 
оҕуруокка үлэлиирэ, кыһын Чохойо ойоҕунаан Балаҕаннаах аппатын үрдүгэр ту-
рар баанньык хочуолунайын отторо. Сопхуос тэриллибитигэр Нам оскуолатыгар 
интэринээккэ үлэлээбитэ.

Аҕабынаан иккиэн оҕолоро кыһалҕата суох тот олоххо олорорбутугар, ба-
рыбытын үөрэхтээх, үлэһит гына иитэн, улаатыннаран таһаарбыттарыгар, ийэ-
битигэр муҥура суох дириҥ махтал тылбытын этэбит. Оҕолоро: Люба — Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин эмп салаатын үтүөлээх үлэһитэ, Тиит — Абый улууһун бо- 
чуоттаах үлэһитэ, Валера — 6-с разрядтаах сыбаарсык, Коля — Саха Өрөс-
пүүбүлүкэтин үөрэҕин туйгуна, Кирилл — агроном, Уля — урбаанньыт, Саша — 
эколог, Лида — учуутал, Дуня —– атыыһыт.

Ньукулай.
2020 с.

Сунтаар сэл.

Мария Александровна, Василий Валентинович Наумовтар 

Эйэлээх олоххо олорорбут туһугар  

бэйэлэрин кылааттарын киллэрбит дьонтон биирдэстэрэ буолаллар 

Ханнык баҕарар киһи кыл түгэнигэр да көрсөн ааспыт 
киһитэ туох эмэ санааны үөскэтэр. Онон кини олоҕун туха-
ры үгүс дьону-сэргэни кытта алтыһан, өйө-санаата, ис да 
туруга, быһаччы эттэххэ, кута-сүрэ байар. Онтон ол дьон 
бары араас олохтоох, көрүүлээх, санаалаах буоланнар, 
эн тулалыыр эйгэҥ соччонон кэҥиир, сайдар. Аҕа дойду 
сэриитин кэмигэр биһиги Наммыт нэһилиэгин дьоно-сэр-
гэтэ бары күннээҕи олохторунан, алтыһар дьоннорунан, 
тулалыыр эйгэлэринэн инникини билгэлээн, ааспыты ыры-
тан, дьону-сэргэни кытта санааларын үллэстэн, үлэни өрө 
тутан олорбут, Сахабыт сирин хоһуун үлэһит дьоно буо-
лаллар. Олортон биирдэстэрэ биһиги эһэбит Ню-Ши-Чан 
Александр буолар. Кини 1901 с. Шаньдун провинциятыгар 

төрөөбүт. Омугунан кытай, орто үөрэхтээх, үрдүк уҥуохтаах хатыҥыр киһи. 1930-с 
сылларга Саха сиригэр көмүс сууйуутугар элбэх эдэр ыччаты Кытайтан, Кореят-
тан аҕалтаабыттарыгар кэлсибит. Бастаан Алдаҥҥа үлэлээбиттэр, онтон сорох-
торун Бүлүү өрүскэ ыыппыттар. Үөһээ Бүлүүгэ кэлэннэр Билиилээххэ бааһынаҕа 

Ню-Ши-Чан (Наумова) 
Мария Александровна
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оҕуруот олордуутунан дьарыктаммыттар, кэлин Үөһээ Бүлүү тыаларынан олох-
суйбуттар. Эһэбит Ню-Ши-Чан Өлөксөөн эбэбитиниин, Алексеева Ефросинья 
Титовналыын, 1936 с. ыал буолбуттар. Эбэбит 1914 с. Үөдүгэй нэһилиэгэр элбэх 
оҕолоох ыалга төрөөбүт, аҕата Алексеев Тит Аммосович, ийэтэ Аана Георгиев-
на Потапова, кэргэнинэн Алексеева, 10-ча оҕоломмуттар, сүөһү көрөн Өлөн 
күөлүгэр олорбуттар. Эбэбит бииргэ төрөөбүт убайдара, таайдарбыт Алексеев 
Родион Титович сэриигэ 1941 с. ыҥырыллан баран ефрейторынан, онтон пуле-
мекка наводчигынан сулууспалаабыт, Орловскай уобалас Жиздринскэй оройуо-
нугар саамай уоттаах сэриигэ 1942 с. сайын сураҕа суох сүппүт. Биир таайбыт 
Алексеев Тимофей Титович 1942 с. сэриигэ ыҥырыллан барбыт уонна 1943 с. 
кулун тутарга сураҕа суох сүппүт. Эһэлээх эбэбит 1938 с. бастакы кыыстарын 
Атласова Валентина Александровнаны оҕоломмуттар. Кини Белай Гораҕа ыал 
буолан олорбута, 6 оҕолоох, 10-тан тахса сиэннээх, хос сиэннэрдээх. 1941 сыл 
бэс ыйын 10 күнүгэр Аҕа дойду сэриитэ буолаары турар саамай тыҥаан кэлбит 
күннэригэр ийэбит Ню-Ши-Чан Мария Александровна төрөөбүт, ол сылларга ку-
раан-сут дьыллар саҕалананнар, Намҥа «Чолбон» холкуоска дьону аччыктаа-
һынтан быыһыыр сыалтан холкуос бэрэссэдээтэлэ Егоров Алексей Семенович 
эһэбитин оҕуруотчутунан үлэҕэ ыҥырар, онон дьоммут Намҥа көспүттэр. Егоров 
Алексей Семенович салайааччы быһыытынан холкуоһун туһугар кыһаллара, ин-
никини өтө көрөр, холкуос хас биирдии ыалыгар болҕомтолоохтук сыһыаннаһар 
айылҕаттан бэриллибит талааннаах салайааччы этэ диэн убаастаан, сыаналаан 
кэпсиирэ биһиги эбэбит Ефросинья Титовна. Эһэбит холкуоска ол сылтан ыла 
оҕуруотчутунан, эбэбит пиэрмэҕэ дайаарканан үлэлэрин саҕалаабыттар. Сэрии 
ыар сылларыгар, айылҕа кыраны-кыамматы эһэр сыллара турбуттарыгар уту-
йар ууларын умнан туран үлэлииллэрэ. Сэрии кими да харыстаабат кэмнэригэр 
эһэбит араас оҕуруот аһынан уонна эмтииринэн элбэх киһини араас ыарыыт-
тан, аччыктыыртан быыһаабыта. Бурдук ыһыытыгар, хомууругар, оҕуруот аһа 
олордуутугар, көрүүтүгэр, күһүн хомууругар кыралыын-улаханныын бары үлэ-
лииллэрэ уонна тугу барытын фроҥҥа диэн холкуоска туттараллара. Холкуос 
хас биирдии ыалга бурдугу, оҕуруот аһылыгын нуорманан түҥэтэрэ. Ийэбит 
кэпсээниттэн: «Мин 4–5 саастаахпар бурдук хомууругар дьоммун батыһарбын 
өйдүүбүн. Ол аата 1944–1945 сылларга. Бурдук хомуллубутун кэннэ, күһүн хо-
йут, кутуйах хасааһыттан аҕыйах тоорохой бурдугу булаарыбыт, улахан оҕолору 
батыһан барбыттаахпын, оҕо ытыһа кыра, хас сиэмэ бурдугу булбутум буол-
ла, өйдөөбөппүн — аттаах, кымньыылаах киһи кэлэн барытын сүөкэтэн баран,  
буор га тэпсибитэ уонна дьиэбитигэр үүртэлээбитигэр бары ытыы-ытыы кэлбит-
тээхпит. Сокуон кытаанаҕа, оҕоҕо да, улахаҥҥа да тэҥэ, сэрии аччык сылын 
кыһалҕата хас биирдии ыалы, киһини барытын хаарыйбыта».

Таайбытын Ню-Ши-Чан Николай Александровиһы 1947 с. Намҥа оҕоломмут-
тар. Эһэбит ол күннэргэ бэдэрээккэ «Чолбон» холкуостан элбэх буолан барбыт 
бириэмэлэригэр түбэспит. Ол саҕана оҕолонор да буоллаххына, уоппуска диэн 
суоҕа, эбэбит барахсан оҕолонор күнүгэр оҕуруокка үлэлиир нуорматын толо-
рон, эбиэккэ кэлэн талыыта киирэрин биллэримээри, тиэргэнигэр мас хайыта ту-
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«Чолбон» холкуос оҕуруотчуттара. Хаҥастан уҥа: иккис Ефросиния Титовна, 
үһүс Ню-Ши-Чан Александр тураллар. Нам нэһилиэгэ

рарын холкуос бэрэссэдээтэлэ Алексей Семенович Егоров оҕолоноору сылдьар 
диэн, санаатыгар хайдаҕын билэ таарыйа ааһан иһэн кэпсэтэн ааспыт. Кини 
бырабылыанньаҕа тиийбитигэр: «Кытай эмээхсинэ уолламмыт», — диэбиттэр, 
онуо ха соһуйан саҥа аллайбыт: «Хата, оттон билигин аҕай кини дьиэтин таһы- 
нан ааһан истэхпинэ, мас хайыта турара дии, дорооболоһон, кэпсэтэн ааспы-
тым, саатар, талыыламмат да эбит дуу?» — диэн улаханнык соһуйбут үһү диэн 
кэпсииллэрэ дьонум. Таайбыт Ленскэй Бэчинчэтигэр өр сылларга оскуолаҕа 
физика учууталынан үлэлээбитэ, кыыстаах уол оҕолордоох, сиэннэрдээх. Оҕо-
лоро иккиэн үрдүк үөрэхтээхтэр, ыаллар. Бэйэтэ доруобуйата мөлтөҕүнэн эдэр 
сааһыгар суох буолбута.

«Чолбон» холкуос сэрии кэмнэригэр уонна сэрии кэнниттэн сылларга бурду-
гунан, хортуоппуйунан, хаппыыстанан бар дьонун аһатан олорбута. Бааһынаҕа 
хортуоппуй, хаппыыста, эриэппэ, турунуопус, моркуоп, луук, сүбүөкүлэ, сэбирдэх 
табаҕы олордоллоро. Эбэбит олус элэккэй, кэпсэтинньэҥ майгылааҕа, эһэби-
тинээн оҕуруокка куруук бииргэ үлэлииллэрэ. Сарсыарда күн тахсыаҕыттан киэ-
һэ хойукка диэри үлэлииллэрэ, үлэ төһө да ыараханын иһин, сэрии кыһалҕатын 
санаабакка буола сатааннар, бэйэ-бэйэлэригэр көмөлөсүһэн, ким тугу кыайа-
рынан күннээҕи түбүктээх үлэлэрин бүтэрэллэрэ.

Биһиги эһэбит Өлөксөөн Кытай 1951 с. күһүөрү-кыһын ойоҕостотон баран, үр-
гүлдьү сүрэҕинэн ыалдьан, өрүттүбэккэ олохтон туоруур, эһэбит атын омук си-
риттэн кэлэн олохсуйдар да мааны майгы, сайаҕас санаа, үтүө быһыы кини ис 
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кутугар, этигэр-хааныгар толору иҥмит киһитэ этэ. Олоххо дьулуурун, сырдык 
санаатын, үлэҕэ дьоҕурун билигин ийэбит биһиэхэ, оҕолоругар, сиэннэригэр, 
хос сиэннэригэр холобур оҥорон кэпсиир. Эһэбит өлбүтүн кэннэ эбэбит Ефро-
синья Титовна үс оҕону атаҕар туруораары, пиэрмэҕэ дайааркалыы сылдьан, 
оскуолаҕа уборщицанан үлэлии киирэр уонна оһох оттооччунан, харабылынан 
үлэлээбитэ. Нам бастакы оскуолатын бары өйдүүллэрэ буолуо, кэнники СПТУ 
буолан, Саха сирин араас муннуктарыттан элбэх оҕо кэлэн үөрэммитэ. Билиҥҥи 
курдук урукку оскуола батареянан сылыйбата, благоустройствота суоҕа, кылаас 
аайы баар оһоҕу күҥҥэ үстэ отторо, муостатын сууйара, маһын бэйэтэ хайыттан, 
салаасканан соһон кыстыыра. Оскуола оҕолоругар уһун переменаҕа саахардаах 
сылаас чэйи өрөн иһэрдэрэ. Билигин санаатахха, хас да үлэһит толорор үлэти-
гэр соҕотоҕун үлэлээбит эбит. Ол саҕана оскуолаҕа учууталлары кытта биир эрэ 
техүлэһит көрүллэрэ буолуо. Эбэбит Ефросинья Титовна бэйэ тин оҕолоругар, 
сиэннэригэр, чугас аймахтарыгар уонна нэһилиэгин дьонугар төһө күүһэ-кыаҕа 
тиийэринэн, үтүө санаата тугу этэринэн наар көмөлөһөр айылгылаах этэ. 1978 с. 
ыалдьан суох буолбута.

Ийэбит Ню-Ши-Чан Мария Александровна Намнааҕы участковай балыыһаҕа 
сиэстэрэнэн 40 сыл үлэлээн, үлэ бэтэрээнэ, Нам нэһилиэгин бочуоттаах олох-
тооҕо, Саха сирин доруобуйатын харыстабылын туйгуна, Үөһээ Бүлүү доруо-
буйатын харыстабылын бэтэрээнэ буолбута, билигин бочуоттаах сынньалаҥҥа 
олорор.

Аҕабыт өттүнэн биһиги эбэбит Иванова Александра Михайловна Ньурба 
улууһун Бэстээҕиттэн төрүттээх. Былыр кыыс оҕону улааттаҕына, дьонноро 
кэпсэтиинэн, кыыстан сөбүлэҥэ суох күүстэринэн ыал оҥороллоро. Ол курдук, 
эбэбит ийэтин, 17-тин саҥа туолбут кыыһы, күүстэринэн 50-нун ааспыт баай 
киһилиин холбообуттар, 1917 с. күһүн эбэбитин Өлөксөөндөрөнү оҕоломмуттар, 
саас суол хаалыыта айан дьонун көрдөһөн, Үөһээ Бүлүү Ороһутугар Хоту арыы-
га оҕотун илдьэ Ноннууларга кийиит буолан олорор эдьиийигэр күрээбит, ол ба-
ран иһэн Ороһуга Чээппэ алааһыгар уончата оҕолонон баран, оҕолоро суох ыал-
га (Кэмпэр Мэхээлэлээххэ) Иванов Михаил Григорьевичтаахха тохтоон чэйдээн 
ааспыттар, уонча оҕолорут-
тан маппыт Бороскуо аҕыйах 
ыйдаах оҕолоох эдэр кыыс тан 
көрдөһөн, биһиги эбэбитин 
Өлөксөөндө рөнү илдьэ хаа-
лан ииттибиттэр, кэлин уол 
оҕоломмуттар. Эбэбит барах- 
сан онон тулаайах кэриэ тэ кэ- 

Василий Валентинович ийэтэ 
Александра Михайловналыын 
уонна бырааттарын кытта
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лэн, ыалга иитиллэн, түөрт кылаас үөрэхтэммит, дьонугар көмөлөһөн, сүөһү, 
дьиэ көрөн улааппыт, кэлин Намҥа тырахтарыыс куурсугар үөрэммит, ол сыл-
дьан Наумов Валентин Павловичка кэргэн тахсан, Мааркыска Тыһаҕас күөлүгэр 
сүктэн киирэн ииппит ийэтин Бороскуону, быраатын кытта илдьэ көс пүт. Эһэбит 
холкуоска суотчутунан үлэлиирэ, икки сыры-сыллата уол оҕолоноллор, үсүһүн 
улахан ыарахан сырыттаҕына, оҕолоро иккиэн ыалдьан үстүү хонугунан быы-
саһан өлөн хаалаллар, ийэҕэ оҕону сүтэрэр курдук ыарахан күн сиригэр туох да 
суох буолуо, оҕолорун аһыытыттан санааҕа ылларан сылдьар эбэбит Өлөксөөн-
дөрө дьукаах эмээхсин оҥкучахха киирбитин өйдөөн көрбөккө онно түһэн оҕо 
куотар. Сэрии саҕаламмыт сылыгар ытаһыы-соҥоһуу хас ыал аайы баара, эдэр 
ыалга ыарахан күннэр үүнэллэр. Олунньу 23 күнүгэр 1942 с. аҕабытын Василий 
Валентиновиһы оҕоломмуттарын кэннэ Ороһуга төттөрү көһөн пиэрмэҕэ дайаар-
канан таһаарыылаахтык үлэлиир. «Кустук» сопхуоска ыанньыксыттаабыта. Үлэ 
бэтэрээнэ сэрии ыарахан кэмнэригэр уонна сэрии кэнниттэн олох чөлүгэр түһэн 
оннун булар сылларыгар соҕотоҕун үс уол оҕону үрдүк үөрэхтээх, үлэһит дьон 
оҥорбута. Эһэбит Валентин Павлович эрдэ өлөн, ийэлэрэ хара сарсыардат- 
тан киэһэ хойукка диэри пиэрмэҕэ үлэлиирэ, сут-кураан сылларга үөрэ отун  
мииннээн иһэн, ааннара ынах тириитинэн тиириллибитин кэмчилээн ылан, 
кыһын көмүлүөк оһоххо ириэрэн, эмэн сиэн, ийэлэрэ үлэтиттэн кэлиэр диэри ыас 
гынан ыстыырбыт диэн кэпсиирэ. Сэрии сылын оҕолоро бары олох кырыымчы-
гын, ас-таҥас тиийбэтин кыраларыттан билэннэр, тугу барытын сыаналыыр буо-
ла улааппыттара.

Аҕабыт алта сааһыгар Ороһу оскуолатыгар киирбитэ, орто оскуоланы бүтэ-

Василий Наумов пионердар баһаатайдара
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рэн, Нам 7 кылаастаах оскуолатыгар үлэтин пионер баһаатайынан ситиһиилээх-
тик саҕалаабыта. Ол үлэлии сылдьан хомсомуол ыҥырыытын өйөөн, Ороһу 
нэһилиэгиттэн бастакынан комсомольскай путевка ылан, тыа хаһаайыстыбатын 
үлэтигэр доярынан тахсыбыта. Оччотооҕу олох барыта сэрии кэнниттэн чөлүгэр 
түһэриигэ аналлааҕа. «Оскуола-производство-үрдүк үөрэх» диэн ыҥырыынан 
сыал-сорук туруорунан үлэлииргэ кыһаллаллара. Ороһуга комсомольскай тэ-
рилтэ сэкирэтээрэ, райкомол бюротун чилиэнэ буолбута. Хомсомуол үлэтэ эдэр-
дии эрчимнээх эрэ буолбакка, производство бары хайысхаларыгар баһылыыр-
көһүлүүр күүс этэ. Дояр быһыытынан сыл түмүктэригэр үүтү ыаһыҥҥа үчүгэй 
көрдөрүүтүн иһин Үөһээ Бүлүү хомсомуолун кэмитиэтэ туруорсан Мос кваҕа 
Бүтүн Сойуустааҕы норуот хаһаайыстыбатын ситиһиилэрин быыстапкатыгар 
ыыталлар. Ол саҕана Москваҕа барар кыраныысса таһыгар тахсан кыттан кэлэр-
гэ тэҥнэһэрэ, билиҥҥи курдук буолбатаҕа. Москваҕа тиийэн, хомсомуол бастакы 
сэкирэтээриттэн үрүҥ көмүс мэтээли ылар чиэскэ тиксибитэ. Онтон кэнники сыл-
ларга Сочига баран кэмпириэнсийэҕэ кыттыбыта. Бу барыта комсомольскай 
үлэтин түмүгэ үрдүктүк сыаналаммытын биир көрүҥэ буолара. Салгыы райко-
мол рекомендациятынан Намҥа Исидор Барахов аатынан сопхуос комкомунан 
талыллан үлэлээбитэ. Таһаарыылаах үлэлээх, актыыбынай позициялаах эдэр 
киһини хомсомуолтан баартыйа кэккэтигэр ыланнар райкомолга үлэлээбитэ. 
Хомсомуол биһиги аҕабыт үөрэҕэр, олоҕор улахан суолталааҕа. СГУ-ну бүтэрэн 
үүнэр көлүөнэ ыччаты иитиигэ сүүрбэ икки сыл устата учууталлаабыта. Учуутал-
га үөрэппит оҕолорун үтүө тыллара кини аатын үйэтитэллэр. Үлэлиирин быыһы-
гар Дьокуускайга кэтэхтэн экономическайы бүтэрэн, салгыы биэнсийэҕэ тахсыар 
диэри экономистаабыта. 2017 с. алтынньы 30 күнүгэр олохтон туораабыта.

Наумовтар дьиэ кэргэттэрэ. Оҕолор (хаҥастан уҥа): 
Миша, Лариса, Саша, Люда, Люба
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Аҕабыт улахан быраата Виктор Валентинович Наумов Кыайыы буолар сылы-
гар олунньу 25 күнүгэр 1945 с. төрүүр. Улаатан Москваҕа МГУ-га космофизика  
факультетын ситиһиилээхтик бүтэрэн, Дьокуускайга СГУ-га физико-математи-
ческай факультекка преподавателинэн үлэлээбитэ, МГУ-га аспирантураны бү-
тэрбитэ, физика тиэмэтигэр араас научнай ыстатыйалары суруйбута. Ыал буо-
лан, 3 оҕолоох, сиэннэрдээх. Докторскай үлэтин саҕалаан баран ыарытыйан, 
ситэрбэккэ, 2005 сылга олохтон туоруур. Кыра быраата Трофим Самсонович 
Иванов ыам ыйын 9 күнүгэр, Улуу Кыайыы күнүгэр, 1948 с. Ороһуга төрөөбү-
тэ. Магадааннаа ҕы пединституту бүтэрбитэ, салгыы логопед үөрэҕэр үөрэнэн, 
Үөһээ Бүлүүгэ, Дьокуускайга үлэлээбитэ. Билигин биэнсийэҕэ олорор, 5 оҕо-
лоох, элбэх сиэн, хос сиэннэр тапталлаах эһээлэрэ.

Сахаҕа «Ыал — ийэтинэн» диэн өс хоһооно баар. Бу адьас сөпкө этилли - 
бит тыллар дии саныыбын. Эбэбит Александра Михайловна Иванова кэскил-
лээҕи түстээн, оҕолорун үөрэххэ сирдээбит ийэлэртэн биирдэстэрэ. Кини 1984 с. 
ахсынньы ый 11 күнүгэр суох буолар. Биһиги аҕабыт Василий Валентинович, бы-
рааттара Виктор Валентинович, Трофим Самсонович, аҥаардас ийэ уолаттара, 
сэрии сылларын кэнниттэн дойдуну чөлүгэр түһэриигэ, ыччаты үөрэхтээһиҥҥэ 
сэбиэскэй былаас оҥорбут бырагырааматын көмөтүнэн, пионер, хомсомуол, 
баар тыйа ыйыытынан, өйөбүлүнэн, үөрэхтэнэн үлэһит буолбуттара. Биһиги ийэ-
лээх аҕабыт 5 оҕолоохтор, бары үрдүк үөрэххэ үөрэнэн, ыал буолан, анал үлэ-
лээхтэр, уонтан тахса сиэннээхтэр, хос сиэннээхтэр.

Сэрии хонуутугар сураҕа суох сүппүт таайдарбыт, тыылга үлэҕэ бэриниилээх-
тик үлэлээбит эһээлэрбит, эбээлэрбит, уоттаах сэрии сылларыгар төрөөбүт ийэ-
лээх аҕабыт, эдьиийбит, убайдарбыт биһиги билигин эйэлээх олоххо олорорбут 
туһугар бэйэлэрин кылааттарын киллэрбит дьонтон биирдэстэрэ буолаллар.

Кыыстара Иванова Лариса Васильевна, 
фармация туйгуна, 

үлэ бэтэрээнэ 

Никифоров Илларион Руфович 

Хаһан да умнуллубат сырдык өйдөбүлү хаалларбыта

Таайым (ийэм Никифорова Мария Руфовна бииргэ 
төрөөбүт быраата) Илларион Никифоров-Дарбыан 1937 с. 
кулун тутар ый 18 күнүгэр Үөһээ Бүлүү оройуонун Дүллүкү 
нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Икки саастааҕар аҕатын дойдуту-
гар Намҥа көһөн кэлбиттэрэ.

Төрөппүттэрэ сылаас тапталларынан угуттаан, үлэҕэ 
кыратыттан үөрэппиттэрэ. Маны тэҥэ эйэҕэс-сайаҕас май-
гылаах, киэҥ көҕүстээх, санаабытын ситиһэргэ, дьулуур-
даах буоларга тус бэйэлэрин холобурдарынан ииппит-
тэрэ-такайбыттара.
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Уол кыратыттан олус кытыгырас, сымса буолан, тэҥнээхтэрин кытта сүүрэн, 
сырсан иннин кимиэхэ да биэрбэт этэ. Төрөппүттэрбит былыр өбүгэлэрбит оҕо 
иитиитигэр күннээҕи туттар тылларыгар тулалыыр айылҕаны кытта сибээстээх 
өс хоһооннорун, таабырыннарын, сомоҕо домохторун хамаҕатык киллэрэн, оҕо-
лорун иитэ-такайа сылдьар идэлээхтэрэ. Ол да иһин буолуо, олус сымса, кыты-
гырас кырачаан Илларион ийэтэ куобах буһардаҕына, өссө түргэнник сүүрээри, 
куобах холун үлэһэр буолара. Үлэҕэ, үөрэххэ, булка барытыгар сыстаҕас этэ. Ол 
курдук, булка кинини аан бастаан сыһыарбыт аатырбыт булчут Семенов Нико-
лай (Кучаай) үчүгэй ытааччы тахсар оҕото диэн хайгыыра. Уол айылҕа, булт 
абылаҥар ылларан, хастыы да көстөөх сиринэн тэлэһийэн, бултуу баран хаала-
ра. Бу сылдьан, аһара ыраатан хаалан баран, хойутаамаары, кэлэригэр сүүрэн 
кэлэр үгэстээх эбит.

4-с кылааһы бүтэрдэҕин сайын нэһилиэк ыһыаҕар сүүрүү күрэҕэ буолбут. 
Уонтан тахса сүүрүк иһигэр, ымыы гыммыт ыра санаатын толорон, кини эмиэ 
кыттар буолбут. Оччолорго Далыгыров Федот диэн киһи кимиэллээхтик сүүрэн, 
тэҥнээҕин булбакка, аатыра аҕай сылдьар кэмэ эбит. Сүүрүү буолар, Далыгыров 
кыахтаах-кыахтаах курдук инники сылдьар. Ыһыахха сүүрүүнү көрө кэлбит дьон, 
биллэн турар, Федот син биир бастыахтааҕын туһунан отур-ботур кэпсэтэллэр. 
Онтон бүтэһик эргииргэ, арай, Илларион аттар атан, Далыгыровы ситэ баттаан 
ылан, ырааҕынан хаалларан, финишкэ бастакынан кэлэр. Соһуччута бэрт буо-
лан, дьон бары сөҕөн-махтайан: «Ити хайа оҕонуй, дьэ сүүрэр да оҕо үөскээ-
бит», — дэһии буолар. Ити курдук, аан бастакы холонуутуттан кыайыы көтөл-
лөнөн, дьон өйүн-санаатын тыҥааһыннаахтык күүрдэн, балысхан киэн туттууну, 
күүрээннээх өрө көтөҕүллүүнү бэлэхтиир биир чаҕылхай сүүрүк тахсан эрэрин 
биллэрбитэ.

Мантан кынаттанан, успуордунан утумнаахтык дьарыктанан барбыта. Сайы-
нын сүүрэрэ, кыһынын хайыһардыыра. Хайыһарга аан бастакы кыайыытын, 6-ка 
үөрэнэ сылдьан, Үөһээ Бүлүүгэ Куорамыкыга ыытыллыбыт оскуолалар күрэх-
тэһиилэригэр ылбыта. Бу кыайыы кини хайыһардьыт быһыытынан сайдарыгар 
улахан көҕүлээһининэн буолбута.

Намҥа 7-с кылааска үөрэнэ сылдьан, хайыһарга II разряд нуорматын толор-
бута. Салгыы 8-с кылаастан Үөһээ Бүлүү орто оскуолатыгар үөрэммитэ. Бу 
кэмнэргэ кини Ли-Фу Сергей Иванович уонна Золотарев Ким Иванович диэн 
талааннаах учууталларга эрчиллибитэ, сүүрүү уонна хайыһар тиэхиньикэтин 
баһылаабыта.

Оскуоланы бүтэрээт, Дьокуускайдааҕы педучилище физкультурнай отделе-
ниетыгар үөрэнэ киирбитэ. Бу үөрэх кыһата Иллариоҥҥа хайыһардьыт быһыы-
тынан сайдар киэҥ түһүлгэтэ буолбута. Манна үөрэнэ киирэригэр идэтийбит, 
элбэҕи эрэннэрэр хайыһардьыт уонна сүүрүк быһыытынан өрөспүүбүлүкэ иһигэр 
да, таһыгар да аата ааттанан барбыта. Ол курдук, өрөспүүбүлүкэ сүүмэрдэммит 
хамаандатыгар киирсэн, Комсомольск-на-Амуре, Барнаул, Хабаровскай, Бла-
говещенскай, Иркутскай куораттарга ыытыллыбыт зональнай күрэхтэргэ ордук 
эппиэттээх маҥнайгы этээпкэ сүүрэрэ уонна иннин кимиэхэ да биэрбэт буолара. 
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Хамаандатын чиэһин биирдэ да түһэн биэрбэккэ, хас күрэҕин аайы бириэмэтин 
тупсаран, дьон-сэргэ эрэлин күүһүрдэн испитэ. Үүнэн иһэр эдэр спортсмен бу 
кэмнэргэ хайыһарга I разряд нуорматын толорбута. Салгыы маастар нуорматын 
толорорго бэлэмнэнэн барбыта.

Ороһу олохтооҕо, учуутал, успуорт бэтэрээнэ Н. Н. Егоров ахтарынан, олим-
пийскай чөмпүйүөннэр — кэргэннии Алевтина уонна Павел Колчиннар — Саха 
сиригэр кэлэ сылдьар кэмнэригэр хайыһарга маастар нуормалаах күрэхтэһии 
тэриллибит. Манна Илларион, кыахтаах-кыахтаах курдук, инники түһэн иһэн, 
суолун бутуйан, атын сиринэн сүүрэ турбут (хайыһарга наар күүстээхтэр, ин-
ники сылдьааччылар муналлара баар суол). Кэлин өйдөнөн суолугар киирэн, 
күүһүн-уоҕун барытын түмэн, сүүрэ сатаабыт да, успуорт маастарын нуорма-
тыгар алта сөкүүндэнэн (!) тиийбэккэ, сахаттан бастакынан хайыһар успуордун 
маас тара буолуохтааҕын кыһыылаахтык мүччү туппута.

Уол кыайыы-хотуу аргыстанан сылдьар өрөгөй күннэрин кэрэһиттэрэ, ол 
саҕанааҕы оҕо да, эмэн да дьон, Иллариону биир сиргэ таба турбат, хайдах эрэ 
сүүрээри бугуһуйа сылдьар сылгыга майгыннаталлара. Туттара-хаптара оннук 
түргэнэ-тарҕана. Нэһилиэгин дьоно киэн тутта: «Көтүөн кыната эрэ суох кус 
быһый оҕо үөскээбит», — дииллэрэ. Оттон Виталий Попов ол саҕанааҕы өйү-
гэр-санаатыгар хаалан хаалбыт биир көстүүнү бу курдук ахтар: «Мин оччолорго 
кыра этим. Дарбыан Никифоров ханна эрэ тиэтэйбит курдук муус маҥан хаар 
үрдүнэн дайан иһэрин букатын умнубаппын. Бу — олус кэрэ, эстетическэй көстүү 
этэ». Чахчы да, Илларион сиртэн-буортан тэйэн, бу көтөн эрэрдии олус чэпчэ-
китик, эрчимнээхтик сүүрэр кимиэхэ да майгыннаабат ураты тиэхиньикэтин киһи 
эрэ барыта сөҕө, хайгыы, астына көрөрө күн бүгүҥҥэ диэри уос номоҕо буолан 
кэллэҕэ.

Ахтыылары аахтахха, Иллариону табаарыстара спортсмен эрэ быһыытынан 
буолбакка, киһи быһыытынан олус сэмэйин, үтүө майгытын чорботон бэлиэ-
тииллэрэ. Кини тулуурунан, дьулуурунан, үөрэххэ да, үлэҕэ да, успуорка да биир 
тэҥ эппиэтинэстээх сыһыана дьоҥҥо-сэргэҕэ үйэлээх өйдөбүл үтүө холобурунан 
буолар.

Үөрэҕин бүтэрээт, Өлөөҥҥө физкультура учууталынан анаммыта. Онно биир 
эрэ ый буолаат, быарынан ыалдьан, 1962 сыл балаҕан ыйын 26 күнүгэр таптал-
лаах Дьокуускайыгар күлүм гыммыт чаҕылхай олоҕо быстаахтаабыта.

Илларион төһө да бу орто дойду олоҕун бары амтанын амсайбакка, күөгэйэр 
күнүгэр күн сириттэн күрэммитин иһин, аймахтарыгар, учууталларыгар, бииргэ 
үөрэммит, успуорка бииргэ дьарыктамыт оҕолоругар, ону тэҥэ кини сүүрэрин 
саа тар биирдэ тиксэн көрбүт дьоҥҥо хаһан да умнуллубат сырдык өйдөбүлү 
хаал ларбыта.

Мария Руфовна Никифорова,
төрөппүт кыыһа Зинаида Семеновна Николаева
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Никифорова Мария Руфовна 

Кырдьыксыт уонна хорсун быһыы  

кини олоҕун арахсыспат аргыстара этилэр 

Ийэм Мария Руфовна 1932 с. Үөһээ Бүлүү оройуо-
нун Дүллүкү нэһилиэгэр холкуостаах дьиэ кэргэҥҥэ ик-
кис оҕонон төрөөбүтэ. Аҕам Кардашевскай Семен Ильич 
1930 с. Нам нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. Кинилэр иккиэн 
Н. Г. Чернышевскай аатынан Бүлүүтээҕи педагогическай 
училищены бүтэрэн кэлэн, Нам оскуолатыгар үгүс көлүөнэ 
оҕону иитиигэ-үөрэтиигэ олохторун анаабыттара. Ол кур-
дук, аҕам сүүрбэ сыл устата алын сүһүөх кылаас уонна 
математика, оттон ийэм олорбут олоҕун улахан аҥаа-
рын — түөрт уон биир сыл тухары — алын сүһүөх кылаас 
учууталларынан үлэлээбиттэрэ.

Аҕабыт биһиги кырабытыгар өлөн, ийэбит икки оҕону соҕотоҕун иитэн-үөрэ-
тэн, атахпытыгар туруортаабыта. Төһө да олоҕор улахан охсуу ыллар, онно хот-
торбокко, туох баар өйүн-санаатын, күүһүн-кыаҕын үлэтигэр ууран, таһаарыы-
лаахтык үлэлээбитэ.

Мин оҕо сааспар өйдүүрүм тухары ийэбит куруук оскуолаттан ордубат этэ. 
Үлэтин быыһыгар бэрэбиэркэлээн бүтэрбэтэх тэтэрээттэрин дьиэтигэр илдьэ 
аҕалан, түүннэри бэрэбиэркэлээн остуолга умса түһэн олороро харахпар бу 
баар курдук көстөр. Бу санаатахха, үлэтигэр олус да кыһаллан-мүһэллэн, олус 
да эппиэтинэстээхтик сыһыаннаһар эбит! Биһиги дьиэбитигэр хас күн ахсын 
оҕону көрдөрөн үөрэтэр босуобуйалар илиинэн оҥоһуллан тахсаллара. Ийэбит  
араас быраабылалары, суоттары судургутутан, ураты кэрэ буочарынан ват-
маҥҥа суруйан түһэрэрэ. Бу кини күннээҕи түбүгэ этэ.

Маны таһынан, ситиспэт үөрэнээччилэргэ сүрүн болҕомтотун уурара. Дьиэ-
тигэр да ыҥыран туран эбии 
дьарыктаан, сыалын ситиһэн 
тэйэрэ. Биэрэр биридимиэт-
тэриттэн ордук математика-
ны чорботоро, оҕону ахсааҥ-
ҥа, суокка үөрэтэрэ уонна 
математика оҕо толкуйдуур 
дьоҕурун сайыннарарын то-
һоҕолоон бэлиэтиирэ.

Кини дириҥ билиитин уон-
на үйэтин тухары муспут  
баай уопутун кэллиэгэлэри н  
кытта харыстаабакка үллэс-
тэ рэ. Эдэр учууталлар кэлэн 

Мария Руфовна үөрэнээччилэрин кытта
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сүбэ-ама ылаллара, урут оҥорбут босуобуйаларын, календарнай-тематическай 
былааннарын үлэлэригэр сирдэтинээри уларсан бараллара.

Кэлин үлэлээбэккэ биэнсийэҕэ олорбут кэмнэригэр үөрэппит оҕолорун си-
тиһиилэриттэн кыра оҕолуу үөрэрэ-көтөрө: «Ити мин үөрэнээччим!» — диэн киэн 
тутта кэпсиирэ.

Күнү быһа оскуолаҕа үлэлээн кэлэн баран, сынньаныахтаах бириэмэтин аны 
уопсастыбаннай үлэҕэ аныыра. Оччолорго нэһилиэк бүттүүнэ агитзоналарга 
арахсан, араас хайысхалаах тэрээһиннэргэ кыттара. Ийэм манна солбуллубат 
агитатор буолара, ону таһынан, кэнсиэртэргэ балалаайкаҕа, мандолинаҕа оон-
ньоон, мэлдьи көхтөөхтүк кыттара.

Ийэбит лиичинэс быһыытынан эмиэ бэйэтэ ураты суоллаах-иистээх киһи этэ. 
Ол курдук, олорор олоҕор мэлдьи тутуһар халбаҥнаабат бириинсиптэрдээх буо-
лара, сымыйанан бэрт буолары, албыны-көлдьүнү бүтүн бэйэтинэн утарара. 
Хаһан даҕаны, ханна даҕаны тус санаатын этэрин, бэйэтин сыанабылын биэрэ-
рин ордороро. Кырдьыксыт уонна хорсун быһыы кини олоҕун арахсыспат аргыс-
тара этилэр.

Биһиги киэн тутта ахтар саамай чугас дьоммут, ийэлээх аҕабыт уонна таай-
быт үтүө холобурдарынан сирдэтинэбит, кинилэр курдук үлэҕэ, үөрэххэ инники 
күөҥҥэ сылдьарбытын ордоробут. Мин Дьокуускай куорат 3-с нүөмэрдээх поли-
клиникатыгар функциональнай диагностика кэбиниэтигэр сиэстэрэлиибин.

Оҕолорум иккиэн Үөһээ Бүлүүтээҕи М. А. Алексеев аатынан өрөспүүбүлүкэ-
тээҕи гимназияны бүтэрбиттэрэ. Уолум Николаев Евгений Владимирович оскуо-
ла кэнниттэн Томскайдааҕы политехническай университеты кыһыл дипломунан 
бүтэрбитэ. Исписээлинэстэрэ: 2013 с. — наука уонна тиэхиньикэ бакалавриа-
та, идэтэ «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»; 
2015 с. — магистратура, идэтэ «Сооружение и техническое обслуживание 
объек тов нефтегазового комплекса»; 2019 с. — аспирантура, идэтэ «Процессы 
и аппараты химических технологий». Кэргэнэ Антонина Михайловна Томскай-
дааҕы медицинскэй институту бүтэрэн, аспирантураҕа үөрэнэ сылдьар, идэтэ 
кардиолог-быраас. Кыыстара Дайаана уһуйаан иитиллээччитэ. Кыыһым Нико-
лаева Сайыына Владимировна 2018 с. Дьокуускайдааҕы медицинскэй институту 
бүтэрэн, стоматолог-быраас идэтин ылбыта. Билигин салгыы Томскайдааҕы Си-
бирскэй медицинскэй институкка ординатураҕа стоматолог-ортодонт идэтигэр 
үөрэнэ сылдьар.

Быраатым Кардашевскай Илларион Семенович Үөһээ Бүлүү Намыгар сыл-
гыһытынан үлэлиир.

Кыыһа Зинаида Семеновна Николаева
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Николаев (Махардыров) Петр Иннокентьевич, 
Николаева (Мексярова) Мария Васильевна

Күн сирин көрдөрбүт күндү дьонум

Быйылгы сыл, ордук сэбиэскэй кэмҥэ тө - 
рөөбүт дьоҥҥо, олус суолталаах, бэлиэ, өй-
дөбүнньүк сыл буолар. Сааһыра барбыт биир 
дойдулаахтарбыт, төрөппүттэрбит — сэрии 
кэмин оҕолоро бу орто дойдуттан өлөн-сүтэн 
аҕыйаан иһээхтииллэр. Онон биһиги, Аҕа 
дойду сэриитин кэминээҕи оҕолор оҕолоро, 
ити Улуу Кыайыыны уһансыбыт дьоммут- 
сэргэбит туһунан сырдык өйдөбүлү бэйэбит 
ыччаттарбытыгар тиэрдэр, кэпсиир ытык иэс - 
пит буолар. Сыллар-хонуктар аастахтарын 
аайы биһиги ахтыыларбыт өссө сыаналанан, көлүөнэттэн көлүөнэҕэ туһаа-
йыллан, салгыы тарҕана тураллара олус диэн наадалаах буолла дии саныыбын.

Ийэм Маарыйа Васильевна, 1930 сыллаах төрүөх, аҕам Бүөтүр Эҥиэттэйэ - 
бис, 1933 сыллаах төрүөх, күн сириттэн суох буолбуттара быданнаата. Иккиэн 
сэрии кэмигэр оҕо саастара биллибэккэ, улахан дьону кытта тэҥҥэ үлэлээн-хам-
саан, хара көлөһүннэринэн ыар аччык дьыллары эттэринэн-хааннарынан би- 
лэн улааппыттара. Сэрии бүппүтүн кэннэ, оскуолаҕа ситэ үөрэммэккэ, 3–4 кы-
лаа һынан тохтоон холкуоска үлэһит буолбуттара. Ийэм үйэтин тухары хара 
үлэҕэ сылдьыбыта, ыанньыксытынан, учуотчугунан, дьиэ сууйааччынан уһуннук 
үлэ лээбитэ.

Дьоммут арыый да сааһыран, отуттарыттан тахсан баран көрсөн, 1966 с. ыал 
буолбуттара. Ийэм этэринэн, кулуупка үҥкүүгэ билсибиттэр, харахтарынан хай-
ҕаһан, кыратык сиэтиспиттэр, үс күнүнэн аҕам барахсан түргэн үлүгэрдик ийэбин 
дьиэтигэр көһөрөн аҕалбыт. Үөскээбит, улааппыт түөлбэтигэр Хордоҕойго олох-
суйбуттара. Уонна субуруччу 4 оҕону төрөтөллөр, бастакы мин, бырааттарым 
Киэсэ, Игнат, онтон кырабыт Дора.

Ийэбит Маарыйа саха дьахтарыттан хайдах эрэ ураты соҕус дьүһүннээх, 
будьурхай баттахтаах, хап-хара киэҥ харахтаах, аныгылыы толлойбут уостаах,  
кырасыабай да этэ. Олус элэккэй, эйэҕэс, сымнаҕас майгытынан дьоҥҥо сө-
бүлэтэрэ. Барарын-кэлэрин, айанныырын таптыыра. Аҕабыт Бүөтүр таһыттан 
көрдөххө, тыйыс, кытаанах баҕайы көрүҥнээх киһи курдуга, тордурҕас, ыгым 
майгылаах соҕус да буоллар, уйан дууһалаах, үөрүнньэҥ, оҕолоругар сылаас 
сыһыаннаах, наһаа сылламсах киһи этэ. Иккиэн дьон кыһалҕатын өйдүүр, ама-
рах санаалаах, аһыныгас сүрэхтээх буоланнар, мэлдьи аймахтарыгар, ыалла-
рыгар, бииргэ үлэлиир дьонноругар кыайалларынан күүс-көмө буолаллара.

Ийэм барахсан эбээ буолар дьолу олох хойут, 66 сааһыгар, билбитэ. Улахан 
кыыһым төрүүрүгэр күүһүнэн миэхэ Дьокуускайга көһөн кэлбитэ. Дьэ кырдьык 
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оҕолорбун кыраларыгар бүөбэй-
дээн, аспытын астаан, дьиэбитин 
уоппутун көрөн-истэн, сүдү ула-
хан күүс-көмө буолбута.

Биһиги аймахха бука барыбы-
тыгар ийэбит, эбээбит алдьар-
хайдаах, урусхаллаах сэрии ту-
һу нан саамай умнуллубаттык 
хаалларбыт өйдөбүлэ кини бас-
тыҥ минньигэс аһа, арыылаах 
килиэбэ, буолар. Сэрии аччык 
сылларыгар кутуйахтар хаһаас 
бурдуктарын туораҕын итигэс-
тээн, мунньан, мэлийэн, ууга суу-
райан, хааһылаан сиэн хоргуйан 
өлбөккө тыыннаах хаалбытым 
диэхтиирэ. Ол иһин кини хаһан 
да килиэби киитийбит, эргэ эҥин 
диэн туора анньыбат этэ, хаппыт 
килиэби, хоруосканы илитэ-или тэ  
арыылаан, барыанньалаан сии-
рин олус астынара.

Улуу Кыайыы күнэ мин оҕо-
лорбор — Эбээ күнэ! Оҕолор кы- 
раларыгар Кыайыы болуоссатыт-
тан чугас олорбуппут. Ити күн, сыл  
аайы көтүппэккэ, ийэм барахсан 

сарсыарда туран, эрдэттэн бэлэмнэнэн, маанытык таҥнан-симэнэн бырааһын-
ньыктыы тахсара. Сиэннэрэ 3–4 саастарыттан эбээлэрин батыһан сарсыар-
даттан киэһээҥҥэ диэри болуоссакка сылдьаллара. Ийэм онно ырыаны-тойу-
гу, оһуохайы көтүппэккэ, үөлээннээхтэрин кытта бииргэ алтыһан, үөрэн-көтөн, 
олус диэн сүргэтэ көтөҕүллэн кэлэрэ. Хайаан да сиэннэригэр бурдук ас, бөтүүк 
быһыылаах ууллубут саа харынан оҥоһуллубут таас кэмпиэт уонна ыстакаан-
наах мороженай ылан биэрэрэ. Оҕолорум ону күн бүгүҥҥэ диэри олус сылаас-
тык, күндүтүк ахталлар-саныыллар.

Кыайыы күнүгэр быраатым Игнат, балтым Дора, ийэм балыстара Ася, Маша 
Мексяровалар дьиэ кэргэннэринээн хайаан да биһиэхэ мустан ийэбитин эҕэр-
дэлиир, үөрдэр идэлээх этибит, киэһэ хайаан да бука бары бииргэ салют көрө 
тахсарбыт. Билигин даҕаны сыл аайы бу күҥҥэ мустабыт. Төрөппүттэрбитин ах-
тар-саныыр, дьоммутун кэриэстиир ытык күммүт үгэс быһыытынан салҕанар.

Аҕам эмиэ бэрт кыра сааһыттан үлэҕэ эриллибитэ, аҕатыгар бурдук тардар 
миэлиҥсэҕэ көмөлөһөн, үлэтин ат үүрээччинэн саҕалаабыта. Эһээм, Махарды-
ров Эҥиэттэй Ньукулаайабыс, бокоорор ыарыылаах буолан, аҥаар атаҕынан 

Хаҥастан уҥа инники олороллор: 
Иннокентий Махардыров, Константин 

Махардыров; ортоку турар: 
Федора Махардырова (Тумусова) 

уолаттарын кытта
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мөлтөх, олох доҕолоҥ үһү. Онон сэрии хомуу-
ругар хапсыбакка, ити уоттаах сэрии сылла-
рыгар, сайын, күһүн миэлиҥсэҕэ икки атынан 
бурдук тартарар, кыһын, саас суол алдьаныар 
диэри буоста дьаамын сүүрдэр этэ диэн аҕам 
кэпсиирэ. Инбэлиит да буоллар эһээбит түр-
гэн-тарҕан, кэлбит-барбыт киһи эбитэ үһү. Сэ-
рии кэнниттэн ыарытыйар буолан эрдэ өлөөх-
төөбүт этэ.

Онон эһээм өлбүтүн кэннэ аҕам ыал ула-
хан уола буолан, бэрт кыра сааһыттан дьиэ 
кэргэнигэр эр киһи оруолун толорон, дьиэтин 
ис-тас үлэтин барытын быһааран, быраатта-
рын дьаһайан ийэтигэр төһүү күүс-көмө, тутаах 
киһи буолбута. Үлэ үгэнигэр ылларан, оскуолатын быраҕан, оччотооҕу «Чолбон» 
холкуоска үлэлии киирбитэ.

Эбээм Махардырова (Тумусова) Бөдүөрэ Бөтүрүөбүнэ эрдэ огдообо хаа-
лан, ииппит кыыһынаан (Мэгэдьэк Аананы кытта), 6 оҕону көрөн-харайан улаа-
тыннарбыта. Сэрии кэннинээҕи сылларга дьэ ыарахан олох буолуохтаах. Кэр-
гэнэ өлбүтүн кэннэ эһээм бииргэ төрөөбүт быраатын Көстөкүүн Махардыров 
(Киһилээхэптэр, Ороһу Татаарынаптарын, эһэлэрэ оҕонньор олох хойут кырдьан 
баран өлбүтэ) дьиэ кэргэнин кытта чугас ыаллаһан, көмөлөсүһэн олорбуттара.

Мин кыра да кэмҥэ эбээҕэ хараллыбыт киһибин, кини илиитин сылааһын, 
бараммат тапталын иҥэриннэҕим. Эбээм котоку, кырата суох, көнө уҥуохтаах, 
хатыҥыр эмээхсин этэ. Ыкса ыалбыт ийэлэрэ Солоҕоон Аана Бөдүөрэ олус ама-
рах, үтүө майгылаах, наһаа үчүгэй иистэнньэҥинэн аатырар этэ диэн кэпсии-
рэ. Онон-манан син өйбөр хаалбыт эбээм наар иистэнэ, арыт чэйдии олороро. 
Арыылаах, саахардаах килиэби кыра гына кэрчиктээн, бүлүүһэҕэ чэйин кутан, 
онно уган илитэн баран сиир этэ. Эбээбит сытар ороно оһох кэннигэр турбута, 
оччотооҕуга оһохпут икки айахтаах этэ.

Эбээм мин 4 саастаахпар өлөөхтөөбүтэ. Ол киэһэ аһылыкка остуолга мин ат-
тыбар олорбутун чуолкай өйдүүбүн ээ. Убайым Баанньа баара, орто сүһүөх кы-
лаастарга биһиэхэ олорон үөрэммитэ, эбээтигэр илии-атах буолан, көмөлөһөн, 
оҕо көрсөн эҥин. Аҕам оһох иннигэр табахтыы олордоҕуна, таһыгар сөрүөстэ 
сырыттахпына, туран чэй кутан хоско киирбитин, онтон киирии-тахсыы, түрүлүөн 
буолбута. Кэлин улаатан баран билбитим ити киэһэ хойут утуйа сытан быстыбыт 
эбит этэ. Балтым Федора кини өлбүт сылыгар төрөөбүтэ, Саха сиригэр биллэр, 
талааннаах художник-модельер буолан, иистэнньэҥ эбээбит Бөдүөрэ аатын 
ааттата сылдьарыттан киэн туттабыт.

Биһиги аҕабыт, Бүөтүр Эҥиэттэйэбис, 40-ча сылы арыый кыайбат сылгыһы-
тынан, кэнники сылларга пиэрмэ тас үлэтигэр, сүөһү аһатааччынан, ынах хому-
йаач чынан үлэлээбитэ. Ханна да үлэлээбитин иһин олус бэриниилээх, үтүө суо - 
бас таах, эрэллээх, чулуу, хоһуун үлэһитинэн биллэрэ. Үлэҕэ да, дьоҥҥо да ир-
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дэбили, эппиэтинэһи үрдүктүк тутара. 
Олус көнө майгылаах, тугу сөбүлээбэ-
тэҕин тойон да, боростуой да киһи буол-
лун — сирэйгэ малтаччы этэр идэлээх 
этэ. Мэл дьи сытыы тыллаах-өстөөх буо-
лааччы, дьоннор ону «Эҥиэттэйэбис хаа- 
на оонньоото» дииллэрэ. Олоҕум туха-
ры мин уонна Киэсэ аатыгар «Эҥиэт-
тэйэбистэрэ киирдэ ээ» дииллэрин син 
элбэхтик истэбин уонна үөрэбин эрэ, ай-
быт аҕабытын баттахпыт дии.

Аҕам түбүктээх үлэтин таһынан олус 
үлүһүйэн туран кинигэ ааҕарын, аттарын 
бэрэлиирин, артыыстыырын сөбүлүүр 
этэ. Кинини ити дьарыктара — сүүрүк 
аттары айааһааччы, баайааччы уонна  
айылҕаттан талааннаах чабырҕахсыт бы- 
һыытынан — дьоҥҥо-сэргэҕэ үчүгэйдик 
биллэрбиттэрэ.

Аҕам үөрэҕэ да суох буоллар уһулуч-
чу дьоҕурдаах киһи этэ, хайдахтаах да 
уһун хоһоону, айымньыны биирдэ аахта 
да нойосуус билэрэ. Сахалыы кинигэни, 
«Хотугу сулус» сурунаалга саҥа туох тах-
сарын барытын олус умсугуйан ааҕара. 
Кини саха суруйааччыларын айымньы-
ларын олус үчүгэйдик билэрэ, үлүһүйэн 
туран элбэхтик ааҕара. Миигин кыра кы-
лаастан кинигэни ааҕарга уһуйбута, тугу 

ааҕарбын ыйан, сүбэлээн биэрэрэ. Ол курдук, бииргэ сөбүлээн, былдьаһа-был-
дьаһа, Николай Якутскай, Иван Гоголев кинигэлэрин аахпыппыт. Кини бэйэтэ 
ордук П. Н. Тобуруокап айымньыларын, «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоҥхону 
астынан туран хаттаан ааҕара. Дьиэбитигэр бэртээхэй бибилэтиэкэ баар эбит 
аны санаатахха. Ийэм бэйэтэ аахпат этэ да буоллар аллараа лааппыттан мэл-
дьи кинигэ тутуурдаах кэлэрэ.

Аҕам дьиҥ чахчы Дьөһөгөй оҕото этэ. Оҕо эрдэҕиттэн сылгыга сыстыбыт буо-
лан, сирдээҕи олоҕун тухары ат үрдүттэн түспэтэҕэ. Мин өйдүүрбүнэн, кини ат 
үрдүгэр да, сыарҕалаах да аты, хаһан да аа-дьуо хаамтарбакка, мэлдьи сиэл-
лэрэн, көтүтэн айаннатара. Миинэр аттара куруутун сэргэх, ыраас, сиэллэрэ, 
туйахтара оҥоһуулаах буолара. Биһиги кырабытыгар кырдьаҕас Ураанньык 
диэн миинэр аттааҕа. Ол сылгыта эдэригэр сүүрүк буолан, уһун биэтэккэ өр сыл-
ларга оройуоҥҥа иннин кимиэхэ да биэрбэтэх сурахтааҕа. Олус диэн өйдөөх 
сылгы этэ.
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Кэнники сылларга бу дойдуттан барыар диэри мииммит ата Мэник диэн. Биир 
саас кыбыыбытыгар төрөөбүтэ, сүрдээх кэрэ дьүһүннээх, мэник-тэник кулунчугу 
биһиги оҕолор таптаан Мэнигийээн диэн ааттаабыппыт. Саха сылгытыгар эриэк-
кэс быһыылаах-таһаалаах, үрдүк уҥуохтаах, астык көстүүлээх буола улааппыта. 
Мэниги эмиэ аҕам биэбэйдээн, сөпкө көрөн-истэн, баайан, эрчийэн үтүөкэннээх 
сүүрүк аты ииппитэ. 1980–1990 сс. Мэник оройуоҥҥа уонна Бүлүү сүнньүгэр буо-
лар ыһыахтарга элбэх кыайыыны аҕалбыта, Исидор Барахов аатынан сопхуос, 
Нам нэһилиэгин аатын аатырдыбыта-сураҕырдыбыта. Убайым Баанньа Ыста-
паанап Мэниги табан сүүрдэрэ.

Мин оҕо сылдьан акка улаханнык сыстыбатахпыттан билигин хомойо саныы-
бын. Ол гынан баран, аҕам миигин ат үрдүгэр хаһан да умнубат гына, үчүгэйдик 
өйдүү-саныы сылдьар курдук олордон турардаах. Ыанньыксыттыы сырыттахпы-
на, биһиги хотонунан сайын аайы Бөкөөстөн Дьолоҕо сайылыы тахсар этибит. 
Арай биирдэ күһүөрү дьиэбэр киирэн баран куп-курулас ардахха түбэстим. Киэ-
һээҥҥи ыамҥа хойутуур куттал үөскээтэ.

Аҕам оруобуна үлэтиттэн эрдэлээн кэллэ уонна аһынна быһыылаах, күүстээх 
самыырга соҕотохтуу ыытыан баҕарбата: «Атынан бар», — диэтэ. Дьоло сайы-
лык дэриэбинэттэн син тэйиччи, 4–5 биэрэстэ быһыылааҕа. Инчэйэн, бадараа-
ны оймоон хаамыахпын салынным, дьиксинэ санаатым да буоллар, Мэниккэ ха-
таастан тахсан олордум. Аҕам: «Кытаанахтык тутус», — эрэ диэтэ уонна атын 
самыытын таптайан кэбистэ. Мэнигим бөтөрөҥүнэн түһүннэ, сайылыкпар буул-
дьалыы ойутан тиийдим быһыылааҕа. Хайдах соҕотоҕун айаннаан тиийбиппин 
оччоҕо да, билигин да үчүгэйдик өйдөөбөппүн, арай хачыалга курдук иһим дэлби 
кычыгыламмыта уонна өр баҕайы этим-сииним барыта ыалдьыбыта. Ити түгэн 
олох хартыына курдук харахпар хатанан хаалбыт. Инньэ гынан олохпор биирдэ 
акка олорбуппун хаһан да умнубаппын, сөҕөбүн эрэ — аҕам хайдах куттаммакка 
сүүрүк атыгар миигин олордубутун.

Аҕам бу олохтон барбыт күһүнүгэр Мэник балтараа ый кэриҥэ быысаһан 
тыаҕа аһыы сылдьан дьиибэ баҕайытык соһуччу өлөн хаалаахтаабыта. Ону 
ийэм: «Аҕабыт атын суохтаабыт, бэйэтэ илдьэ бардаҕа», — диэбитэ. Кырдьык 
да оннук буолуон сөп, дьэ дьикти. Мин өйбөр-сүрэхпэр, бэл диэтэр түүлбэр кытта 
аҕам барахсан мөссүөнэ мэлдьи атын үрдүгэр.

Ааспыт үйэ 70-с сылларыгар үс буолан, Дьуона Николаев, Мария Гераси-
мова уонна биһиги аҕабыт Москваҕа Кремль дыбарыаһыгар уонна Чайковскай 
аатынан концертнай саалаҕа чабырҕахтаан тураллар. Останкиноҕа киин тэлэ-
биидэнньэ «Мин аадырыһым — Сэбиэскэй Сойуус» биэриитигэр уһуллубутта-
ра. Бүтүн Россиятааҕы тыа сирин уус-уран самодеятельноһын көрүүгэ лауреат 
үрдүк аатын сүкпүттэрэ. Москваҕа, Башкирияҕа Саха сирин култууратын уонна 
литературатын күннэригэр кыттыыны ылбыттара. Элбэхтик хотунан-соҕуруунан 
гастрольга сылдьыбыта, норуокка киэҥник биллибит Ольга Иванова, Валерий 
Ноев, Марфа Колесова, Светлана Кудрина курдук артыыстары кытта алтыһан, 
биир сыанаҕа элбэхтик оонньоон ааспыта.

Ити кэмҥэ саха фольклора, чуолаан чабырҕах, улаханнык кэрэхсэммэт, ум-
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нуллубут сыллара этилэр. Аҕам куруутун чабырҕахха угуйбут эдьиийин Констан-
тинова Мария Игнатьевнаҕа сүдү улахан махталлааҕын этэрэ. 1954 с. Мария 
Игнатьевна дойдутугар кэлэн кулууп үлэтин саҕалаан, ыччаттары түмэ тардан, 
сэргэхсийии бөҕөтүн киллэрбитин туоһулуура. Оччолорго аҕам 20-чэ сааһын 
саҥа ааһан эрэр эдэр киһи элбэхтик сыанаҕа оонньуур буолбутун, туруоруллар 
пьесаларга ханнык баҕарар оруолу үчүгэйдик толорорун көрөөччүлэр биһириил-
лэр этэ диэн дьон кэпсэлин, ахтарын истэрим. 1960-с сыллар саҕаланыылары-
гар аҕам баҕаран, туруулаһан туран чабырҕаҕынан дьарыктанан саҕалаабыт. 
Айылҕата баар буолан, талаана арыллан, Москва тутаах сыаналарыгар тиийэ 
аатын ааттаттаҕа.

Мин олус диэн үөрэбин, оруобуна аҕам төрөөбүт күнүгэр уол оҕом күн сирин 
көрбүтүттэн, оҕолорум Дайаана, Ян эбээлэрин туһунан сылаас, үтүө өйдөбүлү 
сүрэхтэригэр илдьэ сылдьалларыттан, ийэм аатын сүкпүт Кэрэ-Мария диэн кыра 
сиэн кыыс баарыттан. Астынабын, быраатым Киэсэ сылгы тутарыттан, эдьии-
йим Роза сыанаҕа артыыстаан дьоҥҥо биһирэнэриттэн, аҕабыт сиэннэрэ Горик,  
Леня оҕо эрдэхтэриттэн чабырҕахха чугас сыһыаннаахтарыттан. Киэн туттабын, 
аҕабын кытта бииргэ чабырҕахтаабыт СӨ култууратын үтүөлээх үлэһитэ, Анас-
тасия Кардашевская, РСФСР култууратын үтүөлээх үлэһитэ, ССРС култууратын 
туйгуна, Мария Герасимова курдук өрөспүүбүлүкэбит култууратын эйгэтигэр аат-
таах-суоллаах дьон саха фольклорун сайдыытыгар, эдэр ыччаты көҕүлээһиҥҥэ, 
үөрэтиигэ олохторун анаабыт, сыраларын уурбут талааннаах дьоммут биһиги 
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аҕабытын чабырҕахха угуйбут, үөрэппит убайдарынан, учууталларынан ааҕал-
ларыттан. Ийэбин батан, аан дойдуну биир гынан айанныырбыттан, хаамарбыт-
тан уонна аҕам аатын үйэтитэн, 75 сааһын көрсө, бииргэ алтыспыт аймахтарын, 
табаарыстарын ахтыыларын хомуйан, «Чаҥый Чаҕаан чабырҕахсыт» диэн кини-
гэни сөпкө, кэмигэр таһаартаран, дьоммор-сэргэбэр бэлэх ууммуппуттан дьол-
лонобун.

Күн сирин көрдөрбүт күндү дьоммун олус диэн суохтуубун, ахтабын. Хомо йо-
бун бу бүгүҥҥү үчүгэй, дэлэй олоххо тиийбэтэхтэриттэн, аҕам сиэннэр минньи-
гэстэрин билбэтэҕиттэн. Ол эрэн төрөппүттэрим иккиэн чахчы көҥүл тыыннаах, 
ыраас дууһалаах, айан аргыстаах үтүө-мааны дьоннор булсуһан, сөп түбэсиһэн, 
дьылҕаларын холбоон, 4 оҕону төрөтөн-иитэн, дьоҥҥо-сэргэҕэ сырдык, үчүгэй 
өйдөбүлү хаалларан, бэйэлэрин кыахтарынан дьоллоох олоҕу олорон ааспытта-
ра. Бүгүн кинилэр олохторо салҕанар биһиги олохпутугар, сиэннэр олохторугар. 
Билэбин, ийэлээх аҕам аанньал буолан арыаллыы, араҥаччылыы сылдьалла-
рын, миэхэ, улахан кыыстарыгар, бырааттарын, балтытын көрө-истэ сылдьар 
диэн бигэ эрэллээхтэрин. Итэҕэйэбин, барҕа тапталы, махталы кытта дьонум 
ааттара ааттана турарыгар, биһиги аймах салҕанар, сайдар, үөрэр-көтөр, дьол-
лонор ситимэ быстыбатыгар.

Агафья Петровна Якомина (Николаева).
Кулун тутар 18 күнэ, 2020 с.

Дьокуускай

Убайым туһунан истиҥ, иһирэх тылларынан 

Саха аатырбыт чабырҕахсыта, Дьө- 
һөгөй Айыытыттан айдарыылаах сыл-
гыһыт Николаев Петр Иннокентьевич, 
дьоҥҥо-сэргэҕэ кыра сааһыттан Хоно-
һо диэн таптал аатынан биллэр, эбэ-
тэр быһаччы Эҥиэттэйэбис Бүөтүр 
диэн ыҥырыллар убайым Нам нэһи-
лиэгин төрүт олохтооҕо, биһигиттэн чу-
гас олорбут, «Хордоҕой» түөлбэ биир 
кэрэхсэнэр киһитэ этэ. Ити уба йым 
диэн, кинини мин аҕам Дьөгүөр Ыста - 
паанабыс Чыычаахап оҕонньор сүрэх-
тээбит уола буоларын уонна миэхэ  
мэлдьи быраатын курдук истиҥник 
сыһыаннаһарын иһин эттим. Аҕам аҕы-
йах саҥалаах, дьиппиэн да соҕус, чиҥ 
киһи Бүөтүргэ сүрэхтээбит оҕом диэн 
олус бэрт сыһыаннаах этэ. Үлэҕэ-хам-
наска тардыллан хаалан сылдьыбакка 
уһаатаҕына, «били киһи тоҕо биллибэт 
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буолла-а-а» диэн кэтэһэр курдук буолааччы. Бүөтүр: «Дорооболоруҥ, хайа, хай-
дах олордугут?» — диэбитинэн киирэн кэллэҕинэ, аҕам сирэйэ сырдыы түһээч-
чи. Кинини үөрдэрин иһин, мин, убайым киирэн кэлэрин, эмиэ ээр-сэмээр кэ-
тэһэр буоларым. Аҕам сүрэхтээбит уолугар мэлдьи быһах, анньыы, о.д.а. туттар 
сэби-сэбиргэли оҥорон биэрэрэ. Дэҥ эриэккэскэ кинилэр иккиэйэҕин олорон сэ-
һэргэһэн кэпсэтэр этилэр, бука, аҕа киһи сүбэ-соргу биэрэн эрдэҕэ. Иккиэн да 
ити кэнниттэн олус астыммыт, манньыйбыт көрүҥнээх буолаллара. Бүөтүр аҕа-
тын, Махардыыр Эҥиэттэйин (Махардыров Иннокентий Николаевич), мин кыра 
сылдьан элбэхтик көрөр этим. Доҕолоҥнуур буолан тайаҕынан хаамар дьоҕус  
уҥуох таах оҕонньор этэ. Инитин Махардыыр Көстөкүүнүн аҕам улахан күүстээх, 
лаппа сэниэлээх киһи диэн кэпсиир буолара. Бииргэ үөскээбитин билэн этэн 
эрдэҕэ. Оттон ийэлэрэ Бөдүөрэ эмээхсин (Махардырова Федора Петровна) мин 
ийэм олус истиҥ, баар-суох чугас дьүөгэтэ, эдьиийин курдук этэ. Эмээхситтэр 
иккиэн Кэнтик нэһилиэгиттэн кийиит сүктэн кэлбит буоланнар, ордук чугас кур-
дуктара. Үүттээх хойуу чэйи иһэ-иһэ күнү-күннүктээн сэһэргэһэллэрэ. Түөрт ыал 
нөҥүө олорор эрээрилэр үс-түөрт күн көрсүспэтэхтэринэ олус суохтаһаллара, 
ахтыһаллара. «Бөдүөрэ аанньал курдук үтүө майгылаах», — диирэ ийэм уон-
на Бөдүөрэ барахсан тылыттан, сүбэтиттэн-соргутуттан олох тахсыбата. Ийэм 
дьүөгэтэ Бөдүөрэтэ өлбүтүгэр олус хараастыбыта, курутуйбута, кини туора 
киһини аһыйан ытаабытын онно көрбүтүм.

Биһиги дьиэ кэргэн үөрүүлээх эбэтэр хомолтолоох, кутурҕаннаах да түгэннэ-
рин төрөппүттэрим сүрэхтээбит оҕолоро Петр Иннокентьевич Николаев уонна 
Ульяна Михайловна Петрова тэҥҥэ үллэстэллэрэ. Сүрэхтээбит дьоннорун олус 
ытыктыыллара, убаастыыллара, «ийээ» уонна «аҕаа» диэн ураты минньигэс 
тылларынан ыҥыраллара.

Убайым Бүөтүр 1933 сыллааҕы төрүөх буолан оонньуох-көрүлүөх, мэниктиэх- 
тэниктиэх оҕо сааһа Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии ыар, тиийиммэт-түгэм - 
мэт, кыһалҕалаах сылларыгар ааспыта. Бэйэтэ кэпсииринэн, борбуйун кыа-
ныаҕыттан талах, мас ат оонньуурдаах буолар эбит. Күрүө сүрдьүгэһигэр кини 
биэс-алта талах, ураҕас аттара куруук «хантаччы бааллан тыбыыра, иҥэрсийэ, 
сири табыйа» турар буолаллара үһү. Ол «аллаах, айаас аттарын миинэн»,  
ыраах-чугас дьонун соруктарыгар сылдьара, сүүрдэн-көтүтэн, мөҥүһүннэрэн, 
мас ураҕас аттарын үрдүттэн түспэккэ уһун күнү быһа оонньуура. Бүөтүр бэйэ-
тин өйдүүр буолуоҕуттан баҕарар баҕата, саныыр санаата сылгыны, аты кытта 
сибээстээх эбит. Эҥиэттэйэбистэрэ сылгы куттаах, Дьөһөгөй оҕото дууһалаах 
буолуу аймахтаан туран утумнуур буолар эбит дии саныыбын. Эҥиэттэйэбис 
Бүөтүр биһикки бырааппыт Лазарев Афанасий Иванович (ийэтэ Марфа Бүөтүр 
бииргэ төрөөбүт эдьиийэ, оттон аҕата Иван Угарович Лазаревтыын биһиги биир 
аҕалаах этибит) омуннаан эттэххэ, сылгы үрдүгэр үөскээбит. Аты хаамыан да  
инниттэн мииммит киһи этэ. Афоня эмиэ убайын Бүөтүр курдук 7-с кылаастан 
Исидор Барахов аатынан сопхуоска Нам, Балаҕаннаах отделениеларыгар күү-
һүнэн сылгыһыттыы барбыта уонна 2001 сыл саҥатыгар өлүөр диэри 33 сыл 
устата сылгыһыттаабыта. Кини өрөспүүбүлүкэҕэ биллибит аатырбыт сылгы-



343

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

һыттары Үлэ Албан аата III истиэпэннээх уордьан кавалера Василий Васи-
льевич Кириллинниин, норуот хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ Николай 
Егорович Васильевтыын, сылгы иитиитин толору баһылаабыт Алексеев Иван 
Титовичтыын, Егоров Алексей Егоровичтыын, Гаврильев Егор Николаевичтыын 
уонна да атыттары кытта өр сылларга бииргэ үлэлээн сыспай сиэллээҕи үксэтис-
питэ, улуус биир биллэр-көстөр сылгыһыта, ат баайааччыта уонна сүүрдээччитэ 
буолбута. Билигин Бүөтүр сиэнэ, Эҥиэттэйэбистэргэ үһүс көлүөнэ бэрэстэбии-
тэлэ, Нам орто оскуолатын 11-с кылааһын үөрэнээччитэ Тарасов Леня эмиэ 
олох кыра сааһыттан сылгыга сыстаҕас, сылгы дууһалаах, куттаах-сүрдээх киһи 
улаатан эрэр. Кини 5–6-с кылаастарга үөрэниэҕиттэн дьиэтин далыгар куруук 
дьон сылгытын көрдөһөн аҕалан көрөрө-истэрэ, бостууктаһара, ат үрдүк арҕаһы-
гар олорон кудулуччу айаннаан курдурҕатара. Леня быйылгы үөрэх сылыгар 
«Бүлүү сылгытын кыһыҥҥы хаһыы кэмигэр быһыыта-таһаата, майгыта, күннээҕи 
тэтимэ» диэн дакылаат суруйан, «Инникигэ хардыы» диэн үөрэнээччилэр науч-
най-практическай кэмпириэнсийэлэригэр өрөспүүбүлүкэҕэ, Бүлүү регионугар  
уонна улууһугар бастаабыта. Леня билигин аармыйаҕа сулууспалыыр, убайы-
наан Гориктыын улуустарыгар биллэр-көстөр, биирдэ да бириистээх миэстэттэн 
маппатах ат сүүрдээччилэр.

Оттон Бүөтүр бэйэтэ биэһиттэн-алтатыттан аҕатыгар көмөлөһөн бурдук тар-
дар миэлиҥсэҕэ сылгы үүрээччинэн үлэтин саҕалаабыта. Кини үйэтигэр сыл-
гыһыттаабытын таһынан бэйэтин кэминээҕи уолаттар курдук тыа сирин үлэтин 
барытын сатыыра, үчүгэйдик от охсоро, сүгэнэн туттара, сайылык пиэрмэти-
гэр сүөһү бостууктуура, кыһын от тиэйэрэ, кыстык пиэрмэлэригэр ис-тас үлэҕэ 
сылдьара. Акка сыстаҕаһа бэрт буолан, атынан от оҕустарара, мунньара, тутуу 
маһын тиэйэрэ. Убайым ылсыбыт үлэтин үтүө суобастаахтык толороро, албын-
ныыры-көлдьүннүүрү өлөрдүү абааһы көрөрө. Кини салалтаҕа да, бииргэ үлэ-
лиир да дьонугар ураты ирдэбиллээҕэ, ньылаҥныыры, илимэ-салама көтөрү 
сатаабата, сорох ардыгар тостума да соҕус майгыланара. Ол эрэн онтукатын 
түргэнник аһарара уонна эмиэ күлэн-үөрэн, саха тэҥэ суох буола түһэрэ. Уба-
йым, дьэ арай биири сатаабаттааҕа, тиэхиньикэҕэ олох сыстаҕаһа суоҕа, бэл, 
удаарынньык буолан бириэмийэҕэ тиксибит көлөөскөлөөх матасыыкылын да 
ыыппат этэ.

Убайым туйгун, үрдүк таһаарыылаах үлэтин иһин элбэх бочуотунай грамо-
таларынан, махтал суруктарынан, сыаналаах бириэмийэлэринэн бэлиэтэммитэ. 
Оччотооҕуга ыал оҥоһуга мал-сал, дьиэ тээбиринэ улахан кырыымчык этэ, үлэ 
бастыҥнарыгар эрэ бириэмийэ курдук пуонда диэн ааттаан биэрэллэрэ, онно 
да убайым син тиксимэхтээбитэ. Кини өссө 1975 с. дойдубут тэбэр сүрэҕэр Мос-
кваҕа Бүтүн Сойуустааҕы норуот хаһаайыстыбатын ситиһиилэрин быыстапкаты-
гар путевканан наҕараадаламмыта. Ол сырыытын уонна Москва куорат туһунан 
кэрээбэт элбэх кэпсээннээҕэ, ону дьоммор уһуннук, устар киэһэни быһа сэһэр-
гиирэ.

Убайым эдэр-сэнэх эрдэҕинэ, тала сылдьан хамсыыр-мөхсөр ахсым-айаас 
аттары миинэрэ. Сүһүөхтэрин үрдүгэр үҥкүүлээн дугулдьуйбут, көрөн-истэн чэ-
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рэлийбит, уһун кулгаахтарын чөрөҥнөппүт үрдүк уҥуохтаах айаас аттары мии-
нэн айаннатан иһэрин көрдөхпүнэ, кинини мин кыра сылдьан Чапаевка эбэтэр 
Буденнайга маарынната көрөрүм.

Убайым Бүөтүр олох эдэр сааһыттан сайын аайы ыһыахтарга ат сүүрдэрэ. 
Ыстаанын сототун тобугар диэри тиэринэн, хортууһун таҥнары кэтэн, «Сүүрүүк 
сүр» диэн аатырбыт сүүрүк аты сыбыдахтыы миинэн, сыстыаҕынан сыстан 
баран, ойутан иһэрэ харахпар бу баардыы олорон хаалбыт. Сааһыран аты 
сүүрдүбэт буолан баран, өр кэмҥэ ат баайа сылдьыбыта. Кини баайталаабыт 
Маҥааһырба, Ураанньык уонна Кустук диэн аттара Нам уонна ыаллыы нэһи-
лиэктэр, оройуон ыһыахтарыгар куруук бастааннар эбэтэр бириистээх миэстэ-
лэргэ тиксэннэр үгүс көрөөччүлэрин өр сылларга үөрдүбүттэрэ. Бүөтүр Мэник 
диэн кэтэх ата икки-үс сыл үчүгэйдик сүүрэн бастаталыы сылдьыбыта. Ол эрэн 
Мэнигин сылын аайы эрчийбэккэ, ат баайар уолаттарга сөбүлэһэн биэрбэк-
кэ, сүгүн-саҕын сүүрдүбэккэ хаалбыта. Мэник сыл аайы биир тэҥник эрчиллэн 
сүүрбүтэ буоллар, уонча сыл иннин кимиэхэ да биэрбэттээҕэ хаалбыта. Кини 
ол курдук олус кыахтаах, кууһаммыт курдук быһыылаах-таһаалаах ураты сүүрүк 
сылгы этэ. Билигин Нам нэһилиэгин сүүрүк аттарын кини сиэннэрэ Горик, Леня 
Тарасовтар баһылаан-көһүлээн сүүрдэллэр, эһэлэрин курдук сылгыга сыстаҕас, 
туйах хатарар дьон улаатан иһэллэр диэн бар дьон сэҥээриитигэр сылдьаллар. 
Оттон нэһилиэк сүүрүк сылгыларын Бүлүү сүнньүгэр биллэр ат баайааччы уон-
на сүүрдээччи, Бүөтүр бииргэ төрөөбүт эдьиийэ Балбаара уола, Иван Иванович 
Степанов эрчийэр буолбута хас да сыл буолла. Дьэ итинник, Эҥиэттэйэбистэр 
удьуордаан туран сылгыһыттар, ат баайааччылар уонна сүүрдээччилэр буолан 
дьон-сэргэ кэпсэлигэр, биһирэбилигэр сылдьаллар.

Убайым Бүөтүр чаҕылхай, талааннаах чабырҕахсыт этэ. Бачча сааспар диэри  
син элбэх чабырҕахсыттары иһиттим эрээри убайбар тиийэри биирдэ да көрө, 
истэ иликпин. Сыанаҕа тахсан чэпчэки-чэпчэкитик үктэнитэлээн, имигэс баҕа-
йытык эгий-дугуй хамсанан, чөллөркөй, ыраас куолаһынан чабырҕахтаан, этэн-
тыынан субурутан бардаҕына, көрөөччүлэр тыыммакка да олорон истэллэрэ. 
Чабырҕахтааһын уонна сыанаҕа туттуу-хаптыы кистэлэҥнэригэр кинини кул-
туура үтүөлээх үлэһитэ, мелодист М. И. Константинова уонна Г. М. Никифоров 
үөрэппиттэрэ. Көһөҥө талааны өр чочуйан, нарылаан Москваҕа сийиэстэр ды-
барыастарын сыанатыттан сахалар чабырҕахтарын сөхтөрөрдүү ааҕар үрдүк 
таһымҥа та һаарбыттара. Төһө да талааннаах киһини чабырҕахтыырга уһуйуу- 
үөрэтии, араа һа, уустук соҕус, элбэх эрчиллиини, эриллиини эрэйэр үлэ быһыы-
лаах. Кэлин Мария Игнатьевналаах тоҕо эрэ биир да киһини Эҥиэттэйэбис 
Бүөтүр курдук таһымнаах чабырҕахсыт оҥорботулар, оттон мелодистары уонна 
ырыаһыттары элбэҕи таһаардылар. Убайым биир дойдулаахтара Мария Алек-
сеевалыын, Иона Николаевтыын Читаҕа, Иркутскай уобаласка, Башкирияҕа 
ыытыллыбыт Саха сирин күннэригэр чабырҕахтааннар көрөөччүлэр куттарын 
туппуттара, үрдүк биһирэбиллэрин ылбыттара. ССРС тэриллибитэ 50 сыллаах  
кэрэ-бэлиэ үбүлүөйүн көрсө тыа сирин художественнай самодеятельноһын Бү- 
түн Россиятааҕы көрүү түмүк кэнсиэригэр Иона Николаевтыын, Матрена Никити-
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налыын (Чурапчы) чаҕылхайдык чабырҕахтааннар алыс аатырбыттара, суон су-
раҕырбыттара. Кинилэри киин тэлэбиидэнньэ дикторынаан бииргэ түспүт улахан 
хаар тыскаларын дьоммор бэлэхтээбитэ билигин миэхэ баар. Хаартыскаҕа уба-
йым түөһүгэр күннээх хара саһылтан тигиллибит олус баай бэргэһэлээх, оннук 
буодьулаах оһуордаах уһун сонноох, үрүҥ көмүс киэргэллээх кэтит куругар уу 
кыылын муоһуттан чочуйан оҥоһуллубут кыыннаах быһахтаах, ыас хара сиик-
тэрдээх маҥан сарыы этэрбэстээх сибилигин аҕай этэн-тыынан барыахтыы сэ-
гэччи соҕус туттан турар. Бу убайым Бүөтүр туһунан миэхэ хаалбыт биир бэлиэ 
өйдөбүл буолар.

Убайым Бүөтүр кэргэнинээн Мария Васильевналыын таптаһан, тапсан, сөбү-
лэһэн олус бэркэ олорбуттара. Саҥаһым Мария сымнаҕаһа бэрт буолан, уба-
йым татыакаланан да бардаҕына начаас уҕарытара, дьиҥ иһинэн дьиэ иһин-
таһын саҥаһым тутан, салайан олорбута.

Билигин убайым олоҕун салгыыр 4 оҕото дьоһуннаах дьон буола улаатты-
лар. Уолаттартан Кеша «Вилюйавтодор» тэрилтэ баар-суох сыбаарсыга, Игнат 
парикмахер, кэргэннээх, оттон кыргыттартан улаханнара Агаша Саха сиригэр 
туризмы сайыннарар, 1 кыыс, 1 уол оҕолоох. Кэргэнэ Якомин Николай Викторо-
вич өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр-көстөр киһи. Кыра кыыс Дора модельер үөрэхтээх. 
Намҥа баар кыыс Роза оскуолаҕа үлэлиир, сылгы диэн баран муннукка ытаабыт 
2 уоллаах уонна 1 кыыстаах. Туох билиэй, баҕар, сиэннэртэн эһэлэрин батан, 
улуу чабырҕахсыт, бастыҥ сылгыһыт тахсан кэлиэхтэрэ? Убайым олоҕо оҕоло-
ругар, сиэннэригэр дьоһуннаахтык салҕанар.

Уйбаан Чыычаахап, 
СӨ норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, 

Үөһээ Бүлүү улууһун бочуоттаах гражданина 

Николаева Галина Гаврильевна  
(1939–2000 сс.) 

Галя оҕолоро, сиэннэрэ дэтэн ааттата сылдьарбытыттан үөрэбит 

Ийэм Галина Гаврильевна тохсунньу 24 күнүгэр 1939 с. 
Нам нэһилиэгэр аҥаардас ийэҕэ Николаевна Мария Алек-
сеевнаҕа — Аҥаа кыыһа Маарыйаҕа күн сирин көрбүтэ. 
Эбэтэ Огдооччуйа төрүүрүгэр кырата бэрдин иһин итэҕэс 
быһыылаах диэн тутумнаан көрөн баран: «Дьэ, коруоккай 
киһи, доҕоор», — диэбит, онон Коруоккай диэн хос ааттам-
мыт. Үөлээннээхтэрэ Коруоккай Галя диэн ааттыыр эти- 
лэр. Ийэм 9 саастааҕар ийэтэ Бороннуров диэн киһиттэн 
эмиэ кыыс оҕоломмут, ону эбэтэ Маалыҥкай диэн ааттаа-
быт. «Эбэм нуучча төрүттээх буолан нууччаһыт эбит», — 
диэн ийэм күлэр этэ. Балта 9 ыйдааҕар тымныйан, сэбир-
гэхтэтэн өлбүт, онон мин ийэм эбэбэр соҕотох оҕонон иитиллибит. Хос эбэбит 
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төрдө Өргүөт эбит, хос эһэбит сыылкаҕа кэлбит нууччаттан төрөөбүт Огдооч-
чуйа диэн кыыһы сүгүннэрэн аҕалбыт.

Төрөөбүт аҕата Николаев Гаврил Иванович Ороһуттан (Уһун Уйбаантан) 
төрүттээх. Кини ырыаһыт Гаврил Николаев эһэтэ Мэхээлэлиин бииргэ төрөөбүт-
тэр. Хабырыыллаах Мэхээлэ 1943 с. иккиэн бииргэ сэриигэ барбыттар уонна он-
тон эргиллибэтэхтэр. Биһиги эһэбит Ильмень күөл сэриитин кыттыылааҕа эбит. 
Братскай могилаҕа көмүс уҥуоҕа көтөҕүллүбүт. Мин ийэм кэнниттэн Николаева 
Мария Гаврильевна диэн өссө биир кыыстаах. Кини Грузин Сааска ийэтэ буолар. 
Онон эһэбит сэрии толоонугар да оҕуттар икки кыргыттарыттан элбэх ыччаттар 
тарҕанныбыт диэн үөрэбит.

Ийэм 7 кылаас үөрэхтээҕэ, олус үчүгэй буочардааҕа, грамотнай суруктаах-би-
чиктээх этэ. География уруогар П. Н. Тобуруокап: «Глобуста уруһуйдааҥ» диэн 
сорудах биэрбит. Мин ийэм уруһуйун көрөн баран: «Пахайбын да, салаҥ дьахтар 
алаадьытыгар дылы буолан», — диэбитэ диэн, санаатаҕына күлэн бөҕө буола-
ра. Ос куолаҕа үөрэнэр сылларыгар бэйэтин кыанар, бастыҥ хайыһардьыт эбит. 
Козелу үрдүнэн ойор этим диэччи. Мин оҕо сылдьаммын биирдэ да ойботоҕум, 
наар миинньэ түһэр этим. Кыра сааһыттан ыанньыксыт ийэтигэр илии-атах буо-
лан көмөлөһөрө. Оннук устунан салгыы үөрэммэккэ, 7-с кылааһы бүтэрэн ба-
ран ыанньыксытынан үлэлии киирбитэ. Оччотооҕу ыанньыксыт үлэтэ барыта 
илиинэн үлэ этэ. Ынах ыаһына, саах күрдьүүтэ, таһаарыыта, балбаахтааһын, 
уулатыы, эбии аһылыгы таһыы, саҥа төрөөбүт ньирэйдэри көрүү — барыта ыан-
ньыксыкка сүктэриллэрэ. Ону таһынан биир күн өрөбүлэ суох үлэ төһөлөөх сы-
лаалаах буолуой… Биир үксүн онтон да сыыстаран, тымныйан ыарыһахтаабыт 
буолуон сөп.

Үлэлиир кэмигэр үүтү ыаһыҥҥа бастыҥнар кэккэлэригэр сылдьыбыта. Хас да 
төгүллээн нэһилиэк, оройуон сэбиэтин дьокутаатынан талыллыбыта. Коммунис-
тическай үлэ удаарынньыга бэлиэлээҕэ, В. И. Ленин төрөөбүтэ 100 сааһыгар 
үбүлүөйүнэй мэтээлинэн наҕараадаламмыта, үгүс грамоталардааҕа. «Аҕаҥ ийэ-
ҕинээн наһаа иллээх этилэр, хотоҥҥо ийэҕэр көмөлөһөр этэ» диэн Валентина 
Колтовская кэпсэтии быыһыгар аҕам туһунан үчүгэйдик ахтан аһарар. Тыа хаһаа-
йыстыбатын күнүгэр бырааһынньыкка бардахтарына, хаһан кэлэллэрин кэтэһэн 
утуйбакка сытааччыбыт, кэллилэр да ойон туран тугу биэрбиттэрин көрөр идэ-
лээх этибит. Өрүү махтал суруктаах, грамоталаах, сэмэй бэлэхтээх кэлэр этилэр. 
Үчүгэй киинэҕэ, бырааһынньыктарга кулуупка бииргэ сылдьаллара, хаһан кэлэл-
лэрин ол кэтэһиитэ-манаһыыта буоларбыт. Сайынын утары сүүрэн тиийэрбит.

Аҕабын кытары 1961 с. ыал буолбуттар. Мин бастакы оҕонон күн сирин көр-
бүтүм. Мин кэннибиттэн быраатым Женя, хомойуох иһин, кини билигин биһи-
ги ортобутугар суох, онтон эбэтин аатын сүкпүт Морууса уонна кырабыт Люба 
төрөөбүттэрэ. Оҕо сааспыт урукку оҕолортон уратыта суох ааспыта. Эбэлээх 
буоламмыт, минньигэстик аһаан, хайа да оҕоттон итэҕэһэ суох таҥастаах-сап-
таах, туора оҕолорго туохтарыгар да ымсыырбакка улааппыппыт. Үөрэхпитигэр 
да үчүгэй этибит, онон «Ыанньыксыт оҕото ыанньыксыт буолуо» диэн сэнэбил 
курдук тыл биһигини таарыйбатаҕа.
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Аҕабыттан биирдэ мөҥүллүбүппүн өйдөөбөппүн, биһиэхэ олус сымнаҕас 
сыһыаннаах этэ. Эдьиийим Даарыйа аҕабыттан: «Хайа, Наадьа үөрэҕэр хай-
даҕый?» — диэн ыйыттаҕына, «Отличник буолар кутталлаах» диэччи диэн 
эдьии йим күлэр буолара. Аҕам эмиэ дьээбэлээх, бэһиэлэй тыллаах-өстөөх киһи 
этэ. Эгэлэй диэн киһи баара, ол киһи саҥатын оруобуна үтүктэрэ.

Ийэлээх аҕабыт өрүү үлэлэригэр буолан, биһиги эбээ эпиэкэтигэр улааппыт 
дьоммут. Пиэрмэҕэ үөскээбит буолан, Бөкөөс барахсан күөх хонуутугар күөлэ-
һийэн улааппыт оҕолор бары даҕаны олус иллээх-эйэлээх биир дьиэ кэргэн кур-
дук этибит. Билигин даҕаны «бөкөөстөрбүн» саамай истиҥник саныыбын.

Ийэм ынаҕын анныгар олордо да ыллаан эҥээритэн барара, олус үчүгэй куо-
ластаах этэ. «Сыанаҕа таҕыстахпына, долгуйан тобугум илигирээн, куолаһым 
титирэстээн барааччы» диэн күлэр буолара. Мин иккис кылаастан ийэбин ба-
тыһан, сайылыкка Аакайга сылдьыһар, билээгэ сууйар улахан эппиэтинэстээх 
дуоһунастаах этим. Ынах ыахпын баҕаран ыы сатыырбын ийэм олох чугаһаппат 
этэ. Анна Ксенофонтовна Корнилова биһиги сайылыкпытыгар үлэлиирэ, кинит-
тэн көрдөһөн, кини ынахтарын этэрэн, ынах ыырга үөрэммитим. Дьэ ол кэннит-
тэн ийэбэр ынах ыаһар буолбутум. Сарсыарда эрдэ туран, сайылыкпытыгар 
Үҥкүүлүүр хонуунан бурдук бааһынатынан, саһарчы буспут бурдук быыһынан 
ааһар ыллыгынан хаамар үчүгэй да буолара. Икки илиибин даллаччы туттан, 
бурдук төбөлөрүн таарыйан хаамарбын сөбүлүүр этим. Сарсыарда күн тахсыы-
та баран истэхпитинэ, үрдүбүтүгэр күөрэгэй ыллаан дьырылатарын билигин 
даҕаны саныыбын. Отон саҕана сайылыгынан отоннуу барарбыт. Аакайга Анна 
Корнилова, Ульяна Докторова кыыһа Марыыҥкалыын, Мария Герасимова, Ба-
лааһа, Матыыман, Розалия Григорьева, Татьяна Гаврильева ыанньыксыттыы 
сылдьыбыттара.

Ийэм биһигини кытары оонньоон хос аанын сабыытын сабан кэннигэр тутан 
туран: «Кэнсиэрпит бастакы нүөмэринэн…» диэтэҕинэ күлсүү бөҕө буолар эти-
бит. Сахалыы кинигэлэри сөбүлээн ааҕара. Быраатым Сиэнньиккэ, оҕо сылдьан 
хаамтаҕына, эттээх иэдэһэ сэлибириир этэ. Аа-дьуо мөдөөннүк хаамара, онон  
кинини «Кылаат көрдүү сылдьар Тээллэриит» диэн ааттыыра. Сиэннэригэр 
таптал аат иҥэрэрэ, ырыалартан, хоһооннортон быһа тардан, көтөҕөн олорон  
араастаан хамсата-хамсата ырыа гынан ыллаан күллэртээччи. Уус-уран ты - 
лы нан барытын үчүгэй баҕайытык хоһуйан кэбиһэрэ. Быһата, артыыс талаан-
наах этэ.

Төрөппүттэрбит төһө даҕаны бокуойа суох үлэҕэ сырытталлар, быыс булан 
биһигини кытары оонньуур этилэр. Моруусалаах Сиэнньиккэни куорат уонна тыа 
сүүрүктэрэ диэн ааттаан сүүрдэн куоталаһыннараллара. Балтым кыһыл майыар 
баккылаах «тыа сүүрүгэ», быраатым туруусуктаах «куорат сүүрүгэ» диэн аатта-
наллара. Моруусакка кыратыгар хап-хатыҥыр этэ, сип-синньигэс кумаар курдук 
атахтарынан сүүрэн тыраҥалаан, түүнүн атаҕа тыытан ытаан утуйбат буолара.

Мин икки аҥаар сааспыттан оскуолаҕа киириэхпэр диэри хонуктаах дьыс-
саакка сылдьыбытым. Дьиэбэр өрөбүллэргэ эрэ кэлэн барар этим. Онон хонук-
таах дьыссааты билигин даҕаны олох сөбүлээбэппин, оннук сүрэхпэр киирбит. 
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Сылдьыбытым тухары биирдэ даҕаны үөрэ-көтө барбатаҕым, дьиэбэр быраат-
таах балтыларбын кытары хаалыахпын баҕарар этим. Оскуолаҕа киирэр са йым-
мар аҕабыт муҥурдааҕынан ыалдьыбытын Фаттахова диэн татаарка биэлсэр 
билбэккэ, Елена Матвеевна барахсан өрүһүйэн турар. Онно аҕабын, ороҥҥо 
сытар кыаҕа суох буолан, муостаҕа тэллэх оҥорон сытыарбыттарын өйдүүбүн. 
Самсонов диэн хирург эпэрээсийэлээбитэ. Ийэм былаһааккаҕа (оскуолаҕа кии-
рэр оҕолору бэлэмниир) сырыттахпына кэлэн ылан барбыта. Оптуобуһунан аҕа-
бын көрсө киирбиппит. Онно аҕам оһоҕоһуттан түбүркүлүөс палочката буланнар, 
Бүлүү санаторийыгар салгыы уһуннук эмтэммитэ. Хаардаахха үтүөрэн кэһии 
бөҕө буолан кэлбитэ, оччотооҕу оҕоҕо ол олус күндү этэ.

Мин 18 саастаахпар аҕабыт сайын тыраахтарынан сиргэ отчуттары таһаара 
тахсыбыта уонна онтон өлөн киирбитэ, ол от ыйын 2 күнэ 1980 сыл этэ. Олим-
пиаданы көрүөм этэ диэн кэтэһэн да биэрбитэ. Ол сайын оройуоҥҥа «Урал» 
матасыыкылынан ыһыахха киирэн күрэхтэһии көрөн тахсыбыта.

Ийэм оннук 40 сааһыгар огдообо хаалбыта. Икки балтым оскуолаҕа үөрэнэл-
лэрэ, быраатым 17-лээх этэ. Аҕам өлбүтүн кэнниттэн эбэм биһиэхэ Бөкөөскө 
көһөн кэлбитэ. Кини көмөтүнэн бары атахпытыгар турбуппут. Балтыларым Ма-
рия Прокопьевна куоракка Дьокуускайдааҕы сэллиги үөрэтэр-чинчийэр инсти-
тукка үрдүк категориялаах сиэстэрэ, Любовь Прокопьевна Бүлүү Сыдыбылыгар 
балыыһаҕа сиэстэрэлиир.

Билигин бары ыал буолан, оҕо-уруу тэнитэн, бэйэбит сааһыран эрэр эбээлэр 
буоллубут. Ийэбит сиэннэрин көрөттөөн, улаатыннартаан баран, улахан сиэнэ 
Тина оскуоланы бүтэрэр баҥкыатыгар сылдьан, нөҥүө сайыныгар 61 сааһыгар 
2000 с. ыарахан ыарыыттан орто дойдуттан барбыта. Билигин төрөөбүт иэспи-
тин төлөөбөтөхпүт диэн хомойо саныыбыт. Соҕотох бэйэтэ түөрт оҕолонон, оҕо-
лоро эбээ, эһээ буолан, Галя оҕолоро, сиэннэрэ дэтэн ааттата сылдьарбытыт-
тан үөрэбит.

Улахан кыыһа Надежда Тойтонова‑Мутуукаба.
Бэс ыйа, 2020 с.

Ноговицына Мария Евсеевна 

Сыралаах үлэтэ сыаналаммыта

Биһиги ийэбит Мария Евсеевна 1928 с. Өргүөт нэһилиэгин Быракааныгар 
төрөөбүтэ. Аҕата Ноговицын Евсей, ийэтэ Алексеева Феврония, 3 уол кэнниттэн 
соҕотох кыыстара, кыралара. Аҕата эрдэ өлбүт. Биир убайа ыалдьан өлбүт. Сте-
пан, Харлампий сэриигэ баран сураҕа суох сүппүттэр. Кыра убайа Ноговицын 
Азар Евсеевич илдьэ сылдьыбыт. Кини өр сылларга милииссийэ отделын начаа-
лынньыгынан үлэлээбитэ. Хоту олоро сылдьыбыттар. Онтон манна кэлэн биһиги 
аҕабытын кытта ыал буолан олорбуттар. Бастакы кыыс оҕолоро уу кыһылыгар 
өлбүт. Ол кэннэ 4 оҕоломмуттар. Аҕабыт эрдэ өлөн, ийэбит биһигини соҕотоҕун 
ииппитэ. Бастаан икки эҥин сыл дьыссаакка повардаабыта, онтон биэнсийэҕэ 
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тахсыар диэри Нам рабкообун остолобуойугар 
үлэлээбитэ. Урукку үлэһиттэр бэйэлэрэ оһох-
торун оттоллор этэ. Остолобуойга сарсыарда 
6 чааска туран ба рааччы. Киэһэ хойут кэлэр 
этэ. Биһиги оҕолор бэйэбит дьиэбитин көрөн, 
дьаһа йан олорбуппут. Бастаан мииммит хаах-
тыйар этэ, оһохпутун үгээрдэри сабан эҥин 
диэн. Онтон үөрэннэхпит дии. Бырааһын ньык-
ка ийэбитин көрбөт этибит. Үлэ чааһынан 
үлэ лэригэр үлэлээн баран, бэкээринэҕэ ба-
ран түүннэри бурдук аһа оҥороллор этэ. Он-
тон сайын таһаҕас кэллэҕинэ, эмиэ түүннэри 
үлэ лииллэрэ. Хаһан сынньанан сылдьыбыта 
буол ла. Ол барыта оҕолорун иитээри, соҕотох 
киһи түөрт оҕону иитэрэ ыарахан буоллаҕа. 
Мин арыый улаатан эрдэхпинэ, кимнээххэ 
эбитэ буолла, ыалга киирбиппит, ону: «Ким-
нээх оҕолороҕутуй», — диэн ыйыппыта биир киһи, ону ийэбитин эттэхпит дии, 
киһибит күллэ уонна ол аҕата суох хайдах төрөөбүккүтүй, аҕаҕыт аатын эппэккит 
диэн, ону «аҕабыт өлбүтэ» диэбиппитигэр, сирэйдиин уларыйбытын өйдүүбүн. 
Ыал аҕалаах диэни билбэт буоллахпыт. Оннук куһаҕан дьон эмиэ баар этэ.

Ийэбит сыралаах үлэтэ сыаналанан, 1970 с. Саха сирин потребительскай 
коо перациятын XVII сийиэһин дэлэгээтинэн талыллан, Дьокуускай куоракка бара 
сылдьыбыта уонна да элбэх грамоталардаах, мэтээллэрдээх. Билигин кинилэр 
элбэх сиэннэрдээхтэр, хос сиэннэрдээхтэр.

Розалия Николаевна Васильева 

Осипова Вера Степановна

Оонньооботох оҕо саас 

Ийэбит Вера Степановна 1932 сыл бэс ыйын 10 күнү-
гэр Мавра, Степан Иванов-Талахаччыйа дьиэ кэргэни- 
гэр төрдүс оҕонон төрөөбүт. Төрөппүттэрэ Пионер диэн 
аат таабыттар. Онтон Николаева Мария диэн дьахтар-
га ииттэрэ биэрэллэр. Соҕотоҕун мааныланан иитиллэр,  
атаахтаан үс эрэ сыл оскуолаҕа үөрэнэр. 12 сааһыгар иип-
пит ийэтэ ыалдьан өлөн, төрөөбүт дьонугар төннөр. Кэ-
лин Пионер диэн аатын сөбүлээбэккэ, Вера диэн уларыт-
тарбыт.

Сэрии сылларыгар, оскуолаҕа үөрэммэтэх буруйугар, 
холкуоска улахан дьону кытта тэҥҥэ үлэлиир. Ол курдук 
сайын окко, күһүн бурдук быһыытыгар, кыһын саһаан охсуутугар, сылгы аһатыы-
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тыгар, тутуу маһын таһыытыгар уонна ханна соруйар үлэлэригэр үлэлээбитин 
маннык ахтар:

«Саас муус устартан саһаан охсор этибит. Саһаан охсуутугар үс буолан 
(1 уол, 2 кыыс), биригээдэ буолан сылдьарбыт. Уолбут охторор, биһиги эрбии-
бит, онтон уолбут хайытар, биһиги саһаанныыбыт. Сороҕор ачаа да саһаан баар 
буолара. Күннээҕи былааммыт биирдии киһи биирдии саһааны туруоруохтаах 
этибит. Аны сарсыарда эрдэ туран, таарыйа балбаах тиэнэн, аара бааһынаҕа 
ыһан ааһарбыт. Көлөнү кураанах сырытыннарыллыбат диэн буолара. Киэһэ ап-
пытын аҕалан ат көрөөччүгэ туттарарбыт. Биирдэ атым туохтан эрэ сиргэнэн 
эккирээбитигэр ол ат көрөөччү киһи атым эрэйдээҕи сирэйгэ биэртэлээбитигэр: 
«Охсуманыый, атым эрэйдээҕи», — диэн көмүскэһэн ытаабыттаахпын. Саһаан 
охсуохтааҕар бэрэбинэ тиэйэр ордук курдук буолара. Аппытын сатаан салайбак-
ка сор буолара.

Бурдук үүнэн бөҕө. Бурдук баайыытыгар мин бытаан буолааччыбын, сүрдээх 
түргэнник баайан күлүмэхтэтэр кыргыттар бааллара. Бобуулаах да буоллар ку-
туйах хасааһын хостуур этибит. Дьэ, кутуйах баар эбит, киһи сөҕүөх курдук үчү-
гэйдик хаһаанар. Хас биирдии туорааҕын сыыһыттан ыраастаан, дэлби дьаа-
рыстаан, чөкө баҕайытык уурбут буолар. Күһүн малатыылкаҕа бурдук сыстаран 
«итиигэ-буһууга» киирэрбит. Дьэ, сынньалаҥа суох үлэ этэ. Кыһын ону ыскы-
лаакка үс массыынаҕа суордун ситиһиэххэр, ырааһырыар диэри ыраастатал-
лар. Дьиэбитигэр бурдукпутун суорунанан мэлийэн сиирбит. биир таас бурдук 
туорааҕын мэлийдэххэ, икки күннээх лэппиэскэ буолара. Хайа эрэ оҕо бурдугун 
мэлийэриттэн сүрэҕэлдьээн, хас да ытыһы оһох кэннигэр муоста быыһыгар куп-
путун кэпсиирэ. Дьэ оннук кыра толкуйдаах дьон дьиэһиттээн олорор буолалла-
ра. От үлэтин Дьолоттон саҕалыырбыт. Дьиэбит чугас да буоллар онно үрдүттэн 
хонноро сылдьан оттотоллоро. Анньыыһын оҕонньор мөхпөт-эппэт сымнаҕас 
киһи этэ. «Чэ, кытаатыҥ, чэйдии охсон оппутугар турунуоҕуҥ», — диэн тиэтэ-
тэ сылдьааччы. Сороҕор: «Айака, кыргыттаар, холкуос үлэтэ хаһан бүтүөҕүн, 
сынньаныаҕыҥ», — диэн от үрдүгэр сытан ыллаан, кэпсэтэн, күлэр-үөрэр буо-
ларбыт. Өссө: «Оо дьэ, кырдьарбыт буоллар сынньаныа этибит», — дэһэрбит. 
Акаары да эбиппит, оҕолор эрэйдээхтэр бүппэт үлэттэн сылайан да инньэ дэһэн 
эрдэхпит. Күһүн бүтэһиккэ хас да биригээдэ Нэмиэһинньиккэ киирэн көрсүһэн, 
бииргэ үлэлээн от үлэтин түмүктээччибит.

Биир кыһын икки кыыс буолан Дьырабы диэн сиргэ 50 убаһаны аһатан кыс-
таабыппыт. Оппутун бэйэбит тиэйэрбит, сатаан тиэйбэккэ эрэй бөҕөнү көрбүп-
пүт. Эдэр буолан, үлэни бу ыарахан, бу чэпчэки диэн араарбат этибит. Үлэлээн 
бүтэн аһаатыбыт да үчүгэй буола түһэрбит. Түүҥҥү хараҥаларга куттанан бөҕө 
буоларбыт. Мээнэ ким да кэлбэтэ, биирдэ эмэ биригэдьиир эҥин кэлэн барар, 
ыһык аҕалар этэ.

Холкуоска үлэлээбитим иһин Сталин төбөлөөх мэтээл биэрбиттэрэ. Оҕо саас-
таах дьоҥҥо Гаврильев Иван Степановичка, Ильин Василий Григорьевичка уон-
на миэхэ биэрбиттэрэ. Холкуос бырабылыанньата үчүгэйдик үлэлээтилэр диэн 
биэрдэхтэрэ буолуо».
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1950 с. Осипов Родион Романович диэн тырахтарыыс киһиэхэ кэргэн тахсан, 
3 оҕону ииттэн ыал буолан олорбуттара. Аҕабыт МТС-ка бастыҥ тырахтарыыс 
буолан, грамота бөҕө аҕалара. Кэлин холкуоска тиэхиньикэ ыскылаатыгар сэ-
биэдиссэйдээбитэ. Олохтоох сэбиэт дьокутаата этэ. Аҕабыт 44 сааһыгар олох-
тон барбыта. Ийэбит холкуостан тахсан баран оҕо дьааһылатыгар таҥас суу-
йааччынан, онтон нефтебазаҕа харабына йынан үлэлээн биэнсийэҕэ тахсыбыта. 
Ийэбит соҕотоҕун биһигини атахпытыгар туруоран, бары үлэһит, ыал буолан, 
бэйэбит эһээ-эбээ буоллубут. Ийэбит барахсан сиэннэрин, хос сиэннэрин көрөн 
улаатыннартаата, кырдьар сааһын минньиттэ. Билигин 88 сааһыгар оҕолорун 
сылаас көрүүтүгэр олорор.

Улуу Кыайыы 75 сылын өрөгөйдөөх үбүлүө йүн бука бары үөрэн-көтөн көр-
сөбүт. Ийэбит оҕо сааһын дьарамай санныгар тыыл олоҕун ыарахаттарын дьо-
нун-сэргэтин кытта тэҥҥэ сүкпүтэ, Кыайыыны уһансыбыта диэн киэн туттабыт. 
Инникитин да сиэннэрин, хос сиэннэрин өйүгэр-санаатыгар майгылаах мааныта, 
үлэ һит үтүөтэ диэн кэрэ кэпсээн буола туруоҕа.

Кыыһа Нина Родионовна Осипова‑Саввинова 

Павлова Агафья Ильинична 

Сэрии тулаайаҕа 

Улуу Кыайыы 60 сылын бырааһынньыктыырбыт чу-
гаһаан истэҕин аайы хас биирдии сэрии хаарыйбыт ыал-
лара оччотооҕу ыар кэмнэри, кыргыһыы толоонуттан эр-
гиллибэтэх кэргэннэрин, аҕаларын, эһэлэрин, аймахтарын 
ахталлара-саныыллара күүһүрэр.

Сэрии содулуттан төһөлөөх элбэх оҕо тулаайах хаал-
бытын ааҕан сиппэккин. Сорохтор аҕалара сэрии хонууту-
гар охтубуттара, сураҕа суох сүппүттэрэ. Сорохтор инбэ - 
лиит буолан, сыккырыыр тыыннара эрэ ордон, дойдула-
рыгар бэрт эрэйинэн айаннаан эргиллэн кэлээт, бэрт сото-
ру олохтон туораабыттара. Үгүстэрэ үйэлэрин моҥообокко 
эрдэ бу дойдуттан бараахтаатахтара. Дьоллоро диэн кинилэр көмүс уҥуохтара 
дойдуларыгар көмүлүннэхтэрэ, эргиллэн кэлэн биир эмэ көмүс чыычаахтарын 
хааллардахтара, онон олохторо салҕанар.

Тулаайах хаалбыт оҕолор бэрт эрэйинэн, дьон көмөтүнэн киһи хара буолбут-
тара. Ол оҕолор билигин биэнсийэҕэ олорор сааһырбыт дьон, кинилэр даҕа-
ны ырыынакка ыктаран төһө көмөҕө наадыйан олороллоро биллибэт. Кинилэр 
хайдах улааппыттарын, ким кинилэргэ көмөлөспүтүн, ким сэҥээрбитин эмиэ 
ахтан-санаан ааһаллар. Үтүөнү оҥорбут, көмөлөспүт дьоҥҥо махтал-баһыыба 
тылларын этэллэр.

Бу биһиги сылааһынан илгийэр салгыннаах, өҥ буордаах Наммытыгар Сун-
таартан төрүттээх сэрии тулаайаҕа, пенсионерка Павлова Агафья Ильинична 
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олорор. Кини «Көмүлүөк» түмсүү көхтөөх 
чилиэнэ, бэртээхэй ырыаһыт, иистэнньэҥ, 
оҕуруотчут ааттааҕа, сатаабата диэн суох, 
эдэригэр медсестра бэрдэ, үлэһит үтүөтэ, 
элбэх оҕо ийэтэ, элбэх сиэн тапталлаах эбэ-
тэ. 9 оҕону төрөппүтүттэн билигин 5 кыыһа 
баар. Ба ры талбыт курдук үөрэхтээхтэр, 
үлэһиттэр, ыаллар, оҕолордоохтор, дьон 
тэҥэ олороллор. Манна таарыйа эттэххэ, 
биир кыыһа биллэр ырыаһыт Феодосия Ша-
хурдина.

Агафья Ильинична бэрт кыра сааһыгар 
сэрии ыар содулуттан тулаайах аҥаардаах 
хаалбыта. Аҕата Филиппов Илья Иванович 
сэриигэ барыан иннинэ Сунтаарга «Папа-
нин» холкуоска бэрэссэдээтэлинэн үлэлээ-

битэ үһү. 1942 с. Илья Иванович сэриигэ сураҕа суох сүппүтүн туһунан «хара 
сурук» кэлбит. Оттон ийэтэ Харитена Федоровна «Папанин» холкуос «Өтөөкү» 
пиэрмэтигэр бэрт өр ыанньыксыттаабыта. Түүнү-күнүһү аахсыбакка, бар дьонун 
кытта тэҥҥэ үлэ кытаанаҕын үлэлэһэрэ. Аҕалара сураҕа суох сүппүтүттэн сүрэх-
быар ыарыытыгар ылларбыттара. «Сураҕа суох сүппүт», ол аата сэрии хонууту-
гар сырдык тыына быстыбыт.

Итинник Харитена Федоровна 3 кыыс оҕолоох огдообо хаалаахтаабыта. 
Күүстээх үлэ, аҕаларын сүтэрбит аһыы Харитена Федоровна доруобуйатын 
быһа кэрбээн улаханнык ыалдьыбыта, устунан үлэни кыайбат буолан пиэрмэт-
тэн уурайбыта.

Ол кэннэ «Папанин» холкуос бырабылыанньатын дьиэтигэр саҥастара Ог-
дооччуйа эмээхсинниин остуорастаан олорбуттара. Харитена Федоровна со-
тору-сотору ыалдьара үксээн, 3 оҕотун иитэрэ кыаллыбат буолбута. Аҕалара 
Илья Иванович үс бииргэ төрөөбүттээх эбит. Эдьиийэ Матрена Ивановна 1 кыыс 
оҕолоох, Сунтаарга учууталлыыра үһү. Матрена Ивановна аһыныгас, үтүө са-
наалаах барахсан, элбэх тулаайах аҥаардаах оҕолору иитэн, көрөн-харайан 
киһи гыммыт үтүөлээх. Кини туһунан Агафья Ильинична истиҥник-иһирэхтик ах-
тар-саныыр. Ким санаабат буолуой, ииппит, киһи гыммыт күндү киһитин!

Матрена Ивановна бастаан бииргэ төрөөбүт эдьиийэ Марфа Ивановна 6 оҕо-
лоох огдообо хаалбытын Дьаархан Маар күөлүттэн көһөрөн, Сунтаарга бэйэти-
гэр аҕалан олордон, 6 оҕону иитиһэр. Ити кэнниттэн саҥаһа Харитена Федоров-
на улаханнык ыалдьыбытыгар 3 кыыһынаан көһөрөн ылар.

Матрена Ивановна эдьиийин, саҥаһын аһынан, 9 тулаайах аҥаардаах оҕону 
кытта бэйэтин Лидатынаан 10 оҕолонор. Кини бу 10 оҕону аһатар-сиэтэр, таҥын-
нарар, иитэр-үөрэтэр, атахтарыгар туруорар сүдү соругу туруорунар. Бу кытаа-
нах сорук буолбаат!

Агафья (хаҥас өттө) дьүөгэтинээн
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Бука бары икки хостоох учууталлар уопсайдарыгар кыбыллыбыттар. Хайдах 
аһаан-сиэн, утуйан, туран-олорон олороохтообуттара буолуой?!

«Ити кэмҥэ учууталларга күҥҥэ биир бухааҥка килиэби паек биэрэллэрэ, 
ону аһылык аайы биирдии быһыыны сиирбит. Улаатан, кыанар буолан баран, 
оҕуруот аһын, хортуоппуй олордон эбинэрбит», — диэн ахтар сэрии тулаайаҕа 
Агафья Ильинична.

Күһүн оҕолор дьонноругар тахсан, убайдара Сэмэн баһылыктаах бурдук баа-
һынатыгар туораах хомуйаллара. Онтуларын хатаран, сынньан, суорунаҕа тар-
дан, мөһөөччүккэ куттан үөрэ-көтө Сунтаардарыгар илдьэ бараллара. Ол бур-
дуктарын миин буһарыннахтарына, сэлиэй гынаахтыыллар эбит.

Матрена Ивановна бэйэтэ учуутал буолан, улахан эппиэтинэскэ киирбитин 
өйдүүрэ. Оччолорго да учуутал үлэтэ бокуойа суох, олус түбүктээх, ыарахан 
этэ. Ол үрдүнэн кини оҕолорго биир тэҥ үчүгэй сыһыаннааҕа. 1 уолу, 9 кыыһы 
уруок тарын көрөн аахтарара, онон бары үөрэхтэригэр ситиһэллэрэ. Оҕолоругар 
кинигэни элбэхтик аахтарара, бэйэтэ да ааҕара үһү. Кини ити оҕолору ылары-
гар үгүстэрэ кыра, аҕыйах оҕо орто сүһүөх кылаастарга үөрэнэллэр эбит. Кэлин 
оҕолор улааппыттарын кэннэ аны үөрэттэрэр туһугар түбүккэ түһэр. Матрена 
Ивановна дьонтон харчы иэстээн, Агафья эдьиийин Матренаны Воронеж куорак-
ка үөрэххэ тэрийэн ыытар. Үөрэҕэр үчүгэй кыысчаан тутуу институтун бүтэрэр, 
инженер идэтин баһылыыр. Биэнсийэҕэ тахсыар диэри Дьокуускайга «Граждан-
проект» диэн бөдөҥ тэрилтэҕэ үлэлээбитэ. Иккис кыыс Наталья Ильинична БПУ-
ну бүтэрэн үс сыл үлэлиир, онтон СГУ географическай факультетын бүтэрэр. 
Сунтаарга Сиэйэ орто оскуолатыгар география учууталынан, онтон биэнсийэҕэ 
тахсыар диэри завуһунан ситиһиилээхтик үлэлиир.

Матрена, Наталья Ильиничналар билигин дьоллоох Дьокуускай куоракка бо-
чуоттаах сынньалаҥҥа олороллор, оҕолордоохтор, сиэннэрдээхтэр. Оҕолоро 
бары үрдүк үөрэхтээхтэр, үлэһиттэр. Кыра кыыс, биһиги Агафья Ильиничнабыт, 
медсестра идэтин талан уһуннук үлэлээбитэ. Оттон Марфа Ивановна 6 оҕотут-
тан 2-тэ олохтон туораабыт. 4 оҕо бары үөрэхтээхтэр, ыаллар, оҕолордоохтор, 
сиэннэрдээхтэр, бэркэ олороллор.

Матрена Ивановна Сунтаарга улаханнык убаастанар учуутал эбитэ үһү. 
Кини бу күн сириттэн 60-нус сыллар бүтүүлэригэр барбыт. Ырааҕы, уһуну-киэҥи 
толкуйдуур буолан, 9 тулаайах оҕону иитэн, олох киэҥ аартыгар бигэтик үктэн-
нэрдэҕэ. Матрена Ивановна сырдык сэбэрэтэ, күүстээх санаата, мааны майгыта 
ииппит оҕотун Агафья Ильинична сүрэҕэр иҥэн сылдьар. Кини эдьиийин дьо-
руой курдук саныыр, хайдах махтаныан булбат, кэпсииригэр хараҕыттан уу-хаар 
бычалыйар.

Сэрии ыар тыына таарыйбатах ыала суох. Ол бааһын ким хайдах оһорумму-
та, аһарыммыта хас биирдии киһиэхэ дууһатыгар иҥэн сырыттаҕа.

Клавдия Егоровна Кононова, селькор.
«Үөһээ Бүлүү» хаһыата, 2004 с.

Нам нэһилиэгэ 
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Пак Мария Васильевна 

Үрдүк көрдөрүүлээх үлэлээх зоотехниктар ахсааннарыгар  
киирсэрэ истиэххэ астыга

Оройуоҥҥа сүөһү иитиитигэр племенной үлэни дириҥэтэн ыытыыга, искус-
ственнай сиэмэлээһини киэҥ далааһыннаахтык тэнитиигэ чахчы сыралаһан- 
дьаныһан туран үлэлээбит исписэлиистэртэн биирдэстэринэн М. В. Пак буолар. 
Кини 1939 с. кулун тутар ый 13 күнүгэр, ол саҕана Дүллүкү нэһилиэгэр олохсуйан 
олорор кэриэй омук дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ.

Дүллүкү сэттэ кылаастаах оскуолатын кэнниттэн Үөһээ Бүлүүгэ киирэн, 1959 с. 
орто оскуоланы бүтэрбитэ. Онтон Исидор Барахов аатынан холкуоска икки сыл ыан-
ньыксыттаабыта, ол кэнниттэн Красноярскайдааҕы тыа хаһаайыс тыбатын институ-
тугар үөрэнэ киирбитэ. 1966 с. институту бүтэрээт, төрөөбүт оройуонугар төннөн 
кэлэн, саҥа тэриллибит, Үөһээ Бүлүү уонна Бүлүү оройуоннарын хабан, племенной 
үлэни тэрийэр госплемстанция кылаабынай зоотехнигынан анаммыта уонна 12 сыл 
устата оройуон сүөһүтүн боруодатын салгыы тупсарыыга, бородууксуйатын үрдэ-
тиигэ бэйэтин билиитин-көрүүтүн, дьоҕурун, кыһамньытын ууран айымньылаахтык 
үлэлээбитэ. Кини үлэлиир кэмигэр селекционнай үлэ дириҥээн, кэҥээн, уустугуран, 
сүөһүнү ууһатыы атыыр оҕустар лииньийэлэринэн, үрдүк үүттээх ынахтар семей-
стволарынан көрөн былааннаахтык ыытыллыыта уонна тутуһуллуута ирдэнэрэ. 
Мария Васильевна биһиги оройуоммутугар ити үлэни бэрээдэктээһиҥҥэ, олоххо 
киллэриигэ, онуоха ирдэнэр докумуоннары сөптөөхтүк толорууга, үүттээх-астаах 
сүөһүлэри племенной кинигэҕэ киллэриигэ үгүс сыратын уурбута.

1978 с., Исидор Барахов аатынан сопхуоска Намҥа тахсан, отделение ис-
писэлииһинэн, сопхуос селекционер-зоотехнигынан үлэлээбитэ. Онтон кэргэнин 
дойдутугар Мэҥэ Хаҥаласка көһөн, уонтан тахса сыл устата Ленин аатынан соп-
хуос Михаил Егоров аатынан отделениетыгар зоотехниктаабыта. Онно даҕаны 
селекционнай үлэттэн илиитин араарбатаҕа, үрдүк хааннаах симментал боруо-
да сиэнчэрдэриттэн биирдии ынахтан үүт ыамын отделение, пиэрмэ үрдүнэн 
2800–3000 кг таһымҥа тиэрдэн, өрөспүүбүлүкэҕэ үрдүк көрдөрүүлээх үлэлээх 
зоотехниктар ахсааннарыгар киирсэрэ истиэххэ астыга, үчүгэйэ сүрдээҕэ.

Мария Васильевна көнө-сэмэй, холку-наҕыл майгылаах, ыалдьытымсах дьиэ 
хаһаайкатынан биллэрэ. Кэриэй хаана тардан буоллаҕа, оҕуруот аһын үүннэ - 
риигэ олус дьоҕурдааҕа. Дьиэтигэр-уотугар сырыттахха, туох эмэ киһини соһу-
тар-дьиктиргэтэр (экзотическай) үүнээйилэрин көрдөрөрө. Биирдэ, Мэҥэҕэ Пав-
ловскай бөһүөлэгэр олордохторуна сылдьыбыппар, бэйэтэ үүннэрбит орбууһу - 
нан күндүлээн турардаах. Киниэхэ чэйдии киирдэххэ, остуолун аһыгар-үөлүгэр 
оҕуруотун аһын арааһа баһыйааччы, сахалыы эттээх даҕаны бүлүүдэлэрэ дэ-
лэччи соҕус биэрэһинэн-луугунан, тууһунан-туманан тупсарылланнар, киһи айа-
ҕын-бэлэһин аһытан-уматан киирэр ураты амтаннаах буолаллара.

Мария Васильевна билигин кэргэнэ Федор Константинович Сивцевтиин Мэҥэ  
Хаҥалас оройуонугар олороллор. Уоллара Айаал СГУ медицинскэй институтун 
бүтэрэн, Мииринэй куоракка идэтинэн үлэлиир.
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Пак Николай Васильевич 

Оҕолорбутугар, сиэннэрбитигэр, хос сиэммитигэр  

күүс-көмө буолабыт

Мин аҕам кэриэй Пак Баһылай — Ун Бой 1902 с. Ко-
реяҕа төрөөбүт. Алексеева Татьяна Осиповнаны кэргэн 
ылан, Дүллүкүгэ олорбуттар, 5 оҕоломмуттар.

Оҕолоро: Николай (мин) 1937 с., Маайа — 1939 с., 
Аана — 1941 с., Василий — 1943 с., Татьяна 1945 с. 
төрөөбүттэр.

Аҕабын Пак Баһылайы 1938 с. хаайыыга ыыппыттар. 
1 сыл хаайыыга сытыарбыттар. Хаайыыттан кэлэн баран 
ыскылаакка үлэлээбит. Сэрии кэмигэр уонна сут-кураан  
дьылларга кэриэйдэри уонна оҕолору, дьахталлары оҕу-
руокка үлэлэппит. Моркуоп, турунуопус, хаппыыста, сү-
бүөкүлэ, табах үүннэрэллэр эбит. Оҕуруот аһынан хааһы оҥостон сиэн дьон 
хоргуйан өлбөтөхтөр.

Быр-бааччы олорбут 5 оҕолоох ыалы холкуостан таһааран кэбиспиттэр. 
«Кыһыл сирдьит» холкуос архыыбын докумуоннарыттан көстөрүнэн, 1949 с. ыам 
ыйын 9 күнүгэр «Кэриэйдэртэн ыраастаныы кэмигэр» холкуостан үүрүллэн ба-
ран, Пак Василийдаах «Чолбон» холкуоска көһөн кэлбиттэр. Хаайыыттан кэ-
лиэҕиттэн өлүөр диэри (1951 с.) милииссийэлэр кэтэбиллэригэр сылдьыбыт. 
Намҥа оҕуруокка Ильин Анисим биригэдьиирдиир кэмигэр үлэлээбит. 1951 с. 
үлэтигэр тоҥон, сыыстаран, икки өттүнэн ойоҕостотон өлөн хаалаахтаабыт. 
Баһылай кэргэнэ Татьяна ыалдьан, оҕолоро Үөһээ Бүлүү, Ньурба детдомнары-
гар иитиллибиттэр.

Биһиги дьиэ кэргэни кэриэй аҕалаахтар диэн хол-
куостан үүрбэтэхтэрэ буол лар аҕабыт, баҕар, итинник 
дьылҕаланыа суох этэ. Кини өлөрүгэр мин 13–14 саастаах, 
Вася 6–7 саастаах этибит. Кэриэй Баһылай оҕолоро бары 
үлэлээн-үөрэнэн киһи хара буолбуппут. Мин, Николай, 
аҕам өлүөҕүттэн оскуолабын быраҕан үлэлээн барбытым. 
Оччолорго тиэхиньикэ суох кэмигэр оҕуһунан от-мас тиэ-
йиитигэр үлэлээбитим. 16 сааспар холкуос чилиэнэ буол-
бутум. 19 сааспар аармыйаҕа ыҥырыллыбытым, 1957 с. 
ийэм ыалдьан аармыйаттан төттөрү кэлбитим. 1958 с. 
ыал буолбутум. Суоппар-тырахтарыыс идэтигэр үөрэнэн 
өр сылларга тиэхиньикэҕэ үлэлээбитим. 5 оҕолоохпун. Оҕолорум бары ыаллар, 
сиэн нэрдээхпин, хос сиэннээхпин.

Балтым Мария Васильевна Красноярскайдааҕы сельхозинституту бүтэрэн 
учуонай-зоотехник идэтин ылан, үлэлээн баран билигин биэнсийэҕэ олорор. 
Уола Айаал СГУ мединститутугар педиатр үөрэҕин бүтэрээри сылдьар.
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Балтым Анна Васильевна медсестра. Өр сылларга Хоро балыыһатыгар мед-
сестранан үлэлээн баран биэнсийэҕэ тахсыбыта. 2 оҕолоох: уола Александр 
ыал, оҕолордоох. Кыыһа Галина СГУ мединститутугар киэһээҥҥи отделениеты-
гар үөрэнэр, 2 оҕолоох.

Быраатым Василий Васильевич Новосибирскайдааҕы уу тырааныспарын ин-
женернэй институтун бүтэрбитэ. 1999 с. сүрэҕинэн ыалдьан өлбүтэ.

Балтым Татьяна Васильевна Иркутскайдааҕы пединститукка логопед үөрэҕин 
бүтэрбитэ. 3 оҕолоох, сиэннэрдээх. Оҕолоро бары үрдүк үөрэҕи бүтэрдилэр.

Дүллүкүгэ олорон ааспыт САССР үтүөлээх учуутала, сэрии бэтэрээнэ Алек-
сеев Петр Семенович ахтарынан, аҕам Пак Баһылай 5 омук тылын билэрэ үһү. 
Петр Семенович кэпсииринэн, кэриэйдэр бары мустан бэйэлэрин тылларынан 
кэпсэтэн, кинигэ ааҕан тарҕаһаллар эбит. Пак Василийдаахха сундуукка кинигэ-
лэрдээхтэрэ үһү.

Пак Баһылай «Чолбон» холкуоска көһөн кэлэн баран дьиэ туттаары мас кэр-
диммит. Ол дьиэтин маһын Егоров Иннокентий диэн киһи иэс ылан баран төн-
нөрбөтөх. Баһылай эмискэ ыалдьан өлбүтүн кэннэ кини уҥуоҕун тутуох буолан 
баран туппатах. Онон кэриэй Баһылай көмүллүбүт сирэ бэлиэтэ суох.

1990-с сыллардаахха Нам дьыссаатын сэбиэдиссэйэ Егорова Мария Андреев-
на кэриэйдэр олохсуйбут нэһилиэктэригэр сут дьылга хоргуйан өлүү тахсыба-
таҕа диэн оройуон хаһыатыгар ыстатыйа суруйбута. Ону кырдьаҕас көлүөнэ 
дьон аччыктааһын, хоргуйуу диэни билбиттэр билэн эрдэхтэрэ. Аҕам Пак Баһы-
лай — Ун-Бой 2001 с. реабилитацияламмыта.

Мин кэргэмминээн Мария Федоровналыын оҕолорбутугар, сиэннэрбитигэр, 
хос сиэммитигэр күүс-көмө буола, үөрэ-көтө олоробут.

Николай Васильевич Пак.
Кулун тутар, 2006 с.

Петров Гаврил Пудович, Хобусарова Мария Иннокентьевна 

Төрөппүттэрбит барахсаттар сэрии ыар сылларын  

эттэринэн-хааннарынан билэн улааппыт сэбиэскэй кэм оҕолоро 

Биһиги аҕабыт Ньурба Мархаты-
гар СПТУ-га үөрэнэн тырахтарыыс 
идэтин ылан кэлэн Быракааҥҥа со- 
ҕотох тырахтарыыс этэ, «ДТ-54», 
«ДТ-75», «Беларусь» тыраахтардар- 
га — барытыгар үлэлээбитэ. Сар-
сыарда 3–4 чаастан туран от тиэйэ 
Чаалбыкынан эҥин барар, киэһэ хо - 
нугар кэлэр, кэлэн өссө гарааска 
көрүнэр. 1965–1975 сс. Өргүөт нэһи-
лиэгин дьокутаатынан талылла сыл-
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дьыбыт, дьокутааттаабыт билиэттэрэ бааллар, VIII уонна XII «Пятилетка маяга» 
диэн Өргүөт нэһилиэгин кинигэтигэр киирэ сылдьар, «Коммунистическай үлэ 
удаарынньыга» диэн киниискэлэрэ билигин да бааллар. 1969 с. Москваҕа Бүтүн 
Сойуустааҕы норуот хаһаайыстыбатын ситиһиилэрин быыстапкатыгар путевка-
нан наҕараадаланан бара сылдьыбыта. Саамай үлэтин үгэнигэр сылдьан, ыара-
хан ыарыыттан атаҕа суох буолан да баран, сопхуос араас үлэлэригэр үтүө суо-
бастаахтык үлэлээбитэ.

Аҕабыт Нам төрүт олохтооҕо, ийэбит Быракаан Хочотуттан төрүттээх. Эдьии-
йэ Мотурууналыын иккиэйэхтэр, эрдэ тулаайах хаалан аас-туор олоҕу эттэ-
ринэн-хааннарынан билбит оҕолор. Мотурууна Быракааҥҥа кэргэн тахсан 
барбытыгар эдьиийигэр күүлэйдии бара сылдьан ийэбитин кытта билсэн ыал 
буолбуттар. Быракааҥҥа 1975 сылга диэри олорбуппут, оскуолата начаалынай 
буолан, аҕабыт дойдутугар Намҥа көһөн кэлбиппит.

Ийэбит бииргэ төрөөбүттэрэ элбэхтэр, халыҥ аймахтар. Ийэбит куруук сүөһү  
үлэтигэр үлэлээбитэ, эмиэ грамота бөҕө хоруопка муҥунан баара, уһун үйэлэм-
митэ буоллар тыыл бэтэрээнэ буолбут буолуохтаах этэ. Хотоҥҥо сарсыарда 
аайы 5–6 чаастан үлэ ыараханын үлэлии барара, биһиги куруук баран көмөлө-
һөр этибит, биир өрөбүл диэнэ суох кытаанах үлэ этэ. «Чүөчэлэр курдук остуо-
растыы барыаххын» диэтэххэ, «Дьон тэпсилгэнин сууйуохтааҕар ынахтарым 
барахсаттары көрөрүм быдан ордук» диэн күлэн кэбиһээччи. Аны ол хотон үлэ-
тин быыһыгар иис бөҕөнү иистэнээччи. Аҕабыт уус бөҕө, Быракааҥҥа биһиги 
эрэ дьиэбит түннүгэ иһиттэн аһыллар этэ, Нам ыалын саҥа туттубут дьиэлэ-
рин түннүктэрин уонна ааннарын элбэҕи оҥорбута. Сиэннэригэр ахсыыларынан 
мас орон оҥорбута, суунар сир, сундууктары, олоппостору, туоһунан тууйастары 
оҥороро. Илим өрөрө, андаатар, мунду туута бөҕөнү оҥортуур этэ, быһата, са-
таабата диэн суох буолааччы. «Үлэттэн өлбүт суох» диэн таптаан туттар тыл-
лара этилэр, киһи тугу да гыммакка олорорун сөбүлээбэт этэ. Ыҥырыкка сыл-
дьан дьиэ акылаата түһэрсэрэ. Кыра сырыттахпытына, киэһэ утуйаары сытан 
кинигэни дорҕоонноохтук ааҕааччы, ону истэ сытар наһаа үчүгэй буолааччы. 
Киэһээҥҥи аһылыкка араас былыргы түбэлтэлэри кэпсээччилэр, ону: «Тохтоо, 
билигин кэпсээмэ», — дии-дии куттанан атахпытын ыскамыайка үөһэ тардан, 
оҥостон олорон истээччибит.

Ийэбит куруук суораттааччы, ону утуйуох иннинэ улахан миискэҕэ сүөгэйи 
ытыйан остуолга олордон кэбистэҕинэ бары сабан түһэн сиэччибит. Итинник 
курдук ыал олоҕуттан киһи санаан кэлэрэ элбэх буоллаҕа.

Аҕабыт 1983 с. «Москвич» массыына ылыаҕыттан онтун 2008 сылга диэри 
сүүрдүбүтэ, сиэннэрин хатааһылатан бөҕө буолара, чугастааҕы нэһилиэктэр 
ыһыахтарыгар хайаан да сырытыннартыыр, Ньукуолуҥҥа, сайын, күһүн тыаҕа 
похуоттата таһаартыыр этэ. Онон аҕабыт сиэннэрин көрсөн, улааталларыгар 
тии йэн баран бу дойдуттан барбыта. Уһун үйэлэммитэ буоллар билигин да баар 
буо луо этэ, кини саастыылаахтара аҕыйах оҕонньоттор син бааллар. Үлэлээн 
оннук эрэйдэммиппит, ыарахан олох этэ диэн хаһан да муҥатыйбат, суламмат 
этэ, доруобай киһи үөрэ-көтө үлэлиэхтээх диэн бириинсиптээх буолааччы, күн-
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нээҕинэн олоруу сатаммат, сарсын тугу гынабын диэбитинэн утуйуохтааххыт 
диэн буолааччы. Ити курдук кылгастык ахтан аастахха, икки хараҥаны ыпсаран 
үлэлээн-хамсаан аастахтара төрөппүттэрбит барахсаттар, сэрии ыар сылларын 
эттэринэн-хааннарынан билэн улааппыт сэбиэскэй кэм оҕолоро.

Улахан кыыһа Мария Гаврильевна Петрова, 
Нам орто оскуолатын бибилэтиэкэрэ, 

СӨ үөрэҕириитин туйгуна 

Платонов Михаил Лазаревич  
(1928–1980 сс.) 

Туруу үлэһит этэ 

Мэхээлэ ийэтэ Таанньа эрдэ өлөн эбээтигэр иитилли-
бит. Начаалынай оскуолаҕа үөрэнэн иһэн, уурайан бэрт 
кыра сааһыгар холкуоска табаһытынан, сылгыһытынан 
үлэлии барбыт. Туох да элбэх саҥата-иҥэтэ суох кэнэн 
баҕайы килбик уолчаан этэ.

1952 с. табаһыт буолан, бэс ыйын 25 күнүттэн алтын-
ньы 10 күнүгэр диэри Үөһээ Бүлүүттэн Цин-Хой Лээбин 
диэн уолу кытта 5-с №-дээх аэрогеологическай экспеди - 
цияҕа табаһытынан үлэлээбит. Онно үчүгэйдик үлэлээн, 
стахановец аатын биэрбит бирикээстэрэ баар. Онтон кэ- 
лэн Харбалаахха Хрущев аатынан холкуоска үлэлээбит. 
Үчүгэй, туруу үлэһит 
уол диэн 1956 с. Нам- 

ҥа МТС-ка тырахтарыыс үөрэҕэр ыыппыт-
тар. 1954 сыл муус устар 28 күнүгэр үөрэ- 
ҕин бүтэрэн, Харбалаахха Хрущев ааты- 
нан холкуоска МТС-ка тырахтарыыһынан 
ыыппыттар. Ити үөрэнэ сылдьан Федора 
Николаевна Тойтонованы кытта билсэн са - 
йын ыал буолбуттар. 1956–1958 сс. Бүлүү  
оройуоннарын холкуостарыгар сир оҥоһуу - 
тугар ыыталаабыттар. Онно ойуур бөҕөнү 
солоон бааһына оҥорбуттар.

Михаил Лазаревич 1968 с. Ильдар За-
харов аатынан холкуос сопхуос буолбуту- 
гар Нам отделениетыгар тырахтарыыһы-
нан хаалбыта. 1984 сылга өлүөр диэри 

Михаил Лазаревич бииргэ үлэлээбит доҕоро 
Тойтонов Прокопий Ивановичтыын
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Исидор Барахов аатынан сопхуос механизатора, тырахтарыыһа, комбайнера, 
мастарыскыай сэбиэдиссэйэ этэ, өрөмүөнньүт да буолан ылбыта.

Үлэтигэр үрдүк ситиһиилэрин иһин элбэх наҕараадалаах этэ. Ол иһигэр 
1967 с. «Коммунистическай үлэ удаарынньыга» диэн аат бэриллибитэ. 1960 с. 
Верховнай Сэбиэт Президиумун Бочуотунай грамотатынан, 1971 с. СССР Үрдүкү 
Сэбиэтин ыйааҕынан Үлэ Кыһыл Знамята уордьанынан, 1973 с. СССР Верхов-
най Сэбиэтин Президиумун ыйааҕынан Ленин уордьанынан наҕараадаламмыта.

Михаил Лазаревич хаһан да дьиэҕэ олорорун билбэт этим. Аҕабытын көрбөп-
пүт даҕаны, утуйбуппут кэннэ кэлэрэ, сарсыарда эрдэ үлэтигэр барбыт буолара, 
оннук туруу үлэһит этэ.

Кыыһа Мария Михайловна Платонова.
2010 с.

Попова (Харабынова) Елена Егоровна 

Мин 1938 с. тохсунньу 21 күнүгэр Үөһээ Бүлүү оройуо-
нугар Харбалаахха төрөөбүтүм. Аҕам Харабынов Егор 
Николаевич (Молоочук) учуутал этэ. 1914 с. Балаҕаннаах-
ха төрөөбүтэ, 7 кылаас үөрэхтээх. Ийэм Осипова Алек-
сандра Константиновна (атыыһыт кыыһа) 1914 с. Ороһуга 
төрөөбүтэ. Сүрдээх иистэнньэҥ этэ. Бортунуой Өлөксөөн-
дөрө диэн ааттыыллара.

Аҕам Харбалаахха учууталлыы сылдьан, 1938 с., мин 
6 ыйдаахпар, ийэбинээн арахсыбыттара. Аҕам ирээтэ буо-
ламмын, Балаҕаннаахха эһэбэр Харабынов Николай Его-
ровичка иитиллибитим. Эбэм Харабынова Анисия Васильевна иитэн-харайан 
улаатыннарбыта. Ийэм ирээтэ убайым Харабынов Анатолий Егорович, 1936 с. 
төрүөх, ийэтигэр иитиллибитэ. Убайым кэргэннэнэ сылдьыбыта да оҕоломмо-
тоҕо, 38 сааһыгар оһолго өлбүтэ, оҕо-уруу хаалбатаҕа, киномеханик этэ, Анаа-
бырынан, Бүлүүнэн үлэлээн сылдьыбыта.

Аҕам иккис кэргэниттэн 1958 с. балтыбын Альбинаны төрөппүтэ, Кырыкый-
га олорор, Филиппов Егор диэн кэргэннээх, 3 оҕолоох. 1960 с. Еля төрөөбүтэ, 
Кырыкыйга олорор, кэргэнэ Михайлов Петр (Михайлов Юрий Петрович бииргэ 
төрөөбүт быраата), 7 оҕолоохтор. Аҕам кэнники кэргэнигэр олорон Гаврильев 
Владимиры ииттэ ылбыта, Балаҕаннаахха олорор, ыал. Эһэм Харабынов Ньу-
кулай ииппит уола Харабынов Анатолий Николаевич, 1949 с. төрүөх (Үҥкүүһүт 
Балбаара уола), Балаҕаннаахха олорор, ыал, оҕолордоох.

Кыра сылдьан уҥуохпунан олох кыра, этиргэн этим. Эбэм оҕуһунан от-мас 
тиэ йэр, эһэм тыалыы барар, Туобуйанан, Өлүөхүмэнэн бултуур. Миигин таспыт-
тан хатаан бараллар. Кыһын соҕотоҕун дьиэҕэ хаалабын. Миискэҕэ сиэмэ бурду-
гу кутар, «бу сыыһын ыраастаа» диэн. Иһиттэн хатанан баран, ол олорон утуйан 
хаалабын. Үс хостоох, ампаардаах, күүлэлээх дьиэлээх этибит, улахан дьиэ этэ 
оччолорго, Дьолоттон (Намтан) көһөрөн илдьибиттэрэ, эһэм саннынан таһан 
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туппут дьиэтэ. Мас чугас буоллаҕа, ойууртан бэрэбинэлэри сүгэн киллэрэн туп-
пут дьиэтэ. Эһэм байыаннай нолуогу төлөөбөтөҕүн иһин ол дьиэни уоппустаан  
ылбыттар. Иһигэр олордохпутуна көтүрэн киирэн барбыттара, үрдүн буорун 
түһэрэллэрин өйдүүбүн. Ол күһүөрү этэ.

Ол дьиэ Намҥа кэлэн холкуос бырабылыанньатын дьиэтэ буолан ити ыскы-
лааттар тастарыгар турбута, билигин саһыл пиэрмэтигэр баар. Онтон мин эһэ-
бинээн, эбэбинээн ыал муннугар киирбиппит, эһээбит суоҕугар көтүрбүттэрэ.

Турунуопус өлгөм үүнүүтүн ылаллара. Олоппоһу салҕанан туран бэйэбит 
сиир битигэр харбыырбын өйдүүбүн. Турунуопуһу ууга буһаран баран бурдук- 
 таах хааһы оҥорон сиирбит. Эбэм үлэһиттэргэ солуурчахха хааһы буһарара. 
Биирдэ миигин сүтэрэн кэбиспиттэр. Кэһиэх кэһийэн сии олорон үрдүбэр хааһы  
буһарар алтан чааны үрдүбэр саба баттаппыппын уонна утуйан хаалбыппын. 
Биир сыл ынахпыт өлөн үүтэ суох буолан ыалтан үүт аҕаларым. Онон туос 
ыаҕайалаах ыалтан үүттүү барарым, ону ыллаатахпына, арааһы үтүгүннэрэллэр 
даҕаны, ону ааҥҥа олорон иһэн кэбиһэрим. Ыаҕайачааным кыра баҕайы этэ, 
билиҥҥинэн 1 кыра курууска саҕа.

Балаҕаннаахха начаалынай оскуоланы (4 кылаас), онтон 1954 с. Нам 7 кы-
лаастаах оскуолатын бүтэрбитим. Онтон Үөһээ Бүлүү орто оскуолатын 1954–
1958 сс. үөрэнэн бүтэрбитим. «Оскуола-производство-үрдүк үөрэх» диэн ыҥы-
рыынан Балаҕаннаахха Куруҥ Күөлүгэр ньирэй көрүүтүгэр үлэлии тахсыбытым. 
Бу оскуолаттан производствоҕа бастакы тахсыы этэ. Миигин кытта бу сыл үлэҕэ 
тахсыбыттара: Федоров Владимир Федорович, Васильева Розалия Терентьев-
на, Чалбанов Михаил Самсонович, Варфоломеев Ахмед Романович, Симон 
Федотов, о.д.а. улууска, өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр дьон буолбуттара. Ньирэй 
көрөөччүнэн икки сыл үлэлээбитим. Ньирэй турар муостатын күн аайы сууйар-
быт уонна күн аайы испиэскэтин саҥардан сотон иһэҕин, харыйа уутун, итии 
ууну кутан көөнньөрөҕүн уонна бөлөнөхтөөн сиэтэр этибит. Күҥҥэ түөртэ аһа-
таҕын. Оччолорго ынах төрөөтө да тутатына ылаҕын, ынахха эмтэрии суох этэ. 
Ынах төрүүрүн кэтэһэн, ньирэй көрөөччүлүүн, дайааркалыын манаан иккиэн 
төрөтөҕүн.

Ол үлэлии сылдьан сыанаҕа, уус-уран самодеятельноска дьэ кыттыбытым, 
урут оскуолаҕа кыттыбат этим. Балаҕаннаах дьоно көхтөрө бэрт этэ. Артыыс-
тарынан Иван Жендринскэй (кини тэрийэр этэ), кулууп үлэһитэ Окоютов Иван, 
Мария Николаева (И. Жендринскэй кэргэнэ), Мухоплев Борокуоппай, Иванов Ва-
силий (Дьокумуор), Степанов-Бөкөйө Бүөтүр, Егорова Аана (Быралгы кыыһа), 
Васильева Маруся (Чоорооно кыыһа), Алексеева Мария (Сыҕаан кыыһа), Егоров 
Лука (Январь аҕата) уо.д.а. Сыанаҕа «Күкүр Уус», «Лоокуут уонна Ньургуһун», 
«Үчүгэй Үөдүйээн» айымньылары туруорбуппут. «Өстөөхтөр» диэн пьесаҕа  
мин эмээхсин оруолун толорбутум, оройуоннааҕы бэстибээлгэ 2-с миэстэни ыл-
быппыт.

1960 с. Дьокуускайга культпросветительнай училищеҕа үөрэнэн, икки сылы-
нан бүтэрбитим, бибилэтиэкэр идэтин ылбытым. Онно куруһуокка сылдьан хаар - 
тыскаҕа түһэрэргэ үөрэммитим. Куурустарынан күрэхтэһии буолара. Онно биһи-
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ги куурустан «Ини бии» драматтан Варвара монологун ааҕан «5» сыананы ыл-
бытым. Уопсай дьиэҕэ олорбутум, каникулга кэлэргэ-барарга «Киров» борохуо-
тунан 3-түү суукка айаннаан кэлэр этибит.

Үөрэхпин бүтэрэн, 11 сыл Харбалаахха бибилэтиэкэринэн үлэлээбитим. Он-
но комсомольскай тэрилтэ сэкирэтээринэн үлэлии сылдьыбытым, Исидор Ба-
рахов аатынан сопхуос хомсомуолун чилиэнэ этим, 1-кы ыҥырыыга олохтоох 
Сэбиэт дьокутаатынан, ону таһынан лавочнай кэмитиэт чилиэнинэн өр сылдьы-
бытым уонна үксүн кулуупка солбукка кулууп үлэһитин курдук сылдьыбытым. 
Култуура үлэһитэ буоларым быһыытынан, 1964 с. ахсынньы ыйга «Исидор Ба-
рахов ыччата ыллыыр» диэн кэнсиэркэ кыттан Мария Игнатьевна Константино-
ва салайааччылаах, Георгий Никифоров, Гаврил Кысылбаиков, 40-ча буолан, 
Дьокуускайга тыа сирин уус-уран самодеятельноһын көрүү күрэхтэһиитигэр гру-
зовой массыынанан уонна оптуобуһунан баран кыттыбыппыт. Мин оптуобуһу 
тулуйбат буолан, кэлэ-бара куусапка олорбутум. Мария Игнатьевна туруорбут 
хуора бастаан лауреат буолбуппут. Бу кыһын кэлэн баран, Сунтаарынан, Ньур-
банан ый курдук кэнсиэртээбиппит. Онно Васильев Николай Егорович СССР 
Верховнай Сэбиэтин дьокутаата, холкуос бэрэссэдээтэлэ этэ. Саамай кини онно 
күннээн сылдьыбыта. Ол харчынан картиннай галерея атыылаһыллан галерея 
аһыллыбыта. Онно Саха сирин худуоһунньуктарын араас тиэмэҕэ уруһуйдара 
буолар этилэр. 1965 с. Дьокуускайга Кыайыы 20 сылыгар анаммыт бэстибээлгэ 
лауреат аатын ылбыппыт. Сүрдээҕин биһирэнэн кэлбиппит.

Дьахтар кэмитиэтигэр актыбыыс этим. Онно дьиэ хаһаайкаларыгар иискэ 
куруһуок ыытар этим, киэбинэн быһарга, оҕуруо тиһиитигэр үөрэппитим. Урут 
оҕуруолаах сапожка үөдүйэ сылдьыбыта, онно бэйэбэр уонна дьоҥҥо оҕуруо ти-
гэн киэргэтэр этим. Эр киһи баайыы бэргэһэтэ үөдүйэ сылдьыбыта, ону баайар 
этим, бэргэһэтиттэн бээһиҥкэтигэр тиийэ баайабын. Тириини бэйэбит дьиэби-
тигэр таҥастаан (талкынан, илиинэн имитэн, сууйан), бэргэһэ, үтүлүк тигэбин. 
Билигин кыргыттар иистэнэллэр, 3 кыыс, 2 кийиит анал иис үөрэхтээхтэр. Элбэх 
иис күрэхтэригэр кыттан миэстэлэһэллэр.

Субуотунньуктар бөҕө буолаллара: оттук мас, дулҕа кэрдиитэ, кырбааһына, 
күһүн бурдук, хортуоппуй үлэтэ, от үлэтэ, дайаарка солбуйуута, кыһыл муннук, 
пиэрмэлэргэ, отчуттарга бибилэтиэкэлэри тэрийии, агитационнай биригээдэҕэ 
сылдьыы. Отчуттарга Оччугуй үрэххэ атынан, сайылыктарынан сылдьарбыт.

Бибилэтиэкэҕэ инвентаризация, алпаабытынан уонна систематическай ка-
талогтары оҥорбутум. Ол бибилэтиэкэ биһиги Намҥа кэлбиппит кэннэ 1981 с. 
умайбыта (кулууп умайбытыгар), ол үлэм билигин ол иһин көстүбэт.

Биһиги аҕабыт Попов Юрий Прокопьевич 1940 с. алтынньы 15 күнүгэр Иркут-
скай уобалас Катангскай оройуон киинэ Ербогачен бөһүөлэгэр төрөөбүтэ. Ийэтэ 
Варвара Васильевна омугунан эбэҥки (эвенк), аҕата Попов Прокопий Николае-
вич нуучча, сэриигэ баран сураҕа суох сүппүт. Ийэтэ дайаарка, аҕата оробуочай. 
Аҕалара 14 бииргэ төрөөбүттэр, манна кэлэ сылдьыбыттара. Юрийдаах 4 бииргэ 
төрөөбүттэр, кини 4-с оҕо. Юрий Прокопьевич 7-с кылааһы бүтэрэн баран, метео-
станцияҕа үлэлээбит, онтон 1960–1963 сс. Анаабырга аармыйаҕа сулууспалаа-
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быт. Аармыйа кэнниттэн Дьокуускайга кэлэн электрик үөрэҕэр үөрэммит, үрдүк 
күүрүүлээх лииньийэ тутуутугар 1964 с. Үөһээ Бүлүү Харбалааҕар кэлбитэ. Онно 
үлэ бөҕө, кыһын ахсынньыга кэлээт да, лииньийэ баҕанатын үүтүн күрдьэҕинэн 
хаһан туруораллара, ирбитин да хастахха сиҥнэн хаалара. Ол кыһын Харба-
лаахтан Быракаан үрэҕэр диэри аҕалбыттара. Дьаамалары 1,5 миэтэрэ ди-
риҥнээҕи хаһан, 10-ча буолан, баҕанатын утары туруоран иһэллэрэ.

1965 с. атырдьах ыйыгар холбоспуппут, онно кини Харбалаахха уонна оро-
йуоҥҥа параллельно үлэлээбитэ, үрдүк күүрүүлээх лииньийэни көрөрө, элек-
триктээбитэ, лииньийэ быһыннаҕына өрөмүөннүүрэ, пиэрмэ уотун, пилораманы 
көрөрө, үлэтэ элбэх этэ. Харбалаахха уонча сыл киһи олорботох дьиэтин атыы-
лаһан, өрөмүөннээн баран олорбуппут. Харбалаахха 11 оҕоломмуппут, бары 
сыры-сыллатааҕылар. Маҥнай дьыссаат суох этэ, 1970-с сыллардаахха аһыл-
лыбыта. Ону кэргэмминиин солбуйса сылдьан көрөрбүт, эбээ, эһээ көрбөтөх-
төрө. Мин бибилэтиэкэҕэ үлэлии сылдьан, чаастаах үлэҕэ сатаныа суох курдук 
буолан, 7 оҕолонон баран, 1974 с. дьыссаакка түүҥҥү ньээҥкэнэн көспүтүм. Түүн 
хоноҕун, сайыҥҥы өттүгэр күнүһүн бэкээринэҕэ үлэлиир этим. Оччолорго бэкээ-
ринэҕэ соҕотох үлэһит этим, остуорас эҥин көрүллүбэт этэ. Сарсыарда 5 чаас ка 
тураҕын, килиэпкин охсон, 2-тэ буһаран, 11 чааска бүтэҕин. Онтон оттуу барар 
этим. Тоҥус күөлэ диэн чугас сирдээх этим, онно оттуурбут, оҕолорбун кытта, 
онтон киэһэ үлэбэр барарым, ол курдук ньүдьү-балай сылдьарым. 1979 с. Дьо-
руой ийэ буолбутум, онно анаан-минээн Харбалаахха биэчэр тэрийбиттэрэ. 
Дьиэбитигэр баайбыт диэн сүөһүлэммиппит, 7-лии сибиинньэ оҕотун кыстатан 
таһаарарбыт, 20-чэ кууруссалаах этибит. Итинник үлэлээн, харчы мунньунан, 
Намҥа ити олорор дьиэбитин туттубуппут, 5 хостоох, хочуолунайдаах, хочуолу-
найтан ураты иэнэ 11 х 9,5 м этэ. 1981 с. Намҥа киирбиппит. 1982 с. 45 сааспар 
кыра кыыспын Римманы төрөөбүтүм. Аҕабыт 1990 с. эмискэ сүрэҕинэн ыалдьан 
өлбүтэ.

Манна кэлэн баран бэкээринэҕэ остуорастаабытым, маҕаһыыҥҥа уборщица-
лаабытым. Онтон 1985 сылтан 1997 сыл балаҕан ыйыгар диэри Нам балыыһа-
тыгар завхоһунан сырыттым. Санаабар үчүгэйдик үлэлээн, бырааспыт Коряки-
на Лидия Филипповна СӨ үтүөлээх бырааһа буолбута. Итиннэ үлэ лии сылдьан 
эмиэ уус-уран самодеятельноска актыыбынайдык кыттыбытым. Билиҥҥэ диэри 
«Көмүлүөк» түмсүү иһинэн ыытыллар бары мероприятиеларга күүһүм кыайа-
рынан сылдьабын, соҕотоҕун ыллыыбын, ордук сахалыы матыыптары уонна 
сыаҥкаҕа оонньуубун, бэйэм суруйбут бэчээттэммит аҕыйах хоһооннорбун ааҕа-
бын, частушка күпүлүөттэрин айан ыллыыбын.

Елена Егоровна Попова.
1998 с.

Нам нэһилиэгэ.
Нам музейын архыыбыттан 
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Родионова Мария Михайловна 

Ийэм дьоллоох олоххо олороруттан үөрэбин 

Ийэм Ольга Николаевна, Михаил Егорович 
Родионовтар улахан кыыстара этэ. Нам оҕо-
лорун кыра эрдэхтэриттэн холкуос үлэтигэр 
үлэлэппитэ, сүрэхтээх, үлэни таптыыр гына 
улаатыннартаабыта. Ийэм оҕо эрдэҕиттэн 
холкуос үлэтигэр окко үлэлээбитинэн барбы-
та. Аны дьиэ маһа кэртэхтэринэ, оҕуһунан 
таһара, атын да оҕолор, дьахталлар хаал-
сыбаттара. Мөдөөн соҕус оҕуска түбэстэхтэ-
ринэ, ытыы түһэн ылаллара, сарсыардаттан  
киэһээҥҥэ диэри үлэлиирэ. Ийэм сэрии ыар 
сылларыгар хайдах үлэлээбитин хараастан олорон кэпсиирэ. Ол кэмнэргэ оҕо- 
аймах, дьахтар эр дьону солбуйан күүстээх үлэҕэ эриллибиттэрэ. Уолаттар, кыр-
гыттар окко оҕус сиэтэллэрэ, ханна үлэ баар сиригэр тиритэ-хорута үлэлиил-
лэрэ. Ийэм сэрии сылларыгар үлэлээбит бэлиэтин — үлэ мэтээлин — кичэл-
лээхтик ууруна сылдьар.

Быйыл ийэм 76 сааһын туолла. Кини дьоллоох олоххо олороруттан үөрэбин.

Кыыһа Мария Григорьева.
Нам музейын архыыбыттан

Романов Николай Алексеевич

Романов Николай Алексеевич-РКА оҕолоро  

хаһан да дьоммут аатын түһэн биэриэхпит суоҕа

Аҕам Николай Алексеевич 1939 с. кулун тутар 1 күнүгэр 
Дьоло сайылыгар төрөөбүтэ. Кини аҕата Романов Алексей 
Романович аҕам 3 саастааҕар 1942 с. Аҕа дойду Улуу сэ-
риитигэр барбыт. Сэриигэ барыар диэри төрөөбүт дойду-
тугар холкуоска болуотунньугунан үлэлээбит. Эбээм Куду-
сова Прасковья Николаевна Дьолоҕо кийиит буолан кэлэн 
ыанньыксытынан үлэлээбит. Кэргэнэ Өлөксөй сэ риигэ ба-
рарыгар эбээм ыарахан хаалбыт. Кыыс оҕоломмут, Катя 
диэн ааттаабыт. Эһээбит сотору соҕус сурук суруйбута 
тии йэн кэлбит, онно этэҥҥэ сулууспалыы сылдьарын, бул-
чут буолан снайпер буолбутун, фашистары кыайан сотору 
кэлиэҕин туһунан суруйаахтаабыт. Онтон өр-өтөр буолбакка, үс муннуктуу тутул-
лубут «хара сурук» кэлэн аҕам барахсан аҕата суох хаалаах таабыт.

Аҕам кыра сааһыттан холкуос үлэтигэр үлэлээн ийэтигэр көмө киһитэ буол-
бут. Оскуолаҕа үөрэнэр кэмигэр төһө да интэринээккэ олохтообуттарын үрдүнэн 

Мария Михайловна кыыһынаан
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Дьолоттон эргийэ сылдьан үөрэммит. Дьиэтиттэн баран иһэн куобахха туһах 
иитэрэ эбитэ үһү уонна төннөн кэлэн иһэн туһаҕыттан куобах ылан дьиэтигэр 
үөрэн-көтөн тиийэр эбит. Саас, күһүн аны Дьоло күөлүгэр тиргэлээн кустаан ийэ-
тин, Дьоло дьонун үөрдэр эбит. Бу Дьолоҕо хас да ыал бииргэ дьукаахтаһан 
олорбуттар. Онон аҕам Туручуок Уйбаанын-Иванов Иван Николаевичтыын олох 
биир ыал оҕолорун курдук улааппыттар. Куруук бииргэ сылдьаллара эбитэ үһү. 
Онтон Нам оскуолатын бүтэрэн, аны Үөһээ Бүлүүгэ үөрэнэ киирбиттэр. Манна 
интэринээккэ олорон үөрэммит. Хас өрөбүл аайы ийэтигэр барар эбит.

Ийэтэ, мин эбээм, огдообо буолан сайылыктан сайылыкка киһи наада буол-
ла да көһө сылдьан ыанньыксыттаабыт. Онон хас олорбут сайылыктарын аайы 
аҕам сайылык дьиэтин истиэнэтигэр РКА — Романов Коля Алексеевич диэн  
аатын кылгатан, инициалларын суруйан хаалларар идэлээх буолан, РКА диэн 
хос таптал ааттаммыт. Биһиги сайылыктарга бардахпытына, наар аҕабыт суру-
йан хаалларбыт аатын көрдүүр идэлээх этибит. Ол суругу кытта биһиги эмиэ 
ситимнээх курдук сананарбыт.

Аҕам оскуолатын бүтэрэн баран, Сэбиэскэй аармыйа кэккэтигэр сулууспа-
лаабыта. Онтон Москваҕа Автодорожнай институкка үөрэнэ киирбитэ. Үөрэҕэр 
үчүгэй буолан, эксээмэҥҥэ үгүс саха уолаттарыгар үөрэххэ киирэллэригэр кө-
мөлөспүтүн туһунан доҕотторо элбэхтик кэпсииллэрин истибитим.

Ол эрэн үөрэҕин ситэри бүтэрбэккэ быраҕан кэлэн, арааһа, мин төрүүр ыйаах-
пар буолуо, ийэбинээн билсэн, 1965 с. сэтинньи ыйга холбоһон, ыал буолбутта-
ра. Ийэм Амма кыыһа буолан бастаан Аммаҕа олорбуттар. Аҕам суоппардаа-
быт. Онтон сайын саҕаланыыта аҕам дойдутугар Үөһээ Бүлүүгэ көһөн кэлбиттэр. 
Кэлээт да, доҕоро Иван Николаевич Ивановтаахха-Туручуок Уйбааннаахха кыра 
көрсүһүү биэчэрин тэрийбиттэр. Онтон кинилэргэ сынньана түһэн баран аны  
ийэтигэр Балаҕаннаахха барбыттар. Онно тиийэн таайа Степанов Бүөтүрдээх-
хэ — Бөкөйө Бүөтүрүн аахха эмиэ биэчэрдээбиттэр. Дьэ ол эрэ кэннэ эбээм оло-
рор сайылыгар, Уоттаахха, атынан барбыттар.

Бу кэмҥэ самаан сайын саамай тупсан, муҥутаан итийэн турар кэмэ эбит. Кэ-
лэн баран эбээм ынахтарыгар титииккэ тахсыбыт. Аҕам чугас күөлгэ кустуу киир-
бит. Ийэм соҕотоҕун хаалбыт. Эбээм киирбитэ арай ийэм төрүүр талыыта киирэн 
эрэр эбит. Хата, дьолго, Докторова Розалия Ивановна диэн акушерка үөрэхтээх 
кыыс Уоттаахха баар кэмэ буолан аһыыр остуолларын бэлэмнии охсоот, ийэбин 
онно төрөппүттэр. Аҕам кустаан кэлбитэ мин төрүү охсон сытар үһүбүн. 7 ый-
даах итэҕэс оҕолоох дьахтары, ийэбин, атынан төттөрү Нам балыыһатыгар ил-
дьибиттэр. Бастаан пенициллин бытыылкатынан үүт иһэрдэн, суулаан-суулаан 
баран куобах тириитигэр уган, инкубатордаан, сууннаралларыгар баатаны ууга 
илитэн сотон, алҕаска сыыһа тутуннахтарына тириим түһэн хаалара эбитэ үһү, 
бостууктаан аҕай киһи гыммыттар.

Ол кэмҥэ төрөөбүт дьахтар баара-суоҕа оҕото икки ыйдааҕар үлэтигэр тахсар 
буолан ийэм үлэлии тахсыбыт. Онон эбээм ыанньыксыттаан бүтэн миигин көрөн 
олорбут. Дьонум Балаҕаннаахтан көһөн кэлэн Намҥа Булуҥ түөлбэтигэр эбээм 
убайдара олорор тиэргэннэригэр кыракый дьиэ тутта охсон олохтоох сирдэрин 
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дьэ булан олохсуйбуттар. Аҕам идэтинэн суоппар буолан 
араас массыыналарга суоппардаабыта. Мин кэннибиттэн 
утуу-субуу 4 уолламмыттара.

Оҕо сааһым олох умнуллубат өйдөбүлэ буолар — аҕам 
массыынатыгар олорсон олох кыра сылдьан Балаҕан наах-
ха барсарым. Онно киириигэ улахан дьиэҕэ Егорова Мо-
тялаах дьиэлэрэ баара. Кинилэр тиэргэннэригэр хачыал 
баар буолааччы. Ол хачыал тыаһа санаатахпына, били-
гин да иһиллэр курдук. Наһаа да ымсыырааччыбын — ол 
хачыал тыаһыгар.

Арай биирдэ кыра кылааска үөрэнэ сырыттахпына, 
дьиэ бэр кэлбиппэр: «Паапаҕын милииссийэлэр тутан бар-
дылар» диэбиттэригэр ытаан-ытаан бараммын, оччолорго сэбиэт дьиэтигэр 
тиийбиппин уонна онно паапабын хаайан олорор хосторун ааныгар тураммын 
эмиэ ытаан бөҕө үһүбүн. Хайа эрэ бодобуос суоппара тыраассаҕа ынаҕы түҥнэ-
ри көппүт, ол иһин бодобуос суоппардарын барыларын хаайбыттар. Мин олох: 
«Мин паапам буруйа суох», — дии-дии баайсан бөҕө үһүбүн. Олох дьиэбэр бар-
батахпын. Инньэ гынан ыксаан Кардашевская Мария Михайловна, Хаһаас Маа-
рыйа, сэбиэт дьиэ тин уборщицата уонна харабынайа үрдүттэн олорор буолан, 
бэйэтин хоһугар киллэрэн хоннорбут. Хата, дьолго, атын киһи буолара биллэн 
аҕабынаан иккиэн дьиэлээбиппит. Мин олох паапа оҕото этим. Кини ханна ба-
рар да батыһа сылдьарым. Ол да иһин Нам ыала үксэ чугас аймахтарым курдук 
буолааччылар. Элбэхтэ Алексеев Алексей Лазаревичтаахха, Баттыйа Өлөксө-
йүн аахха хоммуппун өйдүүбүн. Алексей Лазаревич аҕабын кытта наар бииргэ 
үлэлиир буолан наар уолум диэн таптаан ааттааччы. Онтон да атын ыалларга 
бардаҕына, батыһа сылдьар идэлээҕим, аҕам кутуруга этим. Сайын аҕам бурдук 
ыһыытыгар, хомууругар үлэлиирэ. Мин киниэхэ ыһык таһааччы буоларым. Бур-
дук быыһыгар киирэн баран мунан хаалар да түгэннэрдээҕим. Кыһын тыраахтар-
га үлэлиирэ, от-мас тиэйэрэ.

Аҕам наһаа булчут этэ. Тыаҕа бардаҕына наар илии тутуурдаах, өттүк хара-
лаах кэлэрэ. Ыһыгар уктан барбыт арыылаах килиэбин түөһүгэр уктан төттөрү 
аҕалара уонна: «Куобах кэһиитин ыытта» диэччи. Оҕолор куобах кэһиитин сиэ-
ри кэтэһии бөҕө буоларбыт. Балыктаан кэллэҕинэ, миискэ тута-тута чугас ыал-
ларбытыгар кэһии таһааччыбыт, суох буоллахтарына күүлэлэрин иһигэр киирэн  
ууран кэбиһээччибит. Дьонум чугас ыалларын кими да матарбакка түҥэтэр 
этилэр. Оччолорго Булуҥ түөлбэтигэр аҕыйах ыал баара. Кустаан кэллэҕинэ, 
аны кус тутуурдаах сүүрэрбит. Билигин санаатахпына, дьонум наһаа да дэлэгэй 
эбиттэр, дьон үөрдэҕинэ, онтон дьоллонон олорбуттар эбит.

7-с кылааска үөрэнэ сырыттахпына, аҕам миэхэ бэйэтин саатын биэрэн саа-
нан ытарга үөрэппитэ. Бастаан муустары ытыалыыр этибит. Биирдэ аҕабыт үлэ-
титтэн кэлэн баран күнүс оронугар сынньана сыппыта уонна кыайан турбатаҕа. 
Ити иннинэ мас кэрдэн тиэйэ сылдьыбыттар эбит этэ. Араастаан эмтэнэ сатаа-
быта да кыайан өрүттүбэтэҕэ. Наар гормональнай таблеткаларынан сылдьар 

Кэргэнэ Мария 
Егоровна Романова
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буолбута. Аҕабыт саатын сүгэн бырааттарбын кытта бултуу барарбыт. Ойуур 
саҕатыгар диэри ыал улахан оҕото буолан, мин сүгэн киирэрим, онтон ойуур иһи-
гэр киирдим да бырааттарым ылаллара. Күһүн-саас куобахха туһахтыыр этибит. 
Ханан куобах ыыра баар буолуохтааҕын, хайдах туһах иитэрбитин эҥин бары-
тын аҕабыт ороҥҥо да сыттар курдары көрөр курдук ыйан биэрэн ыыталыыра. 
Бырааттарым оскуолаҕа сылдьан бэйэлэрэ бултуур, балыктыыр, ат сүүрдэр 
буол буттара. Ол барыта аҕабыт үөрэҕэ этэ.

Кэлин арыый аматыйан, Исидор Барахов аатынан сопхуос киин аппараатын 
хонтуоратыгар харабынайынан өр үлэлээбитэ. Тайаҕынан сылдьан аа-дьуо хаа-
ман бэйэтэ кэлэр этэ. Үлэтин кэмигэр дуобаттаан аралдьыйар эбит этэ уонна 
илиитин хамсата сатаан куруук тетрис оонньуурунан оонньуура. Төһө да эмкэ 
бэриммэт ыарыыга ыарыйдар, хаһан да санаатын түһэрбэт киэҥ көҕүстээҕэ.  
Биир дэ да аҕам кыыһырбытын өйдөөбөппүн, эгэ паапа тапталлаах оҕото мөҕүл-
лүөм дуо — суох буоллаҕа. Аҕам үлэтиттэн хойутуур эбэтэр ыалдьыбыт буол-
лаҕына төлөпүөннээн биллэрэр этэ, оччоҕо миигин утары көрүһүннэрэ ыытаач-
чылар. Аҕам барахсаны олуһун да суохтуубун.

Ийэбит Мария Егоровна суох буолбутун кэннэ сылы кыайбат кэм иһинэн аҕа-
быт эмиэ биһигиттэн күрэммитэ.

Биһиги, оҕолоро, бары ийэбитигэр, аҕабытыгар муҥура суох тапталларын, 
үлэҕэ, дьоҥҥо сыһыаҥҥа үөрэхтэрин иһин махтанабыт. Кинилэр баар буоланнар 
биһиги баарбыт. Барыбыт өйбүтүгэр-санаабытыгар кинилэр өрүү сырдык-сы-
лаас мичээрдэрэ арыаллыы, арчылыы, араҥаччылыы сылдьар. Романов Коля 
Алексеевич — РКА оҕолоро хаһан да дьоммут аатын түһэн биэриэхпит суоҕа, 
өрүү да РКА диэн ааты билэр дьоммутугар ааттата сылдьыахпыт.

Кыыстара Вероника Николаевна Семенова.
2020 с.

Дьокуускай

Романова Мария Егоровна 

Баарыҥ буоллар билигин…

Ийэм Мария Егоровна 1939 с. олунньу 23 күнүгэр Амма 
улууһун Бөтүҥ нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. Ийэтэ Еф-
росинья Серебряникова диэн этэ. Кини эдэр сааһыгар 
ыарыһах буолан, ийэм олох кыра эрдэҕинэ күн сириттэн 
күрэммитэ. Аҕата Егоров Егор Спиридонович икки сэрии 
кыттыылааҕа этэ. Гражданскай сэрии кэмигэр пионер уол 
Саһыл Сыһыыга үрүҥнэр төгүрүктээһиннэригэр түбэспит 
Иван Строд хамандыырдаах этэрээт уонна киниэхэ көмө - 
ҕө кэлэн иһэр Нестор Каландаришвили этэрээттэр связной-
дара эбит. Эһээбит бу Саха сиригэр буолбут гражданскай 
сэриигэ кыттан, Саха сирин дьоруой пионердарын туһунан 
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кинигэҕэ киирбитэ. Аҕа дойду 2-с сэриитигэр 1942 с. ыҥырыллан барбыта. 1942 с. 
Аҕа дойду Улуу сэриитигэр кыттан, биирдэ да улаханнык бааһырбакка, 1945 с. 
Германияҕа тиийэн фашистары кытта кыргыһыытын түмүктээбитэ. Арҕаа сэрии 
бүппүтүн кэннэ, Уһук Илин фронугар тиийэн, Япония Квантунскай аармыйатын 
урусхаллааһыҥҥа кыттыбыт. 1947 с. сэриилэһэн бүтэн дьэ дьиэтигэр Амматы- 
гар төннөн кэлбит. Төннөн кэлэн, «Бөтүҥ» холкуоска биригэдьиирдии сылдьан, 
холкуос отун холкуос сылгыларыгар сиэтэн, Белай Гораҕа 5 сылга хаайыыга 
барбыт. Эһээбит туһунан олус элбэҕи кэпсиэххэ сөп.

Ийэм барахсан иккис төгүлүн тулаайах хаалаахтаабыт. Аҕата кыыһын быраа-
тыгар Бүөтүргэ хаалларан барбыт уонна «детдомҥа туттараар, киһи гынаар» 
диэн көрдөспүт. Ийэм кыһынын детдомҥа, сайынын Бөтүҥҥэ Бүөтүрдээххэ сыл-
дьан улааппыт. Кыра оҕо эрдэҕиттэн ыллыыр буолан, сайынын отчуттарга, бур-
дук үүннэрээччилэргэ ыллаан кыра туттар харчыланар эбит.

Оскуолатын бүтэрэн, Дьокуускай куоракка культпросветка үөрэнэ сылдьан, 
мин аҕабын Романов Николай Алексеевичтыын көрсөн ыал буоларга быһаа-
рыммыттар. Үөрэҕин бүтэрэн баран, 1965 с. Аммаҕа үлэлии тахсыбыт. Аҕа-
тыгар Егор Спиридоновичка кэргэн тахсан эрэбин диэбитин Бүлүү эҥээр уола 
диэн сөбүлээбэтэҕин биллэрбит. Аҕата хаайыыттан тахсан баран, Аммаҕа төн-
нөн кэлбэтэх, Белай Гораҕа ыал буолан хаалан хаалбыт. Ийэм онуоха «миигин 
ииппэккэ гынан баран, кэргэн тахсарбын бопсор» диэн аҕатыттан өстүйэн тэйэн 
хаалбыт. Бастаан Аммаҕа олорбуттар. Аҕам суоппардаабыт, ийэм кулуупка үлэ-
лээбит. Онтон Үөһээ Бүлүү Намыгар олохсуйа, аҕам дойдутугар көспүттэр.

Ол кэмҥэ аҕам ийэтэ Кудусова Прасковья Николаевна Балаҕаннаах учааста-
гар Уоттаах сайылыгар ыанньыксыттыы сылдьар эбит.

Бэс ыйын ортотуттан айаннаан аара Намҥа Иванов Иван Николаевичтаахха 
(Туручуоктарга) сынньанан, Балаҕаннаахха абаҕам аахха Бөкөйө Бүөтүрдээххэ 
тиийэн ыал буолбуттарын бэлиэтээн кыра көрсүһүү оҥорон ааспыттар.

Бэс ыйын 21 күнүгэр дьэ тиийиэхтээх сирдэригэр Уоттаах сайылыгар тиий-
биттэр. Эбэм остуол тардар түбүгэр 
түспүт уонна үлэтигэр тахсыбыт, аҕам 
күөлгэ кустуу киирбит. Арай ол кэмҥэ 
ийэм төрүүр ыарыыта киирэн 7 ый-
даах оҕону миигин төрөппүт. Хата, ол 
кэмҥэ, дьолго, киһи буолуох быабар 
сайылыкка акушерка Докторо ва Ро-
залия Ивановна дьонугар ыалдьыт-
тыы кэлбит кэмэ буолан, ийэм этэҥҥэ 
быыһаммыт.

Аҕам кустаан кэлбитэ мин номнуо 
күн сирин көрөн сытар үһүбүн.

Оччолорго ийэ оҕотун кытта икки 
эрэ ый олорор буолан, эбээм биэн-
сийэҕэ тахсан оҕолорун кытта Намҥа 

Мария Егоровна 
кэргэнэ Николай Алексеевичтыын
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көһөн кэлбиттэр. Ийэм бастаан дьыссаакка үлэҕэ киирбит. Эбээм оҕо көрбүт. 
Ийэм барахсан үлэтин быыһыгар сүүрэн кэлэн миигин эмтэрэ охсон барара 
эбитэ үһү. Онтон утуу-субуу уолаттар, бырааттарым, төрөөбүттэр: Алешка, Бо-
рис, Ромка уонна кыра уол Коликка. Коликка ыарыһах оҕо төрөөн баара-суоҕа 
балтараа сааһыгар суох буолбута.

1972 с. ийэбит Нам рабкообугар бородуукта маҕаһыыныгар атыыһыттыы 
киир битэ. Бу маҕаһыыҥҥа туох барыта баар этэ, билигин өйдүүрбүнэн, онноо-
ҕор бараан этэ кытары атыыланара. Биһиги оҕолор дьиэбититтэн чугас буолан 
наар тахсан араабы буолар этибит, сороҕор кэнсиэрбэлэри дьаһайан киэргэтэ 
ууран көмөлөһөрбүт.

Манна килиэп атыыланар кэмигэр киһи бөҕө мустааччы. Оһох иннигэр оло-
рон аа-дьуо кэпсэтэллэрин өйдүүбүн. Ааныка эмээхсин остуорастыыр этэ. Ып- 
ырыган хачаайы баҕайы этэ да, бэкээринэттэн кууллаах килиэби санныгар сү-
гэн, көтөҕөн аҕалааччы. Сороҕор Мээмий оҕонньор килиэби тэлиэгэлээх атынан 
тиэйэн аҕалааччы. Сип-сибилигин оһохтон тахсыбыт килиэп сыта наһаа да 
минньигэс буолара. Оттон килиэп хаҕа (куорката) өссө минньигэһэ. Килиэп ыл-
лахпытына, аҥаара аара суолга бүтэрэ. Ол иһин ийэбит кэлэригэр булгуччу ки-
лиэп ылан кэлэрэ.

Аны сакалааттар тустарынан туһунан ахтыы суруйуохха сөп буолуо этэ.  
«Особый» диэн улахан сакалаат баара. Баара-суоҕа 1 солкуобайдааҕа. Онтон 
ботуон сакалаат 38 эрэ кэппиэйкэ этэ. Биһиги сакалаат ылаары харчы мунньу-
нарбыт. Уонна оҕо пюретэ эмиэ аҕыйах кэппиэйкэ этэ, хаппаҕын тоһоҕонон тэ-
һээт иһэн кэбиһэрбит. Сгущенка эҥин туһунан кэпсии да барыллыбат. Маҕаһыын 
иннигэр ларек баара. Ол таһыгар биирдэ эмит эр дьон мустан аһыыр буолал-
лара. Сиэптэриттэн биир эмит кэппиэйкэ тохтубутун мунньан, Булуҥ оҕолоро 
мустан пюре ылан иһэрбит. Биирдэ да ийэбиттэн дуу, аҕабыттан дуу куһаҕаны 
гынаҕыт диэн мөҕүллүбүппүн өйдөөбөппүн.

Биһиги дьиэбит тиэргэнигэр баар кыра дьиэҕэ рабкооп масчыттара нуучча-
лар олорбуттара. Ааттарын бу диэн өйдөөбөппүн гынан баран, саастааҕа Боро-
да, эдэрэ Яшка диэн этилэрэ. Арай биирдэ түүн утуйа сыттахпытына, кинилэр 
дьиэлэрэ умайбыта. Ону, хата, мин дьонум тута көрөөт, ааны алдьатан киирэн 
умулуннарбыттара. Мин Борода диэн улахан баҕайы нуучча киһитэ оһох иннигэр 
сытарын көрөн нэһиилэ соһон таһаарбытым. Ол иһин Борода миэхэ хас мас-
таан кэллэҕин аайы улахан баҕайы сууга (кулек) саамай минньигэс эриэхэлээх 
сакалаат атыылаһан биэрэрэ. Кини иһэрин көрдүм да, сакалаат ыла охсоору 
утары сүүрэрим. Бэйэбин эрэ сиппэт улахан суулааҕы туттаран кэбиһэрэ, ону 
дьиэбэр аҕаллахпына эбээм эмэлиирэбэннэй улахан биэдэрэҕэ толору кутара. 
Оччолорго, арааһа, саҥа оскуолаҕа киирбит кэмим эбитэ дуу, суоҕа дуу, тоҕо эрэ 
үөрэнэрбин өйдөөбөппүн.

Онтон оскуолаҕа үөрэнэ сырыттахпына, аны ийэм Мария Егоровна арыгы 
маҕаһыынын атыыһыта буолбута. Маҕаһыын Орто түөлбэҕэ баара. Оскуолаттан 
кэлэн иһэн таарыйан, оһох иннигэр туран иттэн ааһарым, сороҕор подсобкаҕа  
киирэн үлэлээн бүтэрин күүтэрим. Бу маҕаһыыҥҥа аан иннигэр улахан буочука-
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лар туралларын өйдүүбүн. Онно биир оҕонньор, ким эбитэ буолла — аатын умнан 
кэбиспиппин, ол буочука сылабаар курдук тумсун оборор үлэлээҕэ. Мас кыстыы-
ра, оһох отторо. Оччолорго маҕаһыыттар бары оһоҕунан оттуллар быһыылаах-
тара. Тоҕо эрэ кэмэ атын буолан дуу эбэтэр дьон атына эбитэ дуу — биир да 
итирик киһи охто сытарын, айдааран уулуссаҕа хаамарын өйдөөбөппүн. Биирдэ 
эмит ийэм өрөбүлүгэр биир эмит киһи кэлэн наада буолла диэн маҕаһыынтан 
баран арыгы ылаары астараллара.

Биһиги Наммытыгар, хас сыллаахха эбитэ буолла, саҥа универмаг туппут-
тара. Ийэм онно атыыһыттыы барбыта. Бастаан бижутерия, парфюмерия өт-
түгэр үлэлээбитэ, онтон таҥас өттүгэр көспүтэ. Манна хас да отдел баара. Бу 
маҕаһыыҥҥа ийэм олох биэнсийэҕэ тахсыар диэри үлэлээбитэ. Манна оһох 
суоҕа, радиаторынан ититиллэрэ. Биһиги аны радиатор үрдүгэр олорон иттэр 
идэлэммиппит. Хас өрөбүл аайы кэриэтэ аны развозка, автолавка диэн баар 
буол бута. Сайын маҕаһыыннар отчуттарынан, сайылыктарынан сылдьан саҥа 
табаардарын атыылыыллара, кыһынын пиэрмэлэргэ илдьэн, Кыһыл муннуктар-
га эмиэ атыы тэрийэллэрэ.

Атын тыаларга, оройуоннарга эҥин табаар атастаһыыта диэн развозка буо-
лара. Оччоҕо сүпсүлгэн бөҕө буолан табаар хомуналлара, дьаһаналлара. Оч-
чоҕо эмиэ подсобка үлэһитэ буола түһэрим. Ыскааптарга үөһэттэн алларааҥҥа 
диэри таҥас уурарым, сааһылыырым, аллараа биэрэрим, куулга хаалыырым. 
Өрөбүл күн ийэбит грузовой массыынаҕа олорон атыылыы барара. Ити сылдьан 
төһөлөөх тоҥоро-хатара буолуой. Аны сынньалаҥа суох үргүлдьү үлэлии тахса-
ра. Биирдэ да: «Сылайдым, сөп буолуо», — диирин истибэтэҕим.

Оччотооҕу кэмҥэ боростуой үлэһит дьон наһаа сыаналаналлара. Рабкооп 
аайы пуондаҕа 1–2 матасыыкыл, тэлэбиисэр, халадыынньык, таҥас сууйар мас-
сыына эҥин, бастаан бэтэрээннэргэ, пиэрмэ үлэһиттэригэр диэн ананан кэлэрэ. 
Төһө да атыыһыт оҕото буолбуппут иһин быһа түһэн ылар кыахпыт суоҕа. Бы-
рааттарым бастакы «Минск» матасыыкылларын эбээбитигэр сэрии огдооботугар 
диэн биэрбиттэригэр үөрэн бөҕө буолбуппут. Быраатым Алешка эбээни олордон 
баран оттото, отонното илдьээччи. Эбээм олох куттаммат этэ.

Саҥа табаар кэллэҕинэ, пуондаттан ортоҕуна, олох түүнтэн саҕалаан уоча-
рат буолааччы. Испииһэк оҥоһуллааччы, түүн устата хаста да испииһэгинэн 
бэрэбиэркэ (перекличка) буолара. Кытай таҥаһын ылаары, оскуола тээбиринин 
атыылаһаары анньыһыы бөҕө буоларбыт. Кэлин сыана уларыйан эҥин барыта 
толуон буолан хаалбыта.

Ийэм үчүгэй үлэтин иһин элбэх грамоталардааҕа, хас да төгүл «Үлэ удаарын-
ньыга» диэн знагынан бэлиэтэммитэ, «Кооперация бэтэрээнэ» диэн бэлиэлээҕэ. 
Маны таһынан нэһилиэк, улуус дьокутаатынан эмиэ хаста да талыллан үлэлии 
сылдьыбыта.

Үлэтин таһынан кулууп сыанатыттан түспэт ырыаһыт, үҥкүүһүт, драматичес-
кай артыыска этэ. Наһаа үчүгэй куоластаах буолан, дьон кутун туппута. Аны 
сыаҥкаҕа оонньуу таҕыстаҕына, дьон күлэн быара суох барааччылар. Нэһи-
лиэкпит иһигэр уһуллубут бастакы «Ыаллыылар» диэн киинэҕэ уһуллубута би-
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лигин да олохтоох телестудия пуондатыгар баар. «Көмүлүөк» түмсүү бастакы 
чилиэнэ этэ. Гастроль үөһэ гастроль, агит-биригээдэ кэнсиэртэрэ кинитэ суох 
барбат этилэр. Итиннэ барытыгар кэнсиэртиир таҥаһын оҥостуута, тиктиитэ 
эмиэ бэйэтин киэнэ этэ. Ол таһынан биһигини, түөрт оҕону көрүүтэ-истиитэ, 
бэрийиитэ. Аны аҕам эрдэ ыарыһахтаан, орон-тэллэх киһитэ буолбута. Улахан 
быраатым аармыйаттан кэлэн, үөрэҕин бүтэрэн баран, баара-суоҕа 25 сааһы-
гар үлэлии баран баран баһаарга умайан өлбүтэ. Ийэм барахсан таһыгар олох 
кимиэхэ да үҥсэргээбэккэ, ытаабакка-соҥообокко барытын сүрэҕэр иҥэрэн ил-
дьэ сылдьаахтаабыта. Хайдахтаах кытаанах санаалаах, киэҥ көҕүстээх буолан 
барытын тулуйбута буолуой? Биирдэ да санаата түспүтүн көрдөрбөккө, дьон 
ортотугар үлэлии-хамсыы сылдьыбыта. Манна барытыгар эбээм барахсан баар 
буо лан, кини көмөлөһөн, оҕолору көрсөн, ийэбин оҕотун курдук бүөбэйдээн ил-
дьэ сылдьыбыта. Эбээм эрэ билэр этэ — ийэм ыалдьарын, санаата түһэрин, 
кистээн ытыырын. Ол иһин хаһан да, «барыма» эҥин диэн кэнсиэртии, развоз-
калыы барарын олох туппат этэ. Арай биирдэ эмит таһырдьа тахсан өр буолан 
хааллаҕына: «Тахсан ийэҕитин көрүҥ эрэ, аны сүрэҕинэн охтон хаалыа», — диэн 
кистээн манаттарар этэ.

Мин ийэм биирдэ да табах тарпакка, арыгы диэни испэккэ эрэ уһуннук ыалдьа 
сылдьыбытын кистээн эмтэммэккэ, бүтэр бүппүтүн кэннэ балыыһаланан баран 
бу сиртэн бараахтаабыта.

Ийэм дьон туһугар наһаа кыһаллар, дьоҥҥо наар көмөлөһө сылдьар идэ-
лээҕэ. Онон кинини билэр дьон наһаа эйэҕэс, дьоҥҥо кыһаллымтыа, кырасыа-
бай да этэ диэн билиҥҥээҥҥэ диэри ахталларын истэн наһаа үөрэбин уонна 
киэн туттабын.

Баарыҥ буоллар билигин 
Иккиэн ийэ буоламмыт, 
Иккиэн эбээ дэтэммит, 
Ханыылаһыа этибит.

Кыыһа Вероника Николаевна Семенова.
2020 с.

Дьокуускай

Руфов Пантелеймон Михайлович

Олох салҕана турар

Мин аҕам Пантелеймон Михайлович 1941 с. Балаҕаннаах нэһилиэгэр тө-
рөөбүт. Кыра сааһыттан холкуоска оҕус сиэтээччинэн, кэлин улаатан атынан 
от оҕустарыытыгар, бурдук хомууругар сылдьыбыта. Оскуоланы бутэрэн баран, 
«Чолбон» холкуоска токарынан, силиэсэринэн үлэлээбитэ. 1969 с. Тыа хаһаа-
йыстыбатын техникумун үөрэнэн бүтэрэн, агроном-биригэдьиир исписээлинэһин 
ылбыта. 1969 с. хонуу биригэдьииринэн ананан үлэтин саҕалаабыта. 1974 с. 
Нам нэһилиэгэр СПТУ арыллыбытыгар үһүс сылын преподавателинэн үлэлии 
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сырыттаҕына, 1977 с. Үөһээ Бүлүү нефтебазатын дириэк-
тэринэн анааннар 1982 сылга диэри үлэлээбитэ. Ол дьыл 
Исидор Барахов аатынан сопхуос Нам отделениетыгар 
управляющайынан ананан үлэлии тахсыбыта.

Мин аҕам киһини өйдүүр буолуохпуттан күһүн бурдук  
хомууругар комбайнердыыра. Кыра сылдьан аҕабын ку-
руук батыһа сылдьан тиэхиньикэҕэ сыстыбытым. Оскуо-
лаҕа ортоку сүһүөххэ, кэлин улахан кылааска үөрэнэ сыл-
дьан аҕабын кытта күһүн хамбаайыҥҥа үлэлээччибин. 
Ол иһин да буолуо — оскуоланы бүтэрэн баран, агроном 
идэтигэр үөрэммитим. Райкомолга тыа хаһаайыстыбатын 
инструкторынан үлэлии сырыттахпына, 1985 сыл сааһыгар Исидор Барахов 
аатынан сопхуос кормопроизводствоҕа дириэктэрэ Дмитрий Федосеевич аҕам 
биһиккини ыҥыран ылан: «Нам нэһилиэгэ былыр-былыргыттан бурдук үүннэрии-
тинэн аатырбыт нэһилиэк, билигин бурдугу сатаан үүннэрбэт буоллубут, онон 
икки агроном дьон

 
маны ылсыһан үлэлээҥ, Намҥыт нэһилиэгин аатын ааттатыҥ. 

Тиэхиньикэнэн, көрүүчэйинэн хааччыйабыт, бииргэ үлэлиир дьоҥҥутун булунуҥ, 
дьиҥинэн дьиэ кэргэн бэдэрээтинэн киирэн үлэлиэ этигит. Бары да механизатор 
дьон буоллаххыт, баран сүбэлэһиҥ», — диэбитэ. Сүбэлэһэн баран дьиэ кэргэн 
бэдэрээтинэн киирэн үлэлииргэ дуогабар түһэрсэн, 1985 с. сааһыгар бурдук зве-
нотун тэринэн үлэбитин саҕалаабыппыт.

1985–1988 сс. дьиэ кэргэн бэдэрээтинэн үлэлиирбитигэр мин аҕам Пантелей-
мон Михайлович — биригэдьииринэн, мин, Сардаана Пантелеймонова Тойто-

Хаҥастан: күтүөтэ Тойтонов Евгений, Руфов Пантелеймон Михайлович, 
кыыһа Тойтонова-Руфова Сардаана, уола Руфов Пана 
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нова — агрономунан, кэргэним Евгений Прокопьевич тырахтарыыс-комбайне-
рынан, аҕам бырааттара Спартак Федотович Кардашевскай тырахтарыыһынан, 
Александр Семенович Кардашевскай араас үлэлэргэ оробуочайынан үлэлээ-
биппит. Ол кэмҥэ ыһар бааһынабыт 327 га, паар — 300 га, орто үүнүүбүт гаттан 
20,3 центнер бурдугу ылар этибит. Манна уматыгы экономиялыыр, бааһынаны 
элбэх тиэхиньикэнэн тэбистэрбэт сыалтан сиэйэлкэҕэ үстүү катогу, культиватор-
га 12-лии боромньунан состорор этибит. Сыл аайы бааһынаҕа ноһуом киллэ-
риитин, хаар типтэриитин, бааһынаны былааннааһыны күүскэ ыытарбыт. Паар-
дыыр бааһыналарбытын сайын устата кырата үстэ обработкалыырбыт.

1988 с. бааһына ыһыытын кэҥэтэр сыалтан бөдөҥсүйэн, «Чолбон» бур-
дук үүннэрэр биригээдэтигэр кубулуйбуппут. Манна биригэдьиир П. М. Руфов, 
С. П. Тойтонова агроном, тырахтарыыстар С. Ф. Кардашевскай, Виктор Николае-
вич Семенов, Афанасий Николаевич Бюлтясов, Николай Петрович Степанов, 
Владимир Егорович Егоров, Сергей Прокопьевич Гаврильев, Александр Семе-
нович Колтовской, оробуочай А. С. Кардашевскай, кэлин эбии тырахтарыыстар 
Николай Кимович Алексеев, Николай Юрьевич Попов үлэлэһэн сылдьыбыттара. 
Бурдукка анаан 327 га, сиилэскэ 150 га, хортуоппуйга 30 га, паарга 420 га сир-
дэммиппит. Орто үүнүү гаттан 18,0 центнер, кэлин 13,7 центнер бурдугу хомуйар 
буолбуппут. 1997 сылтан 2001 сылга диэри алдьархайдаах ардахтар түһэннэр 
үүннэрбит бурдукпут аҥаара күһүҥҥү

 
өттүгэр кыайан хомуллубакка бааһынаҕа 

хаалан, гаттан 10,0-нуу, 9,0-туу эрэ центнер хомуллубута. 
2001 с. биригээдэ ыһыллыбыт сүрүн төрүөтүнэн сыл ахсын ыһар бааһына  

иэнин кэҥэтии буолбата, минеральнай уоҕурдуу кэлбэтэ, тиэхиньикэнэн хаач-
чыллыы суоҕа, хамнас төлөммөтө буолбута. Аҕам биэнсийэҕэ тахсан да олордор 
хойукка диэри Балаҕаннаах, Тамалакаан, Нам нэһилиэктэригэр күһүҥҥү өттүгэр 
хамбаайыннарын өрөмүөннээн, хомуурга комбайнердаан сылдьыбыта. Билигин 
Дьокуускай куоракка олорор.

Аҕам салайбыт биригээдэтэ үрдүк көрдөрүүлэри ситиһэн, 1995 с. Государ-
ственнай бириэмийэ лауреата буолбута, киниэхэ 2002 с. «Саха Өрөспүүбүлүкэ-
тин тыатын хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ» үрдүк аат иҥэриллибитэ.

Ийэбитинээн, Раиса Денисовналыын, бииргэ олорбуттара эһиил 2011 сылга 
50 сылын туолар. Биһигини 5 оҕону иитэн-улаатыннаран, билигин бары үөрэх-
тээх, туһунан ыал буолан, 12 сиэннэнэн, 1 хос сиэннэнэн олох салҕана турар.

Улахан кыыһа Сардаана Пантелеймоновна Тойтонова.
Нам нэһилиэгэ.

2010 с.
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Руфова Раиса Денисовна 

Сэрии сылын оҕолоро этибит…

Мин дьонум элбэх оҕолоох Кривошапкиннар диэн эти-
лэр. Аҕам Кривошапкин Денис Иннокентьевич, ийэм  
Иванова Федора Иннокентьевна Сунтаартан төрүттээх-
тэр. 1941 с. аҕабын Үөһээ Бүлүү сельпотугар бэрэссэдээ-
тэлинэн анааннар үлэлии диэн көһөн кэлбиттэр. Ол көһөн 
кэлэллэригэр 1940 с. төрүөх эдьиийбин акка олордон кэл-
биттэр, оттон миигин аҕыйах ыйдаах оҕону Кутанаҕа таай-
бар Иванов Николай Иннокентьевичка хаалларбыттар. 
Эбэм, икки хараҕа суох эмээхсин, оҕону мин да көрүөм 
диэн илдьэ хаалбыт. Ол сахха таайым педучилищены 
саҥа бүтэрэн, саҥа ыал буолан кэлбит этэ.

Биһиги аҕабыт биһиги ийэбитин төрдүс кэргэнэ этэ. 
Икки сыл үлэлээбиттэрин кэннэ улахан дьиэни биэрбит-
тэр, онно улахан оҕолор Сунтаартан кэлэн биһигини кытта 
олорбуттара. Инньэ гынан биир улахан дьиэ кэргэн буолан 
олорбуппут. Аҕабыт 1957 с. биэнсийэҕэ тахсан баран, Нам 
«Сельхозтехникатыгар» МТС-ка кылаабынай буҕаалты-
рынан үлэлээбитэ. Ийэбит Ульяна Михайловна салайар 
дьааһыла-саадыгар үлэлээбитэ. Оҕолор улаатан, үөрэх-
тэрин бүтэрэн, араас сиринэн көһөн барбыттара. Ол да 
буоллар сибээспитин сүтэрбэккэ, билсэ-көрсө, ылса-бэрсэ 
олорбуппут. Билигин аны сиэннэр билсэллэр, утуму сал-
гыыллар. Онон Намҥа Кривошапкиннар диэн кимнээҕин бары билэр этилэр.

Үөһээ Бүлүүттэн Намҥа МТС уопсай дьиэтигэр көһөн тахсыбыппыт. Кэнники 
төрөөбүт оҕолор бары онно олорон улааппыппыт. Бары талбыт курдук спорт-
сменнар, үөрэххэ-үлэҕэ көхтөөх этибит. Мин ордук бэлисипиэтинэн сүүрэр этим, 
ыһыахха кыттан куруук бириис ыларым, бирииспэр 3–5-тии солкуобай ылан 
дьоммун үөрдэр этим. Намҥа биирдэ ыһыахха сүүрэн 1-кы миэстэни ылбытым, 
онно арай миэхэ хаһыакка сууламмыт уҥуоҕу туттардылар, мин хомойон трибу-
на анныгар быраҕан кэбистим. Дьиэбэр тиийбитим — арай бырааттарым Толя, 
Денис били хаһыат суулаах уҥуох курдугу остуолга уурбуттар, ийэлээх аҕам 
үөрүү бөҕөлөр: «Хайа, оттон эйиэхэ тугу биэрдилэр?» — дии түстүлэр, онуоха 
мин хомойбут баҕайы киһи: «Хаһыакка сууламмыт уҥуох», — диэн баран ытаан 
бардым. Аҕам: «Хайа, тоойуом, оттон ол күндү ас дии», — диэбитигэр, бэлиси-
пиэтим үрдүгэр түһэн ыһыахтыыр сирбэр тиийэн, ол суулаах уҥуохпун булан 
дьоммор аҕалан биэрбитим. Онтум мүһэ диэн саамай үрдүк наҕараада бирииһэ 
эбит. Нэдиэлэни быһа сиэбиппит ол мүһэлэрбитин. Аны ол мүһэ туһуттан Ороһу, 
Тамалакаан ыһыахтарыгар сүүрэ барар буолбутум. Аҕабыт күрэхтэһиилэргэ 
кыттарбытын сөбүлүүр этэ. Бырааттарым тустууктар, балтыларым Рита, Галя, 

Кырачаан Рая 
сэрии сылларыгар
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Белла хайыһардьыттар, сүүрүктэр этилэр. Белла өссө үҥкүү кутун туппут оҕото 
этэ, бэстибээл кинитэ суох буолбата. Сайын буолла да, МТС ыскылаатын үрдүн 
тимир лииһин кырааскалыыр этибит. Сарай үрдүнэн таах дыгырыйа сүүрэ сыл-
дьарбытын дьон сөҕө көрөр этилэр. Эдьиийим Елизавета кыахтаах, илиитигэр 
күүстээх буолан, баарсанан кэлэр таһаҕаһы тасыһар этэ. Мин бэлисипиэттээх 
киһи куруук бородууктам айдаана этэ, килиэп ыла маҕаһыыҥҥа көтүтэр этим.

Аны бары оттуур этибит, Дьолоҕо окко от мунньуутугар, от туруоруутугар оч-
чоттон табаарыстаһар, билигин кэргэним Пана аһара көмөлөһөрө. Дьонум күлүү 
гыммат этилэр, арай балтым Белла «күтүөт Пана» дии-дии күлэрин кэһэтэн биэ-
рэр этим. Бырааттарым пиэрмэҕэ отчуттарга килиэп таһаллара. Хоту Арыыга 
эмиэ оттуурбут, таарычча сир аһа бөҕө астаан кыһыҥҥы аспытын булунарбыт. 
Оскуола олоҕор бары актыбыыстар этибит.

Сэрии сылын оҕолоро диэҥҥэ биһигиттэн Намҥа төрөөбүт-үөскээбит үспүт: 
Кривошапкина Елизавета Денисовна, 1940 сыллаах төрүөх; Руфова Раиса Де-
нисовна, 1941 сыллаах төрүөх; Кривошапкин Анатолий Денисович, 1943 сыл-
лаах төрүөх.

Раиса Денисовна Руфова, 
Нам нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, 

үлэ бэтэрээнэ 

Кэргэнэ Пантелеймон Михайловичтыын уонна оҕолорунаан
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Санников Алексей Алексеевич,  
Санникова Екатерина Алексеевна 

Ийэлээх аҕабынан киэн туттабын 

Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии кыайыынан түмүк-
тэммитэ быйыл 75 сылын туолар. Сэрии иэдээнэ саха  
ыалын үксүлэрин да тумнубатаҕа. Сэриигэ барбатахтар 
тыыл ыарахан үлэтигэр хабыллыбыттара. Онон оччотооҕу 
дьон бэйэлэрин сэрии кыттыылааҕынан ааҕыныахтарын 
сөп.

Мөлүйүөнүнэн дьон төлкөтүн түҥнэри туппут, олохто-
рун отуорун тосту уларыппыт Аҕа дойдуну көмүскүүр сэ - 
рии бүппүтэ ыраатта эрээри, дьон-сэргэ өйүттэн ааһан- 
араҕан биэрбэт. Билиҥҥи дьон биһиги дьоммут кэпсээн-
нэриттэн ол ыар кэмнэри өйдүүбүт уонна кэлэр кэнчээри ыччакка хааллын диэн 
ахтыы суруйан сурукка тиһэр ытык иэспит.

Мин аҕам Алексей Алексеевич 1930 сыл балаҕан ыйын 4 күнүгэр Үөһээ Бүлүү 
улууһун Дүллүкү нэһилиэгэр Амыдай диэн алааска Санников Алексей Иннокен-
тьевич уонна Санникова Марина Гаврильевна диэн холкуостаах дьиэ кэргэҥҥэ 
төрөөбүт. Аҕата 1939 с. Дүллүкүгэ «Кыһыл сирдьит» диэн холкуоска бэрэссэдээ-
тэли солбуйааччынан үлэлии сылдьан ыалдьан өлбүтэ.

Аҕам 1939 с. Дүллүкү 7 кылаастаах оскуолатыгар 1-кы кылааска үөрэнэ киир-
бит. Оскуола дириэктэринэн саха норуодунай бэйиэтэ Тобуруокап Петр Нико-
лаевич үлэлээбит уонна аҕабын 1–2 кылаастарга үөрэппит.

1941 с. ийэтэ Болтоков Семен Егорович диэн киһиэхэ кэргэн тахсан, Балаҕан-
наахха көһөн кэлбиттэр уонна Балаҕаннаах начаалынай оскуолатыгар үөрэм-
мит. Сэрии сылларыгар Балаҕаннаахха, Намҥа олорон, 1948 с. Нам сэттэ кы-
лаастаах оскуолатын үөрэнэн бүтэрбит. Онтон 1948–1949 үөрэх сылларыгар 
Үөһээ Бүлүүгэ орто оскуола 8-с кылааһын үөрэнэн бүтэрбит. Ол кэнниттэн 1950–
1954 сс. Дьокуускайдааҕы тыа хаһаайыстыбатын техникумугар үөрэнэн агроном 
идэтин ылбыт. Мантан саҕаламмыт биэнсийэҕэ тахсыар диэри кини үлэтэ.

1954 сыл атырдьах ыйын 10 күнүттэн Үөһээ Бүлүүгэ МТС-ка участковай агро-
номунан киирбит.

Онтон ССРС Миниистирдэрин Сэбиэтин 1955 сыл атырдьах ыйынааҕы ыйаа-
ҕар олоҕуран, алтынньы ыйтан Намҥа Маленков аатынан холкуоска агроному-
нан ананан үлэлээбит. Бу холкуоска икки сыл үлэлээн баран, 1957 с. Дьокуускай-
га үөрэнэ барбыт.

Дьокуускайга хомсомуол горкомуттан путевка ылан Омскайдааҕы тыа ха-
һаайыстыбатын институтугар киирэргэ эксээмэн туттарса сылдьан ыалдьан ба-
лыыһаҕа киирэн хаалан эксээмэннэрин ситэри туттарбатах этэ. Онтон дойду-
тугар кэлэн баран Саха АССР тыатын хаһаайыстыбатын министиэристибэтин 
бирикээһинэн Амма оройуонугар МТС-ка агрономунан ананан барбыта. Онно  
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Киров аатынан холкуоска агрономнаабыта. Бу холкуоска 1957 сылтан 1963 сыл- 
 га диэри агрономтан саҕалаан холкуос бэрэссэдээтэлин солбуйааччытыгар тии-
йэ үүнэн үлэлээбитэ. 1964 с. ийэтэ ыарытыйар буолан, Үөһээ Бүлүүгэ көһөн кэ-
лэн, «Сельхозтехникаҕа» көрүүчэй салаатыгар инженер дуоһунаһыгар үлэлээбитэ.

1964 сылтан 1977 сылга диэри Үөһээ Бүлүүтээҕи нефтебазаҕа дириэктэри-
нэн, барыта холбоон 13 сыл үлэлээбитэ. Нефтебазаҕа үлэлиир кэмигэр нефте-
база бөҕөргүүрүгэр улахан болҕомтотун уурбут. Ол курдук, хаһаайыстыбаннай 
ньыманан улахан типовой бырайыактаах хонтуораны, производственнай блок 
диэн гараастаах, ичигэс ыскылааттаах, баһаарынай массыына турар буоксалаах 
улахан объегы, 2-лии кыбартыыралаах, 1 түөрт кыбартыыралаах олорор дьиэ-
лэри туттарбыт. Маны таһынан Хороҕо филиал, Үөһээ Бүлүүгэ АЗС тутуллубут-
тара, элбэх ахсааннаах 500, 1000 кубтаах емкостар мантаастаммыттара.

Онтон 1977 сылтан 1987 сылга диэри Нам сельскэй Сэбиэтин сэкирэтээ-
ринэн быыбарданан үлэлээбитэ. 1990 сылга диэри ВУС (военно-учетнай стол) 
инис пиэктэринэн үлэлээбитэ уонна ити сыл сааһынан биэнсийэҕэ тахсыбыта. 
Кини бочуоттаах сынньалаҥҥа да таах олорботоҕо, Исидор Барахов аатынан 
соп хуоска кадровай булчут быһыытынан элбэх сыратын биэрбитэ, кылаатын 
киллэрбитэ. Уопсастыбаннай үлэттэн тэйбэтэҕэ, Нам нэһилиэгин булт уопсасты-
батын уһуннук салайан олорбута. Эдэр ыччаты, сиэннэрин булт, балыктааһын 
абылаҥар уһуйбута, эдэр дьоҥҥо булт киниискэтин туттаран, оҕолор үөрэн ми-
чилиспит харахтарын көрөн дуоһуйара. Бу чөл олоххо нэһилиэк ыччатын тар-
дыы биир хайысхата этэ.

Ийэм Неустроева-Санникова Екатерина Ивановна 1930 с. сэтинньи 9 күнү-
гэр ырыаҕа ылланар, хоһооҥҥо хоһуллар Кыыс Амма Алтаныгар 6 оҕолоох 

Үөһээ Бүлүүлэр айылҕаҕа. 1953 с. Дьокуускай
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Неус троевтар дьиэ кэргэттэригэр ик-
кис оҕонон күн сирин көрбүт. Аҕата, 
Неус троев Иван Иванович, 1927 с. 
Абаҕаттан көһөн тахсан, Оһох диэн, 
оччотооҕу баай Макаровтар эргэ 
дьиэлэригэр оскуола аһан үлэлээ-
бит эбит. Онно ыраахтан-чугастан 
20-чэ эмдэй-сэмдэй уолаттар, кыр-
гыттар мустаннар үөрэнэн барбыт-
тар. Ол курдук, ийэм төрөөбүт сылы-
гар 1930 с., сэтинньи ыйга, Алтаҥҥа 
маҥнайгы саҥа оскуола арыллыбыт. 
Улаханныын-кыралыын дэлэҕэ даҕа-
ны ийэм аҕатын Учуутал Баанньа 
диэн истиҥник ааттыахтара да… 
Ийэ тэ Неустроева Федора Дмитриевна 6 оҕону бүөбэйдээн, үгүс дьиэ түбүгүттэн 
быыс булан, оскуолаҕа үөрэнээччилэргэ переменаҕа хааһы буһаран, чэй өрөн 
аһаталыыра, сайын лааҕырга эмиэ үлэлэһэрэ. Сэрии сыллара дойду үрдүнэн 
ыараханнык ааспыттара. Ийэм оҕо сааһа сэрии кэмигэр элбэх оҕо ортотугар аас-
пыта. Ийэм эһэтэ гражданскай сэрии кэмигэр өлөн, эбэтэ икки оҕолоох огдообо 
хаалбыт. Ол иһин эбэтигэр оҕо көрсөн, хаһаайыстыбатыгар көмөлөһөн олорбут. 
1944 с. Алтан 7 кылаастаах оскуолатын бүтэрбит. Дьоно Аммаҕа көһөн киирбит-
тэрэ, кини «Победа» холкуоска үлэлии хаалбыта. Онтон 1952 сылтан 1955 сыл-
га диэри Амма оройуонун прокуратуратыгар сэкирэтээринэн үлэлээбитэ. 1955 с. 
II Чакыр нэһилиэгэр сельскэй кулуупка сэбиэдиссэйинэн ананан үлэлиир. Аҕам 
1957 с. агрономнуу сылдьан, ийэбин көрсөн, 1958 с. ыал буолбуттара. 1964 с. 
Үөһээ Бүлүүгэ көһөн кэлэллэр, онтон ийэм 1966 с. Астрахань куоракка ньиэп 
бородууксуйатын чинчийэр, анаалыстыыр лаборант куурсугар үөрэнэн кэлэн, 
нефтебазаҕа ыстаарсай лаборанынан ананан үлэтин саҕалыыр. Үлэлиирин ту-
хары элбэх бочуотунай грамоталарынан наҕараадаланан, Коммунистическай 
үлэ удаарынньыга ааты ылан, үтүө суобастаахтык үлэлээн 1982 с. биэнсийэҕэ 
тахсыбыта. Бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсан баран, дьыссаакка завхоһунан 
үлэ лээбитэ. Ийэм барахсан бары өттүнэн талааннаах этэ, ол курдук иистэнэрэ, 
минньигэстик астыыра уонна үчүгэйдик ыллыыра. Уопсастыбаннай олоххо олус 
актыыбынай позициялаах этэ, үчүгэй куоластаах ырыаһыт буолан, «Көмүлүөк» 
түмсүү биир тутаах чилиэнэ этэ. Ол курдук 2008 с. 78 сааһыгар Кытай курдук 
сиргэ түмсүүтүн кытта ыраах айантан саллыбакка, барсан кэлбитэ. Араас улуус-
тарынан гастрольга эмиэ сылдьыспыта.

Ийэлээх аҕам сэрии саҕаланыытыгар баара-суоҕа 11 саастаах эрэ оҕолор 
этилэр. Кыанар дьону барыларын фроҥҥа ыыппыттара. Тыылга оҕонньоттор, 
эмээхситтэр, оҕо, дьахтар хааланнар, Кыайыы туһугар үлэ ыараханын билэн 
улааппыттара. Ол курдук, мин дьонум улахан дьону кытта ханнык да үлэттэн 
чаҕыйбакка, холкуоска тэҥҥэ бурдук ыһыытыгар, хомууругар, от-мас үлэтигэр 

Екатерина уонна Алексей ыал буолбут 
кэрэ бэлиэ күннэригэр. 1958 с., Амма
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үлэлэспиттэрэ. Үтүө-мааны майгылаах, ама- 
рах санаалаах төрөппүттэрбин куруук истиҥ-
ник-иһирэхтик ахтабын уонна үйэлээх саас-
пар куруук махтана саныы сылдьыаҕым. 
Күндү тапталлаах дьонум бааллара буоллар 
Улуу Кыайыы 75 сылын көрсө 90 саастарын 
туолуохтаах этилэр. Биһиги оҕолоро, сиэн-
нэрэ, хос сиэннэрэ кинилэринэн киэн тутта-
быт, үтүө олохторун салгыыбыт.

Аҕам наҕараадалара: «Социалистичес кай 
куоталаһыы туйгуна» бэлиэ, дастабырыан-
ньатын №-рэ 2304, атырдьах ыйын 11 күнэ, 
1966 с.; «Үлэ бэтэрээнэ» мэтээл, сэтинньи 
13 күнэ, 1984 с.; «1941–1945 сс. Аҕа дойду 
Улуу сэриитин кэмигэр килбиэннээх үлэтин 
иһин» мэтээл, кулун тутар 22 күнэ, 1995 с.; 
«Тыыл бэтэрээнэ», дастабырыанньатын 
№-рэ 40, ыам ыйын 9 күнэ, 1995 с.; «Якут- 
охотрыболовство» сойуус бочуотунай чилиэ-

нин түөскэ кэтиллэр бэлиэтэ, кулун тутар 16 күнэ, 1999 с., дастабырыанньатын 
№-рэ 188; СӨ Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, бэс 
ыйын 17 күнэ, 2005 с.

Ийэм наҕараадалара: «Ийэ буолуу» II истиэпэннээх мэтээлэ, кулун тутар 
4 күнэ, 1967 с.; «Ийэ буолуу» I истиэпэннээх мэтээлэ, олунньу 17 күнэ, 1970 с.; 
«Коммунисти ческай үлэ удаарынньыга» бэлиэ, муус устар 4 күнэ, 1978 с.; «Үлэ 
бэтэрээнэ» мэтээл, ыам ыйын 15 күнэ, 1986 с.; «1941–1945 сс. Аҕа дойду Улуу 
сэриитин кэмигэр килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээл; СӨ Үөһээ Бүлүү улууһун 
Нам нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, ыам ыйын 6 күнэ, 2010 с.

Кыра кыыстара Екатерина Алексеевна Санникова‑Яковлева,
П. Н. Тобуруокап музей-уһаайбатын үлэһитэ

Эбээлээх эһээм — мин киэн туттуум 

Улуу Кыайыы бырааһынньыгын хас биирдии дьиэ кэргэҥҥэ туох эрэ ураты 
иэйиини, үөрүүнү үрдэтэр, хараастыыны үмүрүтэр, аҕа саастаах дьону алтыһын-
нарар, болҕомтолоох сыһыаны эрэннэрэр кэминэн ааҕабын.

Мин эбээлээх эһээм Санниковтар тустарынан кэпсиэхпин баҕарабын. Эһээм 
Алексей Алексеевич Санников, эбээм Екатерина Ивановна Санникова иккиэн 
тыыл уонна үлэ бэтэрээннэрэ. Эһээм Алексей Алексеевич 1930 с. Үөһээ Бүлүү 
оройуонугар Дүллүкү нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. Олоҕун устата биир да күн 
таах олорботох, куруук үлэ үөһүгэр сылдьыбыт киһи. Нэһилиэк дьонугар-сэр-

Екатерина Алексей ийэтэ Марыыналыын, 
оҕолорунаан.  1964 с., Нам нэһилиэгэ
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гэтигэр улаханнык ытыктанара, дьону түмэр 
дьоҕурдаах, киэҥ билиилээх буолан олохтоох-
тор итэҕэллэрин ылан олоҕун устата салайар 
үлэҕэ сылдьыбыта. Ол курдук, өр сылларга 
Намнааҕы ньиэп базатыгар дириэктэринэн, 
партийнай тэрилтэ сэкирэтээринэн, Нам олох-
тоох сэбиэтин сэкирэтээринэн чиэстээхтик үлэ-
лээбитэ. Бочуоттаах да сынньалаҥҥа олорон, 
булт уопсастыбатын салайсан, Исидор Барахов 
ааты нан сопхуоска кадровай булчут быһыы-
тынан үгүс сыратын биэрбитэ. Мин эһээбин 
олохтоохтор биир куо лаһынан нэһилиэк сэбиэ-
тин дьокутаатынан талбыттара. Хомойуох иһин, 
эһээм 2007 с. 77 сааһыгар биһиги кэккэбититтэн 
туораабыта.

Эбээм Екатерина Ивановна 1930 с. Амма оройуонун Алтан нэһилиэгэр тө-
рөөбүтэ. Амма оройуонугар култуура эйгэтигэр, онтон бочуоттаах сынньалаҥҥа 
тахсыар диэри Үөһээ Бүлүүтээҕи ньиэп базатыгар өр сылларга лаборанынан 
үлэлээбитэ. Оччоттон-баччаҕа диэри уопсастыбаннай үлэ бастыҥ кыттааччыта. 
Мин эбээм наһаа үчүгэйдик ыллыыр. Ол курдук төһө да 79 сааһыгар сырыттар 
бу икки сыл иһигэр өрөспүүбүлүкэ үгүс улуустарынан гастроллуур, ырыа-тойук 
аргыстанар.

Эбээлээх эһээм 6 оҕону төрөтөн, барыларын идэлээх үлэһит, ыал оҥорбут, 
ону таһынан сиэннэрин иитиспит, үөрэттэрбит үтүө өҥөлөөхтөр. Биһиги балты-
бынаан Надялыын эбээ, эһээ сылаас илиилэригэр угуттаммыт, кинилэр истиҥ 
сыһыаннарыгар бигэммит дьоллоохпут. Кинилэр биһиэхэ иҥэрбит итии таптал- 
лара хаһан да умнуллуо суоҕа. Ол курдук, дьиэ кэргэҥҥэ оҕону иитии үтүө үгэс - 
тэрин оройуттан туппут, саха киһитин кутун-сүрүн эттэригэр иҥэриммит үтүө 

дьоммут сүбэлэрэ, сибис гыммыт 
иэйиилэрэ олохпут устата улуу сир-
дьит буолуохтара диэн эрэллээхпит. 
Киһи олоҕо эриэ-дэхси буолбат диил-
лэринии олох ыар дьарҕалара кини-
лэр олохторун айгыраппыта. Ол кур-
дук, үс оҕолоро күөгэйэр саастарыгар 
сылдьан суорума суолламмыттара, 
кырдьар саастарыгар ыар санааҕа 
ылларбыттара, утуйар уулара аймам-
мыта. Эһээбит доруобуйата сыллата 
мөлтөөн барбыта. Бу ыарахан кэмнэр-

Екатерина уонна Алексей тапталларын 
кыыма саҕыллыбыт сиригэр Аммаҕа
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гэ биһиги дьиэ кэргэн, аймах-билэ дьон түмсүүлээх буолан, инникигэ эрэл, олох-
хо тардыһыы, санаа күүһэ баар оҕолорунан, сиэннэринэн дьоллонуу кинилэри 
иккистээн олоххо угуйбута…

Сиэн кыыстара Алена Иннокентьевна Санникова‑Дьяконова.
«Эдэр саас» хаһыат.

Ыам ыйын 19 к., 2010 с.

Семенов Афанасий Павлович 

40 сыл суолга саахала суох 

Билигин тиэхиньикэ элбэҕэр ханнык да суоппар «суол 
быһылааныгар түбэһиэм суоҕа» диэн андаҕайара саар-
бах. Суох да буолуо.

Бүгүн билиһиннэрэр киһибит — суоппар Афанасий Пав-
лович Семенов (норуокка биллэринэн, Кэриэй) холкуоска, 
сопхуоска 40 сыл суоппардаабытын тухары биирдэ даҕа- 
ны суол быһылаанын таһаарбатаҕа. Бу эмиэ туһугар нэ- 
һилиэк, улуус рекорда буолуон сөп. Ол эрээри, Кэриэй ре-
кордка дьулуспатах буолан, итинник туйгун көрдөрүүлэм-
митэ буолуо диэн таайыахха сөп. Кини куруук массыына-
тын көрүнэ сылдьар. Айанныырыгар сыыдам эрээри, 
иннигэр элэҥниир массыыналары ситэ, куота, быһа түһэ 

сатаабат эрэллээх суоппар.
Охонооһой 1931 сыл тохсунньу 31 күнүгэр Үөһээ Бүлүү Намыгар төрөөбүтэ. 

Ийэлэрэ Бороскуобуйа бэһис оҕотун оҕолоноору суорума суолламмыта. Аҕала-
ра Байбал Семенов 1943 с. сэриигэ ыҥырыллыбыта. Кыаммат кыһалҕаттан Охо-
нооһойу детдомҥа биэрэллэр. Онно ыалдьа сыттаҕына, эһэтэ аһынан Намҥа 
илдьэ кэлэр. Кинилэр дьоллоругар аҕалара Байбал Япония сэриититтэн кыа йан-
хотон эргиллэр.

Охонооһой уол «Чолбон» холкуоска араас үлэҕэ күүһэ баарынан үлэлэһэр. 
Намҥа баар МТС-ка үөрэнэн тырахтарыыс буолар. Онон 1948 сыллаахтан 
17 саас тааҕыттан «ХТЗ» тыраахтары ыытар. 1949 сыл үүнэр. «Чолбон» хол-
куоска уу суолунан 25 ат күүһэ күүстээх локомобиль кэлэр. Үс эдэр уолу куурус- 
ка үөрэттэрэн, паровикка үлэлиир быраап бэрдэрэллэр. Кинилэр ортолоругар 
Охонооһой эмиэ баара. Бастаан Нам бөһүөлэгэр хас да килэмиэтир усталаах 
уот лии ньийэтин тардаллар. Ол түмүгэр, ыкса күһүн балаҕан ыйыгар Ильич 
лаам пата Нам бөһүөлэгин ыалларын дьиэлэрин сырдата тыгар. Аны паровик 
үлэлээн, дьон дьэ сордоох суорунаттан босхолоноллор. Бурдук туорааҕын уот 
күүһүнэн мэлийэн, илии үлэтин хас эмэ төгүл чэпчэтэллэр. Ити уот лииньийэ-
тин тардыбыт, локомотивы үлэлэппит Дьөгүөр Иванов, Семен Васильев уонна 
Афанасий Семенов буо лаллар. Аҥаардас ити даҕаны иһин Кэриэй Охонооһойу 
хайҕыахха сөп буолуо.
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Охонооһой 1953 с. МТС-ка суоппар куурсугар Радомир Докторовы (Ородуус-
ка), Алексей Иванову уонна аатырбыт Испирдиэн Павловы кытта бииргэ үөрэ-
нэр. Ити сыл кини «Чолбон» холкуоска Илья Муксуновы кытта «полуторка» 
массыынанан үлэлиир. Онон Нам нэһилиэгин бастакы суоппарынан Охонооһой 
Сэмиэнэби ааттыахха сөп.

Охонооһой сылы төгүрүччү сылдьан, мас, от, муус, тимир, бурдук, буочуканан 
уматык, үүт, оҕуруот аһа, балык, эт, сүөһү тириитэ, балбаах, буор-кумах, о.д.а. 
киһи дэбигис кыайан ааҕан сиппэтин тиэйбитэ.

Күн-дьыл баран истэҕин ахсын тиэхиньикэ күүһүрэн, тупсан иһэр. Охонооһой 
биэс туонна уйуктаах самасыбаалга үлэлээн үлэтэ-хамнаһа өссө сыыдамсыйар. 
Дьону таһар улахан оптуобус холкуоска кэлбитин, биллэн турар, Охонооһойго 
итэҕэйэллэр. Ыраах айаҥҥа мэлдьи кини сылдьар. Дьокуускайтан хортуоппуй 
тиэйиитигэр нэдиэлэҕэ иккитэ баран кэлэрэ. 30 көстөөх Туобуйаттан биир кыһы-
ны быһа от таспыттаах. Ол Туобуйа Исидор Барахов аатынан сопхуос састаабы-
гар киирбит сылыгар этэ. 1970-с сылларга Улахан Невертэн бурдук тиэйиитигэр 
сылдьыбыта. Сопхуос кыаҕыран ыыра кэҥээн иһэр кэмэ этэ.

Охонооһой Сэмиэнэп икки төгүл сопхуос чөмпүйүөн-суоппара буола сылдьы-
быта. Ленинград куоракка күүлэйдээн кэлэр туристическай путевканан бириэ-
мийэлэнэн, аан дойду биир саамай кырасыабай куоратын көрөр чиэстэммитэ. 
Наҕараадатын чааһа итинэн бүтэр да диэххэ сөп. Биирдэ сопхуос парткомун 
сэкирэтээрэ Варшавянка Егорова туруорсуутунан, кинини улахан уордьаҥҥа 
түһэрэ сылдьыбыттар. Ону оройуоннааҕы хамыыһыйа Охонооһойу «баартыйа 
чилиэнэ буолбатах эбит» диэн тохтотон кэбиспит.

Кэлин Охонооһой сопхуос «ПАЗ» оптуобуһугар өр үлэлээбитэ, оройуонна-
рынан, куораттарынан тилийэ сүүрбүтэ. Биэнсийэ ылар саастанан баран, кыра 
таһаҕас массыынатынан үүт таспыта. Бастыҥ суоппар 40 сыл устата биир тэ-
рилтэ массыынатын уруулун эрийбитэ — «Чолбон» холкуоска, кэлин Исидор Ба-
рахов аатынан сопхуос Намнааҕы отделениетыгар. Онон кини төрөөбүт-үөскээ-
бит Намыттан харыс да сири халбарыйбакка үлэлээбит киһи буолар. Мантан 
да көрдөххө, биир киһи үлэтэ диэтэххэ, олус элбэх үлэ үлэлэммит. Тонна-кило-
метраһы сопхуос үөскээбитин эрэ кэннэ ааҕар буолбуттара. Оттон Охонооһой 
сүүрдүбүт килэмиэтирин ааҕар буоллар, ыйга диэри хас-хас айан тахсыа эбитэ 
буолла?!

Охонооһой кэргэнэ Мария Степанов-
на Иннокентьева үтүөкэннээх киһи. Кини 
холкуос, сопхуос саамай бастыҥ суоппа-
рын өйөөн-убаан, аһатан, таҥыннаран, 
өйүөтүн тэрийэн кэллэ. Кинилэр оҕолоро 
улааттылар. Улахан кыыстара Валентина 
«Сахателеком» юриһа, хас да оҕолоох. 

Афанасий Павлович кэргэнэ 
Мария Степановналыын
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Айта Намҥа «Чолбон» холкуос зоотехнига. Уоллара Саша Аммаҕа ыал буолан 
олорор, оҕолордоох. Сиэннэр улаатан эрэллэр, өссө хос сиэннэннилэр.

Кэриэй Охонооһой бииргэ төрөөбүт быраатын Николай Семеновы батан тус - 
та сылдьыбыта. 1957 с. быраата Ньукулай аармыйаттан демобилизацияланан 
кэлэн баран, сайын маайкатын устан Охонооһойу «тустан көрүөххэ» диэн тиэр-
гэннэригэр үөрэ-көтө ыҥырарын өйдүүбүн. Онно көрдөххө, Ньукулай өтөрдөөҕү- 
тэ эпэрээссийэлэммит этэ, сиигэ кытаран көстөрө. Онуоха убайа: «Эпэрээс-
сийэлээх киһини кытта тустубаппын», — диэбитэ. Дьэ, билигин убай-быраат 
75 саастарыгар тиийдилэр, кыра бырааттара Уйбаан 55 сааһын туолбута.

Күн-дьыл көлүөһэтэ эргийэрин туох да кыайан тохтоппот. Саас баттаан, 
Охонооһой ыарытыйар, хаан баттааһына моһуоктуур. Өр сылларга наар тиэ-
хиньикэҕэ тоҥору-хатары, итиини-буһууну, тибиини-хаары, ардаҕы-бадараа-
ны, суол оллурун-боллурун аахсыбакка үлэлээбитэ охсон эрдэҕэ. Ол эрэн киһи 
үөрэрэ, биир дойдулаахтарын өйдөрүгэр-санааларыгар «Кэриэй суоппар мас-
сыынатыгар олорустум даҕаны тиийиэхтээх сирбэр хайаан да түргэнник тиийэ-
бин» диэн өйдөбүл иҥэ сылдьар. Ити дьиҥ олохтон ылыллыбыт өйдөбүл.

Виталий ПОПОВ, 
суруналыыс.

«Саха сирэ» хаһыат.
Атырдьах ыйын 10 күнэ,2006 с.

Семенов Дмитрий Дмитриевич 

Миитэрэй

Нам нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, үлэ, тыыл бэ-
тэрээнэ Семенов Дмитрий Дмитриевич 1933 с. Өргүөт ана-
раа өттүгэр Тоҥуо Куунуга Варвара Николаевна, Дмитрий 
Семенович Семеновтар дьиэ кэргэттэригэр бүтэһик оҕо-
нон күн сирин көрбүтэ. Миитэрэй аҕата кини төрөөтүн кы-
тары өлөн аҕа диэни билбэккэ улааппыта. Ийэтэ Балбаара 
16-та оҕоломмут, оччотооҕу дьахталлар барахсаттар бары 
даҕаны баар буолбуту барытын төрөөн, онтон сиидэлэнэн, 
доруобайдара ордон, сорохтор букатын даҕаны ытыста-
рын соттон хаалаллара. 4 оҕо эрдэ төрөөн, биир уолу кы-
тары соҕотох кыыстаахтара икки сылынан быысаһан куор-

га («эдьиийгэ») ыалдьан өлбүттэрэ. Сэриигэ атаарыыга олорор сирдэрэ кыра 
буолан атаарар дьон аҕыйах этэ, сэриигэ барааччылар аттарын кэнниттэн буор 
өрө оргуйан хаалбытын кыракый Миитэрэй өйүгэр сүппэттик хатаабыт. Икки 
убайдара сэрии буола турдаҕына иккис ыҥырыыга барбыттара уонна кыргыһыы 
толоонуттан эргиллибэтэхтэрэ. Сэриигэ барааччылар истэригэр аймахтара да 
бааллара буолуо, ону ийэтэ букатын кэпсээбэт этэ. Николай Дмитриевич диэн 
убайа Кэнтиккэ ыалга иитиллибитэ, Тимофей Дмитриевич Мааркыска олорбута, 
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оттон Егор Дмитриевич диэн соҕотох хаалбыт убайа 87 сааһыгар өлбүтэ 5–6 сыл 
буолбут.

Миитэрэй Дабыыдапка 3–4 кылаастарга, онтон салгыы Өргүөт оскуолаты-
гар үөрэммитэ. Варвара Кардашевская — Бочо кыыһа Балбаара Үөһээ Бүлүүт-
тэн учуутал убайыгар тахсан олорбута, кинилэр Миитэрэйдиин биир кылааска 
үөрэммиттэрэ.

Ийэтэ Балбаара иистэнэр буолан, Үөһээ Бүлүүгэ Дабыыдаптан сатыы, со-
роҕор атынан киирэн тойотторго куруму тигэрэ, онон оҕолорун аһатан олорбута. 
Намҥа Тэлбиирэп Дьаакыптаахха сылдьара, ийэлэрин Паабыла аймаҕа буолан, 
кинилэртэн дохуот бурдуктарыттан бэриһиннэрэн тахсара. Ол саҕана намнар 
бурдук ыһан аатыран олорор кэмнэрэ этэ, онон аччыктыыр диэни улаханнык 
билбэтэхтэрэ. Сэрии бүппүтүн туһунан ийэтэ Балбаара Үөһээ Бүлүүттэн истэн 
тахсан эппитин Миитэрэй өйдүүр. Оччотооҕуга араадьыйа да диэн суох, буос-
таны дьаамнар Кэнтигинэн, Тоҥуо Куунунан таһаллара, икки ардылара бэйэтэ 
4–5 көс этэ. Бастаан Арыылаах диэн сиргэ, онтон Кустаахха олорбуттара. Кэлин 
Кустаах Өргүөккэ холбоһон, сүөһүлэрин Өргүөккэ аҕалбыттара. Сүөһү, сылгы 
элбэх этэ. Ийэтэ сэрии кэнниттэн өлбүтэ.

Миитэрэй сэрии бүппүтүн кэнниттэн 7-с кылааһы Намҥа бүтэрбитэ. Суоп-
пар куурсун бүтэрэн, Исидор Барахов аатынан сопхуоска суоппарынан үлэлии 
киирбитэ, ыраах айаҥҥа сылдьара. Бастакы массыыната «ГАЗ-51» этэ, кэлин 
«ГАЗ-53» биэрбиттэрэ. Бастакы массыыната тымныытын, дьоҕойон түннүгүнэн 
эрэ үрэн дуомнуурун, «букатын бабыгырыы олорон айанныыр этим» диэн били-
гин да санаатаҕына саллар. Онно өссө оччотооҕу суол куһаҕанын эбэн кэбис… 
Онно холоотоххо, «ГАЗ-53» барахсан сылаас буоллаҕа.

1961 с. Намҥа ыскылаакка үлэлии 
сыл дьар Николаева Евдокия Николаев-
наны кытары көрсөн ыал буолбуттара. 
Дуунньата кыракый Наташа диэн кыыс 
оҕолооҕо. Наташа биһигиттэн биир сыл 
инники үөрэммитэ. Нам орто оскуолатын  
холобурга сылдьар биир бастыҥ үөрэ-
нээччитэ, общественницата этэ. Оҕо эр- 
дэҕиттэн олус талааннаах кыыс өрүү ин- 
ники күөҥҥэ сылдьара. Оскуола кэннит- 
тэн Москваҕа Щепкин аатынан училище- 
ҕа үөрэнэн, артыыс идэтин ылан, Нерюн-
гри куоракка кукольнай тыйаатырга үлэ-
лии сылдьан, олох эдэр сааһыгар олус 
хомолтолоохтук орто дойдуттан барбы-
та. Кыттыгас үс оҕо төрөөн, түөрт оҕо-

Миитэрэй Кыайыы күнүн 
чугас дьонун кытта көрсөр
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ну иитэн улаатыннарбыттара. Дуунньата биэнси йэҕэ тахсыар диэри атыыһы-
тынан, ыскылаат үлэһитинэн үлэлээбитэ. Сүөһү-ас тутан, быр-бааччы олорбут 
ыалларынан буолаллар. Дуунньа 70 сааһын ааһан баран бу олохтон барбыта. 
Улахан уол Айаал ааспыт күһүн ыарахан ыарыыттан күрэммитэ. Билигин кыра 
кыыстаах уола бааллар. Елена Дмитриевна Үөһээ Бүлүүгэ олорор, буҕаалтыр 
идэлээх, элбэх оҕолоох улахан дьиэ кэргэн иһирэх ийэтэ, элбэх сиэн эйэҕэс  
эбээтэ. Онон Миитэрэй «хос эһээбин» диэн астына ахтар. Елена-Иэличчэ би-
һигини кытары параллельнай кылааска үөрэммитэ. Оҕо эрдэҕиттэн симик, баа-
ра-суоҕа биллибэт чуумпу кыыс этэ. Билигин да ол быһыытынан аа-дьуо наҕыл 
майгылаах. Улахан уол Айаал ааспыт күһүн ыарахан ыарыыттан барбыта. Кыра 
уол Аскалон Дмитриевич чааһынай урбаанньыт, кэргэннээх, оҕолоох.

Дмитрий Дмитриевич Николаев Ильяны (төрдө Тамалакаан киһитэ) кытта 
куо ратынан, уҥуоргу нэһилиэктэринэн, үксүн соҕотоҕун Боотулуу, Дүллүкү соп-
хуостарынан бурдук, таһаҕас таһыытыгар сылдьыбыта. Намҥа райсоюзтар бэ-
йэлэрэ таһаарар этилэр.

Ким Ньукулайдыын, Үөһээ Бүлүү киһитэ, Улахан Неверинэн, куоратынан 
уһуннук бииргэ айаннаабыттара. Алдан сир ортото, 60 көс, аара остолобуойга 
чэйдээн ааһар этилэр, айан массыыната бөҕө буолара. Дьиэтигэр кэлэн хоно 
эрэ түһэн баран үргүлдьү ааһара. Айаҥҥа баралларыгар, мэхээнньигинэн үлэ-
лии сылдьар Спиридон Павлов көҥүлэ суох массыына гараастан тахсыбат этэ.

Сайынын Балаҕаннаахха «Куруҥ күөлэ», «Уоттаах», «Куонньук» пиэрмэлэ-
ринэн үүт таһар этэ. Оччолорго Балаҕаннаахтар Намнааҕар элбэх үүтү ыыл-
лара. Кэлин сопхуос дириэктэрдэригэр Васильев Николай Егоровичка, солбу-
йааччы Егоров Василий Поликарповичка, Николаев Иван Тихоновичка, кылгас 
кэмҥэ Львов Платон Николаевичка суоппарынан сылдьыбыта.

Түбүктээх үлэтин «Коммунистическай үлэ удаарынньыга» бэлиэ, элбэх бо - 
чуотунай грамоталар, мэтээллэр туоһулууллар. Кыайыы 75 үбүлүөйдээх сы-
лынан нэһилиэгин баһылыга Александр Кардашевскай дьиэтигэр кэлэн эҕэрдэ-
лээн, мэтээл, Ил Дархан бэлэҕин сылабаар тутан, Миитэрэй астынан олорор. 
Үйэтин тухары үлэлээбит тэрилтэтин үлэһиттэрэ сүөгэй, ис үөрэтэ, эт аҕалан 
биэрэннэр үөрүүтэ үрдээн махтанартан солото суох. Өссө тарбыйах биэрэннэр, 
«онтубун ханна туруорарым буолла» диэн ол толкуйугар олорор. Онтон ордук 
туох наада буолуой, кырдьаҕас киһиэхэ… Бэйэтэ хойукка, 80 сааһыгар диэри, 
икки хотонунан сүөһү тутан олорбута, 7–8 сүөһүнү атыылаабыта. Билигин кыр-
дьан сынньалаҥнык олорор. Соҕотох олорор аҕаларыгар оҕолоро кэлэ-бара, 
дьиэтин-уотун өрө тардан, көрөн бараллар. Миитэрэй билигин даҕаны кыанарын 
тухары дьиэтин-уотун быраҕан оҕолорун батыһар санаата суох. Кыайыы күнүн 
кыыһыгар Елена Дмитриевнаҕа киирэн бэлиэтээн, нэһилиэккэ бырааһынньык 
буолбатаҕыттан улаханнык хомойбот. Баарынан дуоһуйара — ол буоллаҕа, кыр-
дьаҕас киһи үөрүүтэ.

Дмитрий Семенов тылыттан сурукка тистэ
Надежда Мутуукаба.

Нам нэһилиэгэ
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Сидорова Мария Петровна 

Сэмэй, сайаҕас майгытын суохтуубут 

Биһиги ийэбит, эбээбит, хос эбээбит Мария Петров-
на 1931 с. Өргүөт нэһилиэгэр төрөөбүтэ, сэрии сылы-
гар 10 саастааҕа, ыал улахан оҕото буолан дьонугар 
көмөлөһөн оттуура, мастыыра, бурдук ыһара, оҕус сиэ-
тэрэ, быа хатара, арыый улаатан баран иистэнэр буол-
бута. 1952 с. Нам нэһилиэгин олохтооҕо Михайлов Вик-
тор Петровичка кэргэн тахсан ыал буолан олорбуттара, 
7 оҕону төрөтөн, үөрэн-көтөн олордохторуна аҕабыт 
эмискэ суох буолбута, онон ийэм 30-ча эрэ саастааҕар 
огдообо хаалбыта, кэлин өссө 3 оҕону төрөппүтэ. Ийэ-
бит барыбытын иитэн-аһатан, таҥаспытын тигэн улаа-
тыннарбыта, ол соҕотох ийэҕэ ыараханын өйдүүбүт.

Ийэбит барахсан 76 сааһыгар олохтон барбыта, бу дойдуттан барарыгар 
20-тэн тахса сиэн, 30-тан тахса хос сиэн хаалбыта, билигин өссө элбээн иһэбит. 
Хаалбыт оҕолоро бары үлэһит, ыал буолан араас сиргэ олоробут. Ийэбитин, 
эбээбитин, хос эбээбитин иистэнэрин, астыырын, кини сэмэй, сайаҕас майгытын 
суохтуубут, саныыбыт, ахтабыт, тыыннаахпыт тухары умнуохпут суоҕа.

Оҕолорун, сиэннэрин, хос сиэннэрин ааттарыттан суруйда  
Татьяна Викторовна Михайлова‑Павлова 

Степанов Николай Николаевич,  
Степанова Мария Ефремовна

Холобур оҥостор ытык-мааны дьоммут 

Николай Николаевич 1928 с. Ньурба улууһун Мэҥэдьэк 
нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Ньукулай аҕата эрдэ өлөн, 7 оҕо ту-
лаайах хаалбыта. Ньукулай улахан уоллара этэ, ол иһин 
4-с кылаастан үөрэммэккэ хаалбыта.

Кыра сааһыттан холкуос араас үлэтигэр атынан, оҕуһу-
нан от тиэйиитигэр, сайынын оҕуруот үлэтигэр Кэнтиккэ 
«Ворошилов» холкуоска кыра да буоллар олус сыстаҕас-
тык улахан дьону кытта тэҥҥэ үлэлээбитэ. Ньукулай оон-
ньооботох оҕо сааһа олус эрэйдээхтик, аһыыр-аһаабат 
икки ардынан ааспыта. Бырааттара, балыстара кини үлэ-
лээн аһаттаҕына дьон сэргэ буолалларын эрдэ өйдөөн, 
ийэтигэр көмө киһи буолбута. Ити сылдьан Ньукулай тиэ-
хиньикэҕэ үлэлиэн олус баҕарара. 1952 с. Намҥа МТС-ка тырахтарыыстар куу-
рустарыгар үөрэнэн тырахтарыыһынан үлэлээбитэ. Онтон Ньукулайыҥ өссө 
сайдан, Дьокуус кай куоракка мэхээнньик-комбайнер куурсун бүтэрэн, ситиһии-
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лээхтик үлэлээн, оройуон бастыҥ комбайнерын аатын ылбыта. Бу кыра тулаа-
йах аҥаардаах уол үлэҕэ оҕо эрдэҕиттэн эриллэн механизатор бэрдэ буолбута.

Онтон, хата, соҕуруу Ростов-на-Дону куоракка үөрэнэн суоппар, экскаватор-
шик буолан тэллэй курдук үүммүтэ. Улаатан, мотоҕоно курдук модьу-таҕа Нико-
лай Николаевич диэн ыҥырыллар, ытыктанар киһи буолбута. Кэлин 26-с №-дээх 
СПТУ-га суоппардары үөрэтэр-иитэр маастарынан үлэлээбитэ. Ньукулай үлэ-
лээбэтэх, билбэтэх тиэхиньикэтэ диэн суоҕа. Ити үлэтин ситиһиитинэн 1984 с. 
Саха сирин бырабыыталыстыбата Бочуот Знага уордьанынан наҕараадалаабы-
та, араас таһымнаах кыайыы знактара Ньукулай кэтит түөһүн киэргэтэллэр, кини 
үлэтин, дьонҥо сыһыанын, элэккэйин толору кэрэһилииллэр.

Ньукулай төһө да үлэ муҥутуур үөһүгэр сырыттар тапталтан туора турбатаҕа. 
Аналын көрсөн, таптал ыраас иэйиитигэр ылларан Мариятынаан 1956 с. ыал 
буол буттара. Оччолорго Мария көбүс-көнө уҥуохтаах, кылбайан кыраһыабай 
кыыс этэ.

Мариялаах Ньукулай иккиэн да үлэттэн тахсыбыт үтүөкэннээх пааралар 
этилэр. Кэлин биэнсийэҕэ да таҕысталлар иккиэн сиэттиһэ сылдьан, уу таһар 
массыынатынан бүтүн Нам курдук улахан, киэҥ дэриэбинэ уутун, пиэрмэлэри, 
ыаллары толору хааччыйаллара. Наһаа да иллээх ыаллар этилэр, ол да курдук 
8 оҕону төрөтөн, көрчөх гынан көтүппүттэрэ. Кинилэр Нам нэһилиэгэ киэн туттар, 
холобур оҥостор ытык-мааны бочуоттаах олохтоохторо.

Иннокентий Константинович Сидоров.
Ыам ыйын 21 күнэ, 2010 с.

«Исторический очерк о развитии механизации 
сельского хозяйства в Якутии», 2011 с. кинигэттэн 

Ньукулайдаах Маарыйа дьиэлэригэр да, үлэлэригэр да өрүү иккиэн бииргэ
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Төрөппүттэрбит барахсаттар

Биһиги ийэбит Мария Ефремовна 
1938 с. кулун тутар 20 күнүгэр Үөһээ Бүлүү 
оройуонун Сургуулук нэһилиэгэр 4 оҕолоох 
ыалга төрөөбүтэ. Икки убай даах, эдьиий-
дээх этэ. Богдановтар: Василий, Степан, 
Фекла уонна Мария. Аччык сылларга ийэ-
тин кытта Дүллүкү Үрэн учаастагар таай- 
дарыгар олорбуттара. 1956 с. аҕабыт Ни ко- 
лай Николаевич кэргэн ылан, Намҥа көһө-
рөн киллэрэр. Аҕабыт оччолорго РТС-ка  
үлэ лии сылдьар кэмэ. Тэрилтэтигэр дьо-
һун суоп пар, ааттаах тырахтарыыс, үөрэхтээх экскаваторщик этэ.

Ийэбит түөрт кылаас үөрэхтээҕэ. Дьоммут 12-тэ оҕоломмуттара, түөрт оҕо  
кыраларыгар күн сириттэн күрэммиттэрэ. 8 оҕо этэҥҥэ улаатан, үөрэнэн, үлэ-
лээн, ыал-күүс буолан олоробут. Улахан уол Степан игирэ аҥаара, 1956 с. т., 
Бүлүүгэ олорбута, 2 уоллаах, 1998 с. ыалдьан күн сириттэн күрэммитэ. Улахан 
кыыс Светлана ыал, 1958 с. т., Үөһээ Бүлүүгэ олорор, 3 оҕолоох. Анастасия, 
1959 с. т., Бүлүүгэ ыал, 4 оҕолоох. Антонина, 1962 с. т., Үөһээ Бүлүүгэ баар, оҕо-
лоох. Николай Бүлүүгэ, 1964 с. т., 4 оҕолоох. Александр, 1965 с. т., 5 оҕолоох, 
Хатаска олорор. Федор, 1970 с. т., Намҥа ыал, 4 оҕолоох. Мин Мария кыра кыыс-
тара Намҥа олоробун, уол оҕолоохпун.

Ийэбит Мария Ефремовна амарах ийэ, туруу үлэһит, эйэҕэс эбээ, хос эбээ 
этэ. 1956 с. ЫБСЛКС Дьокуускайдааҕы обкомун бочуотунай грамотатынан наҕа-
раадаламмыта. Элбэх оҕолоох ийэ быһыытынан «Ийэ буолуу» I, II истиэпэннээх 

Мария Ефремовна оҕолорун кытта
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мэтээллэринэн, онтон 1974 с. Ийэҕэ Албан аат уордьанынан наҕараадаламмы- 
та. 1985 с. үлэ бэтэрээнэ буолбута. Намҥа кэлэн, аҕабытын кытта РТС-ка үлэ-
лээбитэ. Кэргэнигэр экскаваторщик көмөлөһөөччүтүнэн, бодобуоска шлангиһы-
нан үлэлэһэрэ. Дьоммут ураты дьикти, кэрэ тапталлаах, сылаас сыһыаннаах 
этилэр. РТС оройуон киинигэр көһөн киирбитигэр Исидор Бараахап аатынан 
соп хуоска көспүттэрэ. Онтон 1978 с. СПТУ-26 үлэлии киирбиттэрэ. Онтон СПТУ 
эмиэкөспүтэ, онно сопхуостарыгар төттөрү көһүүнэн хаалбыттара. Ол 1982 с. 
этэ. Сопхуоска гарааска уборщицалаабыта, ыскылаакка үлэлээбитэ, 1994 с. соп-
хуос ыһыллыар диэри үрдүк таһаарыылаахтык үлэлээбитэ.

Бу курдук биһиги төрөппүттэрбит Нам сирин сөбүлээн, дьоһуннаахтык, ньир 
бааччы, элбэх оҕолонон, сиэннэрдэнэн олорбуттара. Куруук бииргэ сылдьар, 
киһи ымсыыра көрөр тапталлаах этилэр төрөппүттэрбит барахсаттар.

Ийэбит Мария Ефремовна 2002 с. ыарахан ыарыыга ылларан олохтон туо-
раабыта.

Кыыстара Мария Николаевна Степанова.
2020 с.

Нам нэһилиэгэ 

Степанова Парасковья Емельяновна

Оҕолорбунан, сиэннэрбинэн үйэм уһаан дьоллоохпун

Мин Балаҕаннаах нэһилиэгэр Емельян Спиридонович-Ньомньоо, Марфа Ни - 
колаевна Кардашевскайдар 8 оҕолоох холкуостаах дьиэ кэргэҥҥэ бэһис оҕонон 
бэс ыйын 7 күнүгэр 1936 с. күн сирин көрбүтүм.

Аҕам, оччотооҕуга 4 кылаас үөрэхтээх буолан, холкуоска суотчутунан, хонуу, 
пиэрмэ биригэдьииринэн үлэлээбитэ. Кылгас бириэмэҕэ атыыһыттыы сылдьы-
быта, кэлин субан сүөһүгэ бостууктаабыта. Доруобуйатын туругунан аармыйаҕа 
да, ыраах үлэҕэ да барбатаҕа. Ийэм дьиэ хаһаайката этэ, сайынын отчуттарга 
лэппиэскэ оҥороро, бурдук быһыытыгар сылдьара.

Эдьиийдии-балыстыы Кардашевскаялар
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Бииргэ төрөөбүттэр аҕыс кыыс этибит. Эдьиийдэрим: саамай улахаммыт 
Ульяна Емельяновна буҕаалтыр идэлээҕэ, оройуоҥҥа, Далырга, Намҥа сель-
поҕа, типографияҕа үлэлээбитэ. Бииргэ төрөөбүттэригэр улахан көмө-тирэх 
буолара. Мария Емельяновна саха тылын учуутала идэлээх, билигин Дьокуус- 
кай куо ракка оҕолоругар олорор, 90 сааһын туолбута. Билигин да дьиэ иһигэр 
этэҥҥэ аһын-үөлүн бэрийэ олорор, быысыпканан дьарыктанар. Матрена Еме-
льяновна интэринээккэ үлэлээбитэ, Анна Емельяновна алын сүһүөх кылаас 
учуутала этэ, иккиэн элбэх оҕо ийэлэрэ, эбээлэрэ этилэр. Балтым Екатерина 
Емельяновна эмиэ учуутал идэлээҕэ, Аммаҕа ыал буолан олорбута, оҕолор-
доох, сиэннэрдээх. Балтым Ольга Емельяновна атыыһыт идэлээх, Нам оройуо-
нугар ыал буолан олохсуйбута, элбэх оҕо ийэтэ, эбээтэ. Атыттар бары дойдубу-
тугар олохсуйбуппут. Саамай кырабыт Светлана Емельяновна доруобуйатынан 
ситэ үөрэммэтэҕэ.

Оҕо сылдьан сайынын оҕуруокка үлэлиирбит, хаппыыстаҕа уу баһыыта, хор-
туоппуй бааһынатыгар сыыс от ыраастааһына, көмүүтэ — оччотооҕу оҕо үлэтэ 
буо лара. Арыый улаатан баран, Хоту Арыыга хоно сылдьан от мунньуутугар, бу-
гул түгэҕин харбааһыҥҥа, күһүн хойукка, хаар түһүөр диэри, сылдьарбыт.

Дьонум: «Кыайыы буолбут, сэрии бүппүт» диэн үөрэллэрин-көтөллөрүн өй-
дүүбүн, ол сахтарга алааска олорор этибит, онон улахан бырааһынньык буолбу-
тун өйдөөбөппүн.

Мин 1954 с. Нам сэттэ кылаастаах оскуолатын бүтэрбитим. Балаҕаннаахха 
холкуоска саас саһаан охсуутугар, балбаах таһыытыгар, Намынан, Балаҕаннаа-
ҕынан кыһынын бурдук астааһыныгар сылдьарбыт. Вера Саньяхова аатынан  
ыччат пиэрмэтэ тэриллибитэ, онно «Элгээн» пиэрмэтигэр ыанньыксыттаабы-
тым. Куруҥ күөлүгэр ыанньыксытынан да, борооску көрөөччүнэн да үлэлээбитим.

1957 с. Степанов Николай Федотович диэн холкуостаах уолга кэргэн тахсан, 
Намҥа олохсуйбуппут. Ыал буолан, 8 оҕону төрөтөн, иитэн, үөрэттэрэн үлэһит 
оҥортообуппут. Дьон сиэринэн кэтэх хаһаайыстыба тэринэн, сүөһү, куурусса 
тутан олорбуппут. Аҕабыт туохха барытыгар сыстаҕаһа, дьиэтин ис-тас үлэтин 
барытын бэйэтэ оҥорбута, туппута. Муор-туор туттубат, ыраастык, үчүгэйдик 
туттар буолара, барытын бары ыпсарар сатабыллааҕа. Ону таһынан байанай-
даах булчут этэ, тиэхиньикэҕэ да сыстаҕаһа, күнү-дьылы да сөпкө сылыктыыра. 
Оҕолор бары улаатан, үөрэнэн, идэ ылан үлэлээн, ыал буолан оҕоломмуттарын 
кэннэ, сиэн көрөн баран, 1996 с. олохтон барбыта.

Мин бэйэм Нам дьааһылатыгар 1970 с. үлэҕэ киирбитим, онтон балыыһаҕа 
санитарканан үлэлии сылдьан, 1986 с. биэнсийэҕэ тахсыбытым.

Оҕолорум бары үрдүк, орто анал үөрэҕи бүтэрэн, талан ылбыт идэлэринэн 
үтүө суобастаахтык үлэлээн, биэнсийэҕэ тахсан, бары эбээ, хос эбээ, эһээ буол-
бут дьоннор, үлэ бэтэрээннэрэ. Галина Николаевна РФ уонна СӨ доруобуйатын 
харыстабылын туйгуна, Надежда Николаевна СӨ доруобуйатын харыстабылын 
туйгуна, үрдүк категориялаах биэлсэр, Александра Николаевна СӨ үпкэ минис-
тиэристибэтин сулууспатын туйгуна.

Сүүрбэччэ сиэннээхпин, отучча хос сиэннээхпин уонна хос-хос сиэн баар. 
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Оҕолорум, сиэннэрим этэҥҥэ дьон сиэринэн үлэлээн-хамсаан сылдьаллар, ки-
нилэринэн үйэм уһаан дьоллоохпун. Нам, Балаҕаннаах нэһилиэктэрин бочуот-
таах олохтооҕо, Нам, Балаҕаннаах «Ытык кырдьаҕас» бочуоттаах бэлиэ хаһаай-
ката, Үөһээ Бүлүү улууһун доруобуйатын харыстабылын бочуоттаах бэтэрээнэ 
буолбутум.

Парасковья Емельяновна Степанова‑Кардашевская. 
«Үөһээ Бүлүү» хаһыаттан, 2020 с.

Такасаев Револий Тимофеевич 

Всю свою жизнь он очень любил свою малую Родину

Револий Тимофеевич родился в с. Намцы Верхневи-
люйского района 27 ноября 1941 г. Его отец Такасаев Ти-
мофей Иванович, мать Кардашевская (Басылайканова) 
Степанида Васильевна, приемная дочь Кардашевского 
Ивана Леонтьевича Кутаскыын Уйбаан, ее взяли на воспи-
тание у родной сестры жены Кутаскыына Даайи из с. Кен-
тик. Дедушка ушел на фронт до рождения моего отца и 
пропал без вести, так он стал сиротой войны.

После войны его воспитывал родной брат отца Иванов 
Николай Иванович (Ньукулааһа) вместе с женой Ириной 
Прокопьевной (эбээ Өрүүнэ). Бабушка Степанида потом 

вышла замуж за ветерана войны Мохтуяхова Никифора Ивановича и родила 
еще троих детей: Розалия, 18 декабря 1951 г. р., Октябрина, 28 ноября 1952 г. р. 
и Алексей 29 апреля 1954 г. р.

Папа учился в начальных классах в Намской школе, после смерти дяди 
некоторое время уехал и учился, живя у сестры Раисы Прокопьевны Павловой 
в Оленьке, потом продолжил учебу и в 1959 г. закончил 10 классов Верхневи-
люйской средней школы им. Исидора Барахова.

До поступления в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию в Москве 
отработал дояром на ферме два года в родном колхозе по призыву того вре-
мени «Школа-производство-ВУЗ» (об этом от него сохранились очень хорошие 
воспоминания).

Затем поехал в Москву, сдал на «отлично» все вступительные экзамены 
(об этом он нам много раз рассказывал), проучился какое-то время и его забра-
ли на службу в ряды Советской Армии. Где только он не служил, даже говорил, 
что был в Германии. После армии вернулся в Москву, а его факультет, в ко-
тором обучали на председателя колхоза (он так всегда смеясь рассказывал) 
к тому времени был уже закрыт и пришлось ему переводиться в Ленинградский 
сельскохозяйственный институт (думается, что он сам туда захотел поехать, 
чтобы быть рядом с мамой, наверняка, можно было там остаться).
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4 декабря 1964 г. родители поженились в Екатерининском дворце города-ге-
роя Ленинграда.

После окончания Ленинградского сельскохозяйственного института (1969 год) 
получил образование ученого агронома-экономиста, проработал преданно 
в родном районе агрономом и экономистом, затем директором совхоза им. Иси-
дора Барахова в родном с. Намцы.

После окончания Магаданского филиала Всесоюзного заочного юридиче-
ского института (1983 г.) наша семья переехала в г. Якутск, где он отработал 
юрисконсультом в разных министерствах и ведомствах сельскохозяйственной 
и социально-трудовой направленности.

Удостоен званий «Ветеран труда», «Почетный гражданин с. Намцы Верхне-
вилюйского улуса» и вышел на заслуженный отдых с государственной граждан-
ской службы РС(Я). Умер в возрасте 64 лет 18 апреля 2006 г. в Якутске.

Всю свою жизнь он очень любил свою малую Родину, был его истинным 
пат риотом, помогал чем мог своим землякам, особенно односельчанам и всей 
родне. Был отличным оратором и собеседником, много читал и обладал ши-
роким кругозором, огромное значение придавал нашему образованию и разви-
тию как личности каждой из детей: Такасаева Саргылана Револьевна, 27 янва-
ря 1966 г. р., живет и работает в Москве представителем Малой академии наук 
РС(Я) при Министерстве образования РС(Я), замужем, 3 детей (Кеша — студент 

С супругой Елизаветой Денисовной и дочерьми Саргыланой, Туйаарой, Күннэй
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4-го курса МГУ, биохимия, Тимофей — студент 2-го курса МГУ, химфак, Ириша — 
ученица 7-го класса), имеет высшее педагогическое и экономическое образова-
ние (ЯГУ, филфак, РО и Московский государственный социальный университет 
в г. Москва, соцэкономфак); Такасаева Туйаара Револьевна, 25 июля 1969 г. р., 
живет в Якутске, работает первым заместителем руководителя Управления 
ЗАГСа при Правительстве РС(Я), имеет высшее экономическое и юридическое 
образование (Сибирская коммерческая академия ПК в Новосибирске, экономика 
и управление и РАНХ и ГС г. Москва, юриспруденция), замужем, 3 детей (Рево-
лий — главный специалист-юрист Минфина РС(Я), имеет высшее техническое 
и юридическое образование (МГТУ ГА и СВФУ), женат, дочке Элечке 1,5 года; 
Дайана — студентка 3-го курса НИУ ВШЭ г. Москва, логистика; Карина — уче-
ница 9-го класса ГКГ); Такасаева Күннэй Револьевна, 8 октября 1973 г. р., живет 
в Польше, работает в Варшавском университете, факультет Артес Либералес, 
кандидат психологических наук, доцент, доктор гуманитарных наук.

Дочь Туйаара Револьевна Такасаева.
8 апреля 2020 г.

Тельбиров Иван Яковлевич

Тыыл уонна үлэ бэтэрээнэ

Тыыл уонна үлэ бэтэрээнэ, Нам нэһилиэгин бочуот - 
таах олохтооҕо, 1933 с. төрөөбүт (дьиҥнээх төрөөбүт сы- 
ла 1931 эбит, Сис Күөлүгэр олорор эрдэхтэринэ, бачча 
ыраахтан сылдьан, Намҥа кыайан үөрэниэ суоҕа диэн 
оскуолаҕа суруйтарыы саҕана икки сылы кыччаппыттар).

Уончатыттан аҕатын батыһан холкуоска сайыны быһа 
окко үлэлэһэр эбит. Аҕалара күҥҥэ 1,5–2-лии га сири 
охсор буолан ийэтин, эдьиийдэрин кытта хас да буо-
лан, нэһиилэ ситэн мунньар этибит дииллэрэ. 1950 сыл-
тан «Чолбон» холкуос чилиэнин быһыытынан киирбит. 
1968 сылтан бөдөҥсүйбүт Исидор Барахов аатынан соп-
хуос оробуочайа буолбут уонна 1997 с. от ыйын 1 күнүгэр 

сааһыран уурайыар диэри харыс да сири халбарыйбакка, сопхуос Намнааҕы от-
делениетыгар, онтон «Чолбон» ТХПКП-ҕа үлэлээбит. Холкуоска эдэр эрдэҕинэ, 
субан сүөһү көрүүтүгэр ыалынан көһөн, уҥуор Дүллүкү арыытыгар, Хоту арыыга 
Адамов өтөҕөр кыстыыллар эбит. Кыһын оттук уонна тутуу маһын кэрдиитигэр, 
сайыҥҥы өттүгэр окко, тутуу биригээдэтигэр сылдьыһан, хотон бөҕөтүн, нэһи - 
лиэккэ тутуллар саҥа тутуулары тутуһан, үйэтин тухары харытын күүһүнэн араас 
үлэлэргэ үлэлээн кэлбит. 1970-с сыллартан саһыл пиэрмэтигэр дьиэнэн көһөн 
тахсан үрдүттэн олорон кэргэнинээн Прасковья Яковлевналыын, уола Болуо-
дьалыын саһыл иитиитигэр ситиһиилээхтик үлэлэспиттэрэ.

Сопхуос эстэн, саһыл пиэрмэтэ ыһыллыбытын кэннэ, «Чолбон» ТХП коллек-
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тивнай хаһаайыстыбатыгар Семенов Бүөтүрү уонна Ильин Юрканы кытта баа-
һыналар күрүөлэрин тутуутугар хас да сылы быһа үтүө суобастаахтык, үрдүк 
таһаарыылаахтык үлэлээбиттэрин туһунан ити тэрилтэни уонча сыл салайбыт, 
өрөспүүбүлүкэ тыатын хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ И. Е. Чычахов ула-
хан махталынан ахтар, «билиэтэ суох хомуньуустар этэ, «Чолбон» ТХП КП бур-
дугу үүннэриигэ президентскэй хаһаайыстыба буоларыгар кинилэр киллэрбит 
кылааттара сүҥкэн этэ» диир. Сааһыран, үлэни кыайбат буолан иһэбин диэн 
уурайан да баран, хотон, күрүө өрөмүөнүгэр, онтон да атын кыра, араас быстах 
үлэлэргэ үлэлэһэ сылдьыбыта. Үлэлиирин тухары үчүгэй үлэтин иһин элбэх би-
риэмийэни, махтал суруктары ылбыта.

Максим Иванович Шестаков. 
От ыйа, 2020 с.

Тельбирова Дария Яковлевна

Оройуоҥҥа биллэр бастыҥ ыанньыксыт этэ

Дария 1924 с. төрөөбүтэ. 1941 сылтан олох эдэр сааһыттан «Чолбон» хол-
куоска киирэн ыанньыксытынан үлэлээбит. Сүрдээх кыайыылаах-хотуулаах 
туруу үлэһит этэ дииллэр. Көрөр ынахтарын кыһыҥҥы кыһарҕаннаах кыстыгы 
үчүгэй туруктаах этэҥҥэ туоратарын, төрөөбүт ньирэйдэрин ыанньыксыт бэйэтэ 
көрөр эрдэҕинэ, 100% тыыннаахтыы иитэрин, үүтү ыаһын былаанын куруук аһа-
ра толорорун иһин бастыҥ үлэһиттэр ахсааннарыгар сылдьыбыт. Сэрии кэмигэр 
сыл аайы 500–600 көлөһүн күнүн аахсар эбит. Оройуоҥҥа биллэр бастыҥ ыан-
ньыксыт буолан, хаста да оройуон бастыҥ үлэһиттэрин мунньахтарыгар сыл-
дьыбыт уонна оччолорго мээнэ көстүбэт улахан сэппэрээтэринэн наҕараада-
ламмыта хойукка диэри туһаныллар этэ. Урукку быыбардарга «Чолбон» холкуос 
үлэһиттэриттэн бэрэстэбиитэл быһыытынан нэһилиэктээҕи быыбар хамыыһы-
йатыгар чилиэн быһыытынан талыллан үлэлээбит.

Шарапов Николайга кэргэн тахсыбыта да оҕоломмотохторо. Аҕата Хордоҕой-
го Дариялаахха анаан биэс хостоох дьиэни тутан биэрбитэ. Ол дьиэтигэр киирэн 
олороохтооботоҕо. Кыһын тоҥон, ыалдьан ойоҕостоппутугар, күүстээх укуол 
анаабыттар, ол да буоллар биригэдьиирдэрэ солбуйар киһи булан биэрбэккэ, 
хотонун сыбана, үлэлии сылдьыбыт. Ол сылдьан сыыстаран, икки өттүнэн ойо-
ҕостотон, олох сытан хаалан, өрүттүбэккэ, саҥа дьыл иннинэ сырдык тыына 
быс тыбыт.

Максим Иванович Шестаков.
От ыйа, 2020 с.
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Тойтонов Аркадий Николаевич 

Аҕабыт барахсан 

Биһиги аҕабыт Аркадий Николаевич 1938 с. от ыйын 
11 күнүгэр холкуостаах дьиэ кэргэнигэр бастакы оҕонон 
күн сирин көрбүтэ. Аҕата Тойтонов Ньукулааһа-2 игирэ 
бырааттыылартан кырата үһү. Аҕата сэрии бириэмэтигэр 
Тиксиигэ сылгы үүрүүтүгэр барбыт уонна онно ис тииби-
гэр хаптаран ыалдьан өлбүт, этэ-сиинэ онно хараллыбыт. 
Ийэтэ Аана сэрии кэнниттэн иккистээн кэргэн тахсан биир 
Уйбаан диэн уолламмыт. Ол быраата Семенов Иван Пав-
лович билигин элбэх оҕолоох ыал аҕата. Ииппит аҕата 
Байбал кэлин ыалдьан өлбүтэ.

Аркадий Николаевич Нам оскуолатыгар 7-с кылааһы 
бүтэрэн баран, Үөһээ Бүлүү оройуонугар киирэн оскуоланы бүтэрбит. Оскуола 
кэнниттэн 1958–1961 сс. Сэбиэскэй аармыйа кэккэтигэр сулууспалаабыт, оччо-
тооҕуга үстүү сыл сулууспалыыр этилэр. Сулууспалыы сылдьан, 1961 с. Ком-
мунистическай баартыйа кэккэтигэр киирбит. 1961 с. аармыйаттан кэлэн баран, 
Үөһээ Бүлүүгэ хаһыат эрэдээксийэтигэр корректорынан үлэлии сылдьан өрүс 
уҥуор командировкаҕа тахса сылдьан, миигин таба көрөн: «Бу кыыс таһыгар 
сылдьыыһыкпын», — диэн тылланан Мэйиккэ биригэдьииринэн үлэлии тахсы-
быт. 1962 с. муус устар 7 күнүттэн 1963 с. ыам ыйын 1 күнүгэр диэри биригэ-
дьиирдээбитэ. Онно доҕордоһон, 1963 с. ыал буолан Намҥа көһөн кэлбиппит.

Миигин көһөрөн аҕалан баран, 1963–1966 сс. Дьокуускайга сэбиэскэй-пар-
тийнай оскуолаҕа зоотехник идэтигэр үөрэнэ барбыта. Үөрэҕин бүтэрэн, «Чол-
бон» холкуоска кылаабынай зоотехнигынан үлэлээбитэ. Бу үөрэҕин кэнниттэн 
Хабаровскайдааҕы үрдүкү партийнай оскуоланы бүтэрбитэ. Ити кэнниттэн хан-
на хайаҕас баар буолла да, онно үтэйэн үлэлэппиттэрэ. Холкуос биригэдьии-
риттэн саҕалаан, «Чолбон» холкуос бэрэссэдээтэлинэн, партийнай үлэһитинэн, 
управляющайынан, сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн Харбалаахха, Намҥа үлэлээбитэ. 
Райком инструктора, Исидор Барахов аатынан сопхуос тэриллибитигэр партком 
сэкирэтээрэ, «Агропромхимия» тэриллибитигэр бэрэссэдээтэл, онтон Исидор 
Барахов аатынан сопхуос ыһыллыан иннинэ дириэктэр этэ, онон үлэлээбэтэх да 
үлэтэ диэн суоҕа. Баартыйатыгар бэриниилээх буолан, ханна анаан ыыталлар 
да аккаастаммакка баран иһэрэ. Саха сирин тыатын хаһаайыстыбатын минис-
тиэристибэтиттэн икки Бочуотунай грамота уонна атын үлэлээбит сирдэриттэн 
элбэх бочуотунай грамоталар кини үрдүк, таһаарыылаах үлэтин кэрэһилииллэр. 
Кэлин Саха сирин айыл ҕатын харыстабылын бэрэссэдээтэлинэн үлэлии сыл-
дьан, 1997 с. алтынньы ыйга ыарахан ыарыыттан олохтон туораабыта.

Үлэтигэр бэриниилээх, эппиэтинэстээх, үлэһиттэригэр, дьонугар-сэргэтигэр 
үчүгэй, кыаммат, тиийиммэт дьоҥҥо аһыныгас сыһыаннааҕа. Дьиэ кэргэнигэр 
амарах аҕабыт, суон дурдабыт, халыҥ хаххабыт этэ. 35 сыл олорбуппут тухары 
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миигин биирдэ даҕаны ааппынан ыҥырбакка, «Милая, родная» диэнтэн атыннык 
ааттаабакка орто дойдуттан бараахтаабыта.

Аркадий Николаевичтыын 6 оҕоломмуппут: 4 уол, 2 кыыс. Биир кыра уолбут 
киһи буолан иһэн, аҕата баарыгар хомолтолоохтук олохтон туораабыта, орто 
уол аҕатын кэнниттэн барбыта. Аҕабыт ыараханнык ыалдьа сытан: «Өлөртөн 
куттаммаппын, ытаама, эйигин көрсөн, ыал буолан, оҕо төрөтөн, дьоллоохтук 
олорбуппуттан үөрэбин. Дьылҕам маннык буоллаҕа. Үлэлиирим тухары киһит-
тэн итэҕэспин, кырабын дэммэт этим, бу билигин сытан баран киһиттэн барыла-
рыттан кыра эбиппин диэн дьэ өйдөөтүм», — диэбитэ. Өллөҕүнэ тугу таҥынна-
рарбын, үлэтигэр кимнээх үлэлиэхтээхтэрин суруйан хаалларбыт этэ, бэйэбэр 
да эмиэ эппитэ. Кини өлөрүгэр бэйэбититтэн 4 сиэннээх этибит, ииппит 2 быраа-
тыттан биһигини эһээ, эбээ диэбит оҕо элбэх.

Мин сэриигэ баран өлбүт аҕам аатын сүтэримээрибин, кини соҕотох оҕото 
буоларбынан, ыал буолан баран араспаанньабын уларыппатаҕым.

Кэргэнэ Марина Спиридоновна Алексеева.
Олунньу 22 күнэ, 2020 с.

Нам нэһилиэгэ 

Тойтонов Прокопий Иванович 

Өйбүтүгэр, сүрэхпитигэр илдьэ сылдьабыт 

Аҕам 1937 с. балаҕан ыйын 20 күнүгэр Нам нэһилиэгэр 
Мария, Егор Мутуковтарга үһүс оҕонон төрөөбүтэ. Аҕата 
Егор бастакы кэргэниттэн кыыстаах уол оҕолооҕо, мин 
эбэбиттэн 6 оҕону төрөтөн, 8 оҕону ииппиттэрэ. Аҕабын 
кыратыгар эһэм икки кыыс оҕолоох убайыгар, Иван Тойто-
новка (Уордаах Уйбааҥҥа), ииттэрэ биэрбит. Онон биһи-
ги Тойтоновтар буолбуппут. Абаҕата аах, уола суох дьон 
быһыытынан, аҕабын бэркэ маанылаан ииппиттэр. «Хо - 
йукка диэри ийэм хоонньугар сыппытым», — диэн ахтарын 
истэр этим.

1955 с. Нам сэттэ кылаастаах оскуолатын үөрэнэн 
бүтэрбитэ уонна «Чолбон» холкуоска үлэтин оробуочайынан саҕалаабыта. 
1956–1958 сс. Владивосток куоракка Тихоокеанскай морской флокка сулууспа-
лаабыта. Сулууспатын кэнниттэн төрөөбүт холкуоһугар үлэтин саҕалаабыта. 
1961 c. Ньурба Мархатыгар үөрэнэн комбайнер-мэхээнньик идэтин ылбыта, сал-
гыы суоппардары бэлэмниир кууруска үөрэнэн эбии суоппар идэлэммитэ.

Бу сыл мин ийэбин Галина Гаврильевна Николаеваны кэргэн ылан, 4 оҕону 
төрөтөн иллээхтик-эйэлээхтик олорбуттара. Мин бастакы оҕолоро буолабын, 
быраатым Евгений миигиттэн биир сыл балыс, балтым Мария 1965 с., саамай 
кырабыт Любовь 1966 с. төрөөбүттэрэ. Ийэм бастыҥ ыанньыксыт, нэһилиэк, 
оройуон сэбиэттэригэр хас да төгүллээн дьокутаатынан талылла сылдьыбыта.
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Кыра эрдэхпитинэ аҕабыт уу баһар массыынаҕа суоппардыыр этэ. Кэлин  
наар ыһыы үлэтигэр сылдьара. Саас сиик саптарыыта, сайынын сири паар-
дааһын ыытыллара. Ыһыы кэмигэр икки симиэнэнэн түүннэри-күннэри үлэ-
лиир этилэр. Күһүн бурдук быстарыытын кэмигэр аҕабыт хамбаайынын уотун 
көрдүбүт да утары сүүрэн тиийэн олорсор этибит. Бырааппын Женяны илдьэ 
сылдьан кыра сааһыттан тиэхиньикэҕэ сыһыарбыта, эрдэттэн тыраахтары, хам-
баайыны көҥүл ыытар буолбута, ыһыыга, бурдук быстарыытыгар илдьэ сыл-
дьара. Пантелеймон Михайлович Руфов кыыһа Сардаананы эмиэ тэбис-тэҥҥэ 
илдьэ сылдьар этэ. Онон бырааппын кытары кыра саастарыттан алтыһан кэлин 
ыал буолбуттара.

Аҕам үлэтигэр аһара бэриниилээх этэ. Хаһан да сылайдым, өллүм-быһын-
ным диирин өйдөөбөппүн. Мин билэрим тухары бастыҥ үлэһит буолан, куруук 
инники күөҥҥэ сылдьыбыта. Төһө да уордьан, мэтээл ылбатар наар хайҕалга 
сылдьара. Ону Саха АССР тыатын хаһаайыстыбатын министиэристибэтиттэн, 
райкомтан ылбыт грамоталара туоһулууллар. Оройуон, Исидор Барахов ааты-
нан сопхуос Бочуотун дуоскатыгар киирбитэ. Олоҕун тиһэх күннэригэр диэри 
төрөөбүт Намыгар Исидор Барахов аатынан сопхуоска бэриниилээхтик үлэлээ-
битэ. Эрдэ өлбөтөҕө буоллар өссө да үлэлиэҕэ-хамсыаҕа хааллаҕа.

1979 с. муус саҥа барбытын кэннэ водораздатчигынан уу баһа сылдьан, ты-
раахтарын цистерналаах уута таҥнары тардан, аҕам ууга түспүтэ, сүүрүк илдьэ 
бара турбутун хата сыыр сиҥнибититтэн тутуһан хаалбытын быраата Владимир 
Егорович Егоров маһынан тардан таһааран быыһаабыт этэ.

Ханастан уҥа: Валерий Васильев — Мария Емельяновна кэргэнин Василий Федорович 
уола, Афанасий Семенов-Кэриэй, Женя Тойтонов, Иван Иванов-Ньыылабыс, 

Прокопий Тойтонов, Александр Иванов-Кириисэбинэ уола, Николай Романов-РКА, 
Пантелеймон Руфов, Сардана Тойтонова-Руфова. 1976 с.



397

Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгэ сэрии сылларыгар

Балыыһаҕа уһуннук сытан эмтэммитэ. Кэлин ууга түһэн баран: «Өлүкпүн бу-
луохтара биллибэт», — дии санаабытым диэбитэ. 

Онно тымныйбытыттан сылтаан 1980 с. от ыйын 2 күнүгэр 42 сааһыгар ыал-
дьан өлбүтэ. Оччолорго мин 18 саастаах этим. Билигин барытын эргитэ санаан 
көрдөхпүнэ, төрөппүттэрбит барахсаттары баалларыгар адьас сыаналаабатах 
эбиппит, билигин кэлэн төрөппүт иэстэрин тугунан төлүөхпүтүй? Өйбүтүгэр, 
сүрэхпитигэр эрэ илдьэ сылдьар кыахтаахпыт.

Улахан кыыһа Надежда Тойтонова.
Ыам ыйын 13 күнэ, 2010 с.

Тойтонова Дария Ивановна  
(1928–1988 сс.) 

Үлэтинэн өрүү хайҕалга сылдьыбыта

Эдьиийбин амарах майгылаах, муударай өйдөөх-са-
наалаах киһинэн сыаналыыбын 

Биһиги эдьиийбит Дария Ивановна 1928 с. төрөөбүтэ. 
Аҕата Тойтонов Иван (аҕатын аатын билбэппин), ийэтэ 
Лазарева Ирина, эдьиийэ Мария, быраата Прокопий ил-
лээх-эйэлээх этилэр.

Дария төрөппүттэригэр тас үлэҕэ көмөлөһөрө. Сэниэ-
лээх, кыайыылаах-хотуулаах үлэһит этэ. Оскуолаҕа хайы-
һардьытынан биллэрэ. Сэрии кэмигэр «Кыһыл үлэһит» 
холкуоска от, бурдук үлэтигэр бастыҥнар кэккэлэригэр 
сыл дьара. Кэлин биэнсийэҕэ тахсыар диэри Балаҕаннаах, 
онтон Нам маҕаһыыннарыгар атыыһытынан үлэлээбитэ. Бастыҥ үлэтин иһин эл-
бэх наҕараадалардаах. «Коммунистическай үлэ удаарынньыга» бэлиэлээх. Үлэ-
тинэн өрүү хайҕалга сылдьыбыта. Эдьиийбин наһаа амарах майгылаах, аһыны - 
гас дууһалаах, муударай өйдөөх-санаалаах киһинэн сыаналыыбын. Дьоно өл-
бүттэрин кэнниттэн быраатын Прокопийы көрөн-истэн үөрэттэрбитэ. Ийэм Ма- 
рия ыалдьыбытыгар Хампаттан дойдутугар төннөрүгэр көмөлөспүтэ. Элбэх оҕо-
лоох, харчы диэни көрбөтөх, үлэ күнүнэн дохуот аахсан олорор ыалга аһынан-
таҥа һынан көмөлөһөрө. Нам сэттэ кылаастаах оскуолатыгар кэллэхпитинэ, 
интэринээккэ ылбатахтарына, дьиэтигэр олордон үөрэттэрэрэ, интэринээккэ 
ылары туруорсара.

Эдьиийбин кытары чугас сыһыаннаах буолан, киниттэн элбэххэ үөрэмми-
тим, сүбэ-ама ыларым. Ыал да буолбутум кэннэ көмөлөһөр этэ. Соҕотох оҕотун, 
Александр Дмитриевиһы, үөрэтэн-такайан үлэһит гына ииппитэ, култуура эйгэ-
тигэр кэргэнэ Зинаида Прокопьевнаны кытта ситиһиилээхтик, айымньылаахтык 
үлэлээбиттэрэ. Дария Ивановна 3 сиэнэ, хос сиэннэрэ кини олоҕун салгыыллар.

Сиэн балта Тамара Лукинична Дмитриева.
Кулун тутар, 2020 с.

Нам нэһилиэгэ 
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Тойтонова Мария Николаевна  
(1935–2014 сс.)

Кырдьаҕас бэтэрээн ахтыыта 

Төрөппүт дьонум — аҕам Тойтонов Николай Николае-
вич-1 (улахан Ньукулааһа игирэ аҥаара), ийэм Тойтонова 
Евдокия Григорьевна Давыдов учаастагыттан төрүттээх 
Баскыллай Киргиэлэй кыыһа. Биһиги түөрт эдьиийдии-бы-
рааттыы этибит: Федора Николаевна, Антон Николаевич, 
Дмитрий Николаевич уонна мин. Сэрии ыар сылларын эп-
пинэн-хааммынан билбитим.

Аҕам 1942 сыл саҥатыгар рак буолан өлбүтэ. Ийэм 
4 оҕону кытта хаалбыта. «Чолбон» холкуоска үлэлээн 
иитэ лээбитэ. «Чолбон» холкуос Үөһээ Бүлүү оройуонугар 

бастыҥ үлэлээх этэ. Бурдук бөҕө үүннэрэрэ, оҕуруот аһын — хортуоппуйу, хап-
пыыстаны, сүбүөкүлэни, моркуобу, оннооҕор табах кытта ыһаллара. Ити үлэти - 
гэр оскуола оҕолоро төһүү күүс буоларбыт. Оҕуһунан уу баһан хас да хонук-
ка хаппыыстаҕа уу кутарбыт. Эмээхситтэри кытта тэҥҥэ хортуоппуй көмөрбүт. 
Сайынын окко сылдьарбыт, күһүн оҕуруокка хортуоппуй хомуйуута, хаппыыста, 
эриэппэ, бурдук быһыыта сиэрпэнэн буолара. Сыл түмүгэр холкуоска уопсай 
мунньах буолара, онно уон түөрт сааскын туоллуҥ да, холкуос чилиэнэ буоллуҥ 
диэн испииһэк бөҕөтүн ааҕаллара. Онон 1948 сылга «Чолбон» холкуос чилиэнэ 
буолбутум.

Нам сэттэ кылаастаах оскуолатын 1954 с. бүтэрэн, Исиидэр Бараахап ааты- 
нан оскуолаҕа икки сыл үөрэммитим. Нуучча тылын кыайбакка уурайан, оскуола  
кэнниттэн «Чолбон» холкуоспар тахсан аҕыс сыл үлэлээбитим. Борооску көр-
бүтүм, уолаттар «Саппыкы» пиэрмэтигэр тахсан ыанньыксыттаабыттара: Фе-
доров Михаил Федорович, Харлампьев Григорий Пудович, Павлов Григорий 
Егорович, настаабынньыктара Мухоплев Николай Семенович этэ. Мин онно 
ньирэйдэрин көрбүтүм. Уолаттар икки сыл үлэлээн баран ким үөрэххэ, ким аар-
мыйаҕа барбыттара. Мин ыанньыксыттыы хаалбытым. 1961 с. Исиидэр Бараа- 
хап аатынан холкуоска кылаабынай зоотехник Руфов Василий Евсеевич үөрэ- 
ҕин бүтэрэн кэлэн искусственнай сиэмэлээһини саҕалаабыта. Кини пиэрмэ 
аайыттан биирдии ыанньыксыты талан, «Бөкөөс» пиэрмэтигэр Кардашевская 
Александра Ивановнаҕа сиэмэлээһиҥҥэ үөрэммиппит. Мин «Саппыкы» пиэр-
мэ биэс ынаҕын сиэмэлээбитим. Бэйэм эмиэ ыанньыксыт этим. Үс сыл устата 
үлэм көрдөрүүтэ үрдүк буолан хаартыскам Бүтүн Сойуустааҕы норуот хаһаа-
йыстыбатын ситиһиилэрин быыстапкатыгар барбыта. Биир сыл биир ынаҕым 
кытараабыта, ол гынан баран матката ыарыылаах буолан өлөрүллүбүтэ. «Сап-
пыкы» ыччат-комсомольскай пиэрмэтэ оройуоҥҥа биир бастыҥ үлэлээх этэ. 
Өрөспүүбүлүкэ салайааччылара биһигини көрөн-истэн бараллара. Оччолорго 
биһиги 1500–2000 кг үүтү ыырбыт. Мин 1963 с. оройуоннааҕы комсомольскай 
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кэмпи риэнсийэҕэ дэлэгээтинэн талыллан баран, А. Михеев илии баттааһыннаах 
обкомол Бочуотунай грамотатынан наҕараадаламмытым. Ити сыл ахсынньыты-
гар Дьокуускайга комсомольскай кэмпириэнсийэҕэ дэлэгээт буолан барбытым. 
Бу сыллары олоҕум үтүө түгэннэринэн ахтабын.

7-с кылааһы бүтэриэхпиттэн ыла буҕаалтыр буолар баҕа санаалаах этим. 
1964 сыл саҥатыгар баартыйаҕа кандидат буолбутум. Ити сайын үөрэххэ бара-
бын диэн быһаарыммытым. Холкуос бэрэссэдээтэлэ Тюляхов Константин Те- 
рентьевич «пятилетканы түмүктээ» диэн ыытымаары бөҕө буолбута. Дьокуус-
кайга финансовай-кредитнэй техникумҥа эксээмэн туттаран киирэн хаалбытым. 
Бэйэм да сөҕөбүн, нуучча тылын ыарырҕатар киһи дьыктааны «4» сыанаҕа су-
руйбут этим. Буҕаалтыр буолар баҕам баһыйбыта. Үөрэхпин 1967 сылга бүтэ- 
рэн, тыа хаһаайыстыбатын буҕаалтыра буолан кэлэн, үлэбин Исидор Барахов 
аатынан холкуоска саҕалаабытым. 1968 сыл ыам ыйыгар оройуоҥҥа икки соп-
хуос тэриллибитэ. Бүлүү уҥа эҥээрэ Исидор Барахов аатынан сопхуос буолбута. 
Сопхуос 8 отделениелааҕа: Нам, Балаҕаннаах, Ороһу, Тамалакаан, Харбалаах, 
Өргүөт, Туобуйа, Быракаан. Үөрэхпин бүтэрбиппэр Кривошапкин Денис Инно-
кентьевич холкуоска сүөһү учуотун буҕаалтырынан анаабыта. Исидор Барахов 
аатынан сопхуос буолан, киин хонтуората, бухгалтерията «Маркс» хонтуораты-
гар буол бута. Онно да син биир сүөһү ахсаанын учуоттуур буҕаалтыра этим. 
Исидор Барахов аатынан сопхуос отделениетыгар ынах сүөһү, сылгы, Туобуйа-
ҕа аҕыйах таба, Намҥа, Харбалаахха, Өргүөккэ, Туобуйаҕа кырса, саһыл иитэл-
лэрэ. Отделениенан ыанар үүт учуотун төһө хаалбытын учуоттуурум. Барытын 
кэмнээн суокка тардарым, ол бириэмэҕэ калькулятор диэн суоҕа. Сыл түмүгэр 
эт-үүт бырамыысыланнаһын салаатын кытта биирдии отделениенан эт-үүт 
квитанция ларын сверкалаһарым, ТЭЦ буолан абырыыр этэ. Биһиги үлэбит сыл 
бүтүүтэ элбиирэ, хас отделение аайыттан ынах сүөһү, сылгы 24-тээҕи учуотун 
ирдээн, Руфов Василий Евсеевичтыын, эт-үүт учуотун кылаабынай зоотехнигын 
кытта, үлэ үөһүгэр түһэрбит. Ый 3–4 күнүгэр райстатка Ильин Петр Егоровичка 
туттарарбыт.

1989 сылтан ыла биэнсийэҕэ тахсаммын сынньалаҥҥа олоробун.

Мария Николаевна Тойтонова, 
Нам нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, 

үлэ, тыыл бэтэрээнэ, 
СӨ тыатын хаһаайыстыбатын бэтэрээнэ 

Тойтонова Федора Николаевна  
(1930–2010 сс.) 

Бииргэ төрөөбүттэрим

Уйбаан уустарынан ааттанааччылар биэс бииргэ төрөөбүттэр: Иванов Иван 
(Баачаҥныыр), 1839 с. т., киниттэн Михаил, Харлампий, Петр төрөөбүттэр. Хар-
лампийтан Пуд, Руф (Кыһыыдай), онон Харлампьевтар тэнийбиттэр. Иккис уол 
Иванов Гаврил (Бойуокка), 1841 с. т., киниттэн Василий, Анастасия төрөөбүттэр. 
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Василийтан Николай (Алларыйа), Варфоломей (Быччаах),  
Варфоломей-2 (Кыччыгый Мээмиэй), онон Васильевтар 
тэнийбиттэр. Үһүс уол Николай, 1846 с. т. (Эппэс), ки-
ниттэн Макаар, Варвара, Ирина, Анна, Мотрена, Мария 
төрөөбүттэр. Макаартан Федор, Василий, Мария. Васи-
лийтан Николаевтар, Марияттан Жендринскэйдэр тэний-
биттэр. Атыттартан кимнээх тэнийбиттэрин билбэтибит. 
Төрдүс оҕо Николай (Тойтоон), 1852 с. т., ол биһиги эһэ- 
бит. Тойтоон Дабыыдапка Карадчиннарга хамначчыт сыл-
дьан кыыстарыгар Карадчина Мария Даниловнаҕа оҕо 
оҥорбут. Карадчин Данил Иванович: «Уол оҕо төрөөтөҕүнэ 

холбооттуом», — диэн тылын биэрбит. Онтон маҥнайгы оҕо Евсей төрөөбүт, 
онон дьонноро холбооттоон өссө 9 оҕону төрөппүттэр. Тойтонов Евсей Нико-
лаевич, 1888 с. т. — ол Шамаева Мария Евсеевна аҕата. Тойтонов Николай-1, 
Тойтонов Николай-2, 1890 с. т. — игирэлэр. Улахан, Куччугуй Ньукулааһалар 
диэн ааттаналлар. Тойтонов Иван (Уордаах), 1892 с., Тойтонова Ульяна, 1893 с., 
Тойтонов Егор (Мутуков), 1896 с., Тойтонова Мария, 1897 с. т., Тойтонов Яков 
(Дьаампара), 1898 с. т.

Николай-1, биһиги аҕабыт, 1928 с. Дабыыдаптан Андреева Евдокия Григо-
рьевнаны кэргэн ылар. Ийэм аах элбэх бииргэ төрөөбүттэр, 7 кыыс, 1 уол үһү-
лэр. Эһэбит Андреев Григорий Быскыллай диэн хос ааттаах, Омукчановтар ай-
махтара.

Биһиги бииргэ төрөөбүттэр уонтан тахса үһүбүт, улаханнара мин — Тойтоно-
ва Федора Николаевна 1930 с. төрөөбүтүм. Мария Николаевна 1935 с., Антон 
Николаевич 1936 с., Дмитрий Николаевич 1938 с. төрөөн киһи хара буолбуппут.

Аҕабыт быраата Николай-2 эрдэ ыал буолан, 5 оҕоломмут: Софрон, Алексей, 
Мария, Мария уонна Аркадий. Софрону, 1922 с. т., аҕам кэргэнэ суох сылдьан 
ииттэ ылбыт, онон биһиги улахан убайбыт этэ. Алексей, Мария эрдэ ыалдьан 
өлбүттэр, ыал буолбатахтар.

Аҕам аах наһаа иллээхтэрэ үһү, таҥастарын ким булар да биирин да матар-
бакка ылара дииллэрэ. Сирэйдэринэн да олус майгыннаһар буолан, дьон кыа- 
йан араарбат эбиттэр. Иккиэн куруук айаҥҥа сылдьаллара үһү. Куччугуй Ньу-
кулааһа 1941 с. күһүн сылгы үүрэн Битиимҥэ барбыт уонна эргиллибэтэх. Аҕам 
ыалдьа сылдьан: «Бырааппар харайтарыа этим», — диэн барсаары хаайбытын 
мин ытааммын хаалларбыппын. Ол да хаалан аҕам уһаабатаҕа, 1942 с. сааһы - 
гар куртаҕынан өлбүтэ. Быраата өлбүтүн истэн түргэтээтэ дииллэрэ. Ийэбит 
4 оҕотун кытта сэрии бириэмэтигэр тулаайах хаалбыта. Ийэбит холкуоска араас 
үлэҕэ үлэлээбитэ: от охсон, бурдук быһан, ону тэҥэ саас оҕуруот бөҕө олордол-
лоро. Сэрии бүппүтүн кэннэ элбэх эмээхсин, оҕонньор Сталин мэтээлинэн наҕа-
раадаламмыттара. Михаил Семенович Романов мэтээллэрин кэтэрдэн хаар-
тыскаҕа түһэрбитин өйдүүбүн.

Мин 1948 с. Нам сэттэ кылаастаах оскуолатын бүтэрбитим, онтон салгыы 
үөрэммэтэҕим, «Чолбон» холкуоска араас үлэҕэ үлэлээбитим. Кыһын саһаан 
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охсорбут, бэрэбинэ бөҕөтүн таһарбыт, сайын бурдук, от үлэтигэр сылдьарбыт. 
Икки сыл сүөһү биригэдьииринэн үлэлээбитим. 1952 с. «Чолбон» холкуос бэрэс-
сэдээтэлэ Егоров Алексей Семенович Бүлүүгэ Гаврильев Захар Давидовиһы 
кытта радиоузел үөрэҕэр киирэргэ эппитэ. Онно үөрэнэн Намҥа маҥнайгы ра-
дио узелы биһиги үлэлэппиппит.

1954 с. Платонов Михаил Лазаревичка кэргэн тахсыбытым, 7 оҕону төрөппүп-
пүт: Татьяна, Евдокия, Николай (түөрт оҕото кыраларыгар олох эдэр сааһыгар 
олохтон барбыта), Мария, Платон, Иван, Дмитрий. Оҕолорум бары ыал буолан-
нар, сиэннэри, хос сиэннэри харайсан, онон дьоллоохпун. Ыал буолан баран, 
холкуоска машинистканан, балыыһаҕа завхозтаан, дьыссаакка барыта сүүрбэт-
тэн тахса сыл үлэлээн баран, биэнсийэҕэ тахсан олоробун.

Михаил Лазаревич 1952 сылга миигин кытта ыал буолуон иннинэ Цын-Кой- 
Лябин диэн уолу кытта агрогеологическай экспедицияҕа табаһытынан сылдьы-
быт бирикээһэ баар. Онтон МТС-ка тырахтарыыс куурсугар үөрэнэн тырахта- 
рыыс буолбута. Бүлүү, Үөһээ Бүлүү нэһилиэктэригэр ойууру солоон бааһына 
бөҕөнү оҥорбуттара. МТС-ка тырахтарыыстыы сылдьан, 1958 сылтан Исидор 
Барахов аатынан холкуоска көспүтэ. Үчүгэй үлэтин иһин 1970 с. Ленин төрөөбүтэ 
100 сааһын көрсө үбүлүөйүнэй мэтээлинэн, 1971 с. Үлэ Кыһыл Знамята, 1973 с. 
Ленин уордьаннарынан наҕараадаламмыта. Аҕабыт 1980 с. саас ыалдьан 
өлбүтэ.

Федора Николаевна Тойтонова.
Муус устар 4 күнэ, 2007 с.

Федоров Владимир Федорович

Аҕабыт Болуодьа

Аҕабыт Владимир Федорович олунньу 24 күнүгэр 
1938 с. Нам нэһилиэгэр Федоровтар холкуостаах дьиэ 
кэргэттэригэр бастакы оҕонон күн сирин көрбүтэ. Бииргэ 
төрөөбүт Михаил диэн бырааттаах. Аҕалара Федоров Фе-
дор Федорович сэрии толоонуттан эргиллибэтэҕэ, ийэлэрэ 
Федорова Татьяна Ильинична аҥаардас хаалан баран, 
«Чолбон» холкуоска хара үлэҕэ кыаҕын таһынан үлэлээн, 
иккиэннэрин үөрэттэрэн идэлээх үлэһит оҥортообута.

Володя тастыҥ үс балтын бэйэтэ көрөн-истэн, харайан 
улаатыннарбыта. Балтыларыгар аҕа кэриэтэ буолар.

Владимир Дьокуускайдааҕы сибээс техникумугар үөрэ-
нэн, дойдутугар кэлэн Үөһээ Бүлүүгэ, Далырга, Намҥа уһуннук үлэлээбитэ. 
Араадьыйа, төлөпүөн элбэх килэмиэтирдээх сибээһин лииньийэтин тардыспыт 
үтүөлээх, билиилээх исписэлиис буолан, хайҕанар бастыҥ үлэһит, ыал аайы 
тиэ хиньикэ алдьаммытын оҥорор мындыр талааннаах киһи этэ.

1983 с. дойдутугар Намҥа АТС-ка технигинэн үлэлии кэлбитэ.
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Биэнсийэҕэ тахсан да баран, сибээскэ уһуннук, үтүө суобастаахтык техни-
гинэн үлэлээбитэ.

Үлэтин быыһыгар кулууп сыанатыттан түспэт ырыаһыт этэ уонна байааҥҥа 
оонньуурун сөбүлүүрэ. Володя кыһалҕалаах дьоҥҥо наар көмөлөһөрө. Ол иһин 
дьон ытыктыыр киһилэрэ этэ, үөрүнньэҥ майгылаах, кэпсэтинньэҥ, норуот 
киһитэ этэ.

Биһиги аҕабыт Владимир Федорович Нам нэһилиэгэр бастакы АТС төлөпүөн 
сибээһин олохтонуутугар бэйэтин кылаатын киллэрбит ытык кырдьаҕас этэ.

Оҕолоро, сиэннэрэ

Федоров Михаил Федорович

Тарбахха баттанар дьоһун идэлээх үлэһитинэн ааттанара 

Үрдүк үүнүүнү ылыыга, сир үлэтин култууратын үрдэ-
тиигэ биир сүҥкэн өҥөлөөх агрономунан М. Ф. Федоров 
буо лар. Кини 1941 с. тохсунньу 10 күнүгэр Нам нэһилиэ - 
гэр Харыйалаах алааска холкуостаах дьиэ кэргэнигэр тө-
рөөбүтэ. 1958 с. орто оскуоланы бүтэрээт, ол кэмнэрдээҕи 
тыа сирин оҕолоруттан куоттарыллыбат иэһи, ол эбэтэр 
харытынан үлэни «Чолбон» холкуоска балтараа сыл чиэс-
тээхтик толорон баран, Сэбиэскэй Аармыйа кэккэтигэр су-
лууспалыы барбыта.

1963 с. аармыйаттан кэлээт, Иркутскайдааҕы тыа ха-
һаа йыстыбатын институтун агрономическай факультеты-
гар үөрэнэ киирбитэ уонна 1968 с. бүтэрэн, учуонай-агро-
ном дипломнаах, Егорова Варшавянка Матвеевна диэн 

Сун таар кыыһа кэргэннээх дойдутугар төннүбүтэ. Ол саҕана Исидор Барахов 
аатынан сопхуоска киниэхэ агроном миэстэтэ көстүбэккэ, инженер-мелиорато-
рынан, кэргэнин семеновод-инженер мелиораторынан анаабыттара, семено-
вод-агрономунан ылбыттара.

Михаил Федорович, сыл кэриҥэ үлэлээн баран, 1969 с., хас даҕаны араас 
идэлээх үрдүк үөрэхтээх исписэлиистэри кытары оройуоҥҥа, өрөспүүбүлүкэҕэ 
ыҥырыы таһаараннар, баҕа өттүнэн Нам отделениетыгар отделение агроному-
нан үлэлии барбыта. Ол дарбааннаах-дарбатыылаах ыҥырыыларын сүрүн сүн-
ньэ-сүмэтэ: «Биһиги, эдэр, эрчимнээх, араас идэлээх исписэлиистэр, бары тутус-
путунан сопхуос биир хаалыылаах отделениетыгар тахсаммыт, салалтаны, үлэ 
тэрээһинин бүтүннүүтүн бэйэбит илиибитигэр ыламмыт, производствоҕа нау ка 
уонна бастыҥ уопут ситиһиилэрин утумнаахтык киллэрэн, отделение үлэтин- 
хамнаһын өрө көтөҕүөхпүт, саҥа таһымҥа таһаарыахпыт, үлэ көрдөрүүлэрин 
тупсарыахпыт» диэн этэ. Ол курдук, экэнэмиис идэлээх Такасаев Р. Т. управ-
ляющайынан, Федоров М. Ф. агрономунан, Харлампьев Г. П. ветвраһынан, Та-
расов С. А. зоотехнигынан, Хобусаров М. И. инженеринэн анаммыттара уонна үс 
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сыл кэриҥэ көхтөөхтүк, куһаҕана суох көрдөрүүлээхтик үлэлээбиттэрэ. Үчүгэй-
дик ааҕыстахха, Михаил Федорович ыҥырыы таһааран, производствоҕа бу иккис 
тахсыыта этэ. Өссө 1950-с сыллар бүтүүлэригэр эмиэ Гриша Харлампьевтыын 
«Саппыкы» пиэрмэтин, уолаттар пиэрмэлэрин, тэрийиигэ тыастаах-уустаах кө-
ҕү лээһини таһааран турардаахтар. Онно Н. С. Мухоплев салалтатынан сылтан 
ордук кэмҥэ таһаарыылаахтык үлэлээн ааспыттара.

1972 с., Исидор Барахов аатынан бөдөҥ сопхуос икки хаһаайыстыбаҕа бы-
тарыйар кэмигэр ити исписэлиистэр ол-бу үлэҕэ ананан тарҕаспыттара. Оттон 
Михаил Федорович өссө биир сыл отделениеҕа хонуу биригэдьииринэн хаалан 
үлэлээбитэ. Онтон 1973 с. Исидор Барахов аатынан сопхуос кылаабынай агро-
номунан анаммыта. Кини бу дуоһунаһыгар 1979 с., кэргэнин үлэтинэн Сунтаарга 
көһөн барыахтарыгар диэри, чахчы ис дууһатыттан бэриниилээхтик ылсыһан, 
туох-баар билиитин-көрүүтүн, уопутун ууран туран таһаарыылаахтык үлэлээ-
битэ. Ити сылларга сопхуос үрдүнэн биир гааттан хортуоппуй үүнүүтүн 110 ц, 
бурдук үүнүүтүн 13–14 ц тиэрдэ сылдьыбыттара.

Михаил Федорович холку майгылаах, аҕыйах саҥалаах, быһаарыммыт- 
ылыммыт сыалын-соругун аа-дьуо ньиккиритэн хайаан даҕаны олоххо киллэрэн 
тэйэр дьоҕурдаах, олохтоох тыллаах-өстөөх, ыйааһыннаах дьаһаллаах агроно-
мунан ааҕыллара. Ол да иһин төрөөбүт Намын дьонун-сэргэтин ортотугар дириҥ 
убаастабылынан туһанара, оройуоҥҥа биир тарбахха баттанар дьоһун идэлээх 
үлэһитинэн ааттанара.

Кини кэргэнэ, Варшавянка Матвеевна, маҥнай утаа агрономунан үлэлээн 
испитэ. Дьону-сэргэни түмэр-тэрийэр дьоҕурдааҕа, уопсастыбаннай үлэҕэ-хам-
наска ураты актыыбынаһа биллэн-көстөн, сотору кэминэн сопхуос парткомун 
сэкирэтээринэн талыллыбыта. Онтон салгыы төрөөбүт оройуонугар ССКП рай-
комун сэкирэтээрин дуоһунаһыгар ыҥырбыттарыгар сөбүлэһэн, Сунтаардыыр 
буолбуттара.

Михаил Федорович ол кэмнэргэ кэргэнинээн Полина диэн кыыс оҕолоохторо, 
кэлин кинилэр төһө оҕоломмуттарын-урууламмыттарын билбэтим. Михаил Фе-
дорович Сунтаарга тиийэригэр тыа хаһаайыстыбатын кылаабынай агрономунан 
ананан барбыта. Онтон кэлин, сураҕа, араас үлэлэргэ — «Сунтаар» сопхуоска 
кылаабынай агрономунан, Дьокуускайдааҕы ТХНЧИ стационарын сэбиэдиссэ-
йинэн, олохтоох профтехучилищеҕа хаһаайыстыбаннай чааска дириэктэри сол-
буйааччынан үлэлээн сылдьыбыта. Билигин Сунтаарга олорор.

Харитонова (Долгаева) Федора Кирилловна,  
Харитонов Иван Николаевич 

Оонньооботох оҕо саастаах көлүөнэ кэнэҕэскини түстээтэҕэ 

Таайым Адамов Тимофей Алексеевич сэрииттэн төннөн кэлэригэр мин кыа-
нан эрэр оҕо үһүбүн. Миигин көрөн баран баттыгас санаата өрө көтөҕүллэн, нас-
тырыанньата тупсан, эйэлээх олоҕу чөлүгэр түһэрсэргэ көхтөөхтүк киирсибитим 
диэн кэпсиирэ.
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Сэрии сылын оҕолоро, мин саастыы-
лаахтарым, Балаҕаннаах алааска олох 
аҕыйах этибит. Сэриигэ барбатах, араан-
ньы буолан кэлбит дьон олоҕу салгыыр 
көлүөнэни хаалларбыттара, ол курдук 
Өлөксөндүрүөп Миисэ, араанньы буолан 
кэлбит Тэлгээнэй Уйбаан уола, 8 оҕону 
төрөппүтэ, ол иһигэр 2 кыыс. Оҕолоро 
бары бэйэтэ оҥорбут киирсэбэй саппы - 
кы атах таҥастаах буолааччылар. Үгүс-
тэрэ үөрэхтээх, дьоһуннаах дьон буола 
улаап пыттара, учууталлар, оҕо бырааһа 

Радомир Иванович, сиэнэ кыыс норуоттар икки ардыларынааҕы кылаастаах саа-
хыматчыт, гроссмейстер бааллаах, аан дойду үс төгүллээх чөмпүйүөнэ Израиль-
га олорор, кэргэнэ омугунан ньиэмэс, инбэлиит, хараҕынан көрбөт, кэргэнин кэ-
лээскэнэн анньа сылдьар, олоххо улахан тардыһыылаах дьон.

Чөөчөөн уола Аппанаас — Дмитриев Афоня, Лүүсэ — Люция Тарасовна, 
Дмит риева Катя.

1944 с. алааспытыгар оскуола аһыллыбыта. 1951 с. оскуолаҕа «0» кылааска 
киирбиппит.

Оҕо саас диэн дьэ дьикти буолар эбит. Оҕо барахсан улахан тулуурдаах, дьу-
луурдаах, аччыктаабат, тоҥмот, таҥаһым-сабым татым диэн долоҕойугар тох-
топпот, киниэхэ ийэтэ, аҕата баар буолла да кини куруук дьоллоох.

Умнубаппын Лүүсэлиин (Люция Тарасовна) пиэрмэ оҕолоробут, кини аҥаар-
дас ийэ оҕото, ийэтэ Зинаида-Сиинэ дайаарка, иккис идэтэ дьахтар киһи холугар 
сөбө суох идэ — тырахтарыыс. «Уоттаах» пиэрмэтигэр олорон, дьиэтиттэн биир-
дэ лэппиэскэтин халыҥ баҕайытык арыынан сыбанан таҕыста. Мин ымсыыран 
көрдөөбүппэр бэрсибэтэҕин иһин, тиэрэ баттаан баран иһин быһа ытыран 
ытаппыппын өйдүүбүн. Биир түгэн. «Күрүҥ Күөлүн» пиэрмэтигэр олордохпуту-
на, ийэлэрбит лааппыттан кууллаах бурдук түҥэппиттэриттэн аҕалан лэппиэс-
кэ астыыллар, биһиги үөрүү-көтүү бөҕөтө буоллубут, онтон остуолга олорорго 
тиийбэккэ иҥсэлээх баҕайытык сиэн иһэммин тохтоон хааллым, онтум тииһим 

кып-кычырҕас, бурдукка баһан ылан ба-
ран кумаҕы булкуйбуттар эбит.

Уйбаан Ньукулаайабыс Дүллүкү Үрэ-
нигэр төрөөбүтэ. Оҕо сааһа киһи ым-
сыырбат кэмнэрэ этилэр. Өрүс уҥуор оч- 
чолорго бурдук үүннэриитинэн дьарык-
тамматах эбиттэр. Сэрии сылларыгар 
улахан аччыктааһын сатыылаабыта. Дьо- 
но ыраах учаастакка сүөһү бостууктаан  
айахтарын көрүнэллэрэ. Кырачаан оло-
рор оҕону дьиэ ортотугар баҕанаҕа быа- 
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нан баайан өртөөн баран, тэйиччи сиргэ сүөһүлэрин үлэтигэр күнү быһа сыл-
дьаллара. Оҕо дьиэ ортотугар соҕотоҕун хаһаайынныыра. Хаалларбыт суорат-
тарын сиир, ортотугар оонньуур, ыллыыр, сылайан утуйар, бары наадатын кэл-
гиллибит баҕанатын анныгар толорор. Киэһэлик дьоно дьиэлэригэр чугаһаан, 
дорҕоон таһаарар буоллаҕына, оҕобут тыыннаах эбит диэн үөрэллэрэ. Арыый 
улааппытын кэннэ холкуос дьааһыла тэрийэн, үлэһиттэрин оҕолорун хомуйан 
аһаппыта буолаллара, маныыллара, хаптаҕас угун сирдээн биэрэн, ону итигэс-
тэһэн сиэх тииллэрэ, ол ас барахсан булкааһа суох хайдах ас буолара өйдөнөр. 
Сиикэй хаптаҕас сиэн баран истэрин буллараллара.

Дайаарка барахсан ыы сылдьар пиэрмэтин ынаҕыттан оҕотугар биир чохоол 
үүтү иһэрдэр кыаҕа суоҕа, онно тутуллубуттары хаайыыны буллараллара. Дог-
домо диэн ааттаах сымнаҕас баҕайы ынах баар этэ, «ол ынаҕы эмэммин киһи 
буолбутум» диэн сиэннэригэр кэпсээччи.

Холкуос бэрэссэдээтэлэ аҕалаах ыалга убайынаан киирэн, аан аттыгар до-
буочча уһуннук туран баран тахсыбыттарын кэпсээччи. Ыаллара тэриэлкэлэрин 
тобус-толору арыылаах алаадьыны тула көтүтэ сылдьан аһаан чалларыһа оло-
рон, биир алаадьыны бэрсибэтэхтэрин убайа дьонугар киирэн хомойон, таһараа 
ыаллар алаадьы сии олороллор да саатар оҕобор бэрсибэтилэр диэхтээбит.

Дьэ ити курдук оонньооботох оҕо саастаах көлүөнэ кэнэҕэскини түстээтэҕэ.

Федора Кирилловна Харитонова,
СӨ үөрэҕириитин туйгуна 

Харлампьев Григорий Пудович  
(1939–1986 сс.)

Саҥаны, бастыҥы күннээҕи олоххо, үлэҕэ халбаҥа суох туһаныыта,  

дьулуурдаах үлэтэ үтүө түмүктэммиттэрэ

Исидор Барахов аатынан сопхуос сүөһү иитиитигэр  
үрдүк көрдөрүүлэринэн оройуоҥҥа, ону ааһан өрөспүү бү-
лүкэ киэҥ эйгэтигэр биллэригэр-көстөрүгэр, суон сураҕы-
рарыгар, албан аатырарыгар сүҥкэн кылаатын киллэр-
сибит оройуон биир ураты дьоҕурдаах, дьоҥҥо-сэргэҕэ 
улаханнык ытыктанар-убаастанар ветеринарнай быраас 
Г. П. Харлампьев этэ. Кини 1939 с. тохсунньу 16 күнүгэр 
Үөһээ Бүлүү сэлиэнньэтигэр төрөөбүтэ.

Аҕата 1942 с. Пуд Харлампьев сэрии хонуутугар охту-
бута, онон оччотооҕу сэрии сылларын оҕотун сиэринэн, 
олох кыра сааһыттан кыһарҕаннаах, аас-туор олоҕу аас-
пыта, эрэйи-муҥу билэн-көрөн улааппыта. Орто оскуола кэнниттэн икки сыл Иси-
дор Барахов аатынан холкуос пиэрмэтигэр үлэлээн баран, 1961 с. Омскайдааҕы 
ветеринарнай институкка үөрэнэ барбыта.

1966 с. ити институту үчүгэйдик үөрэнэн бүтэрбитин кэннэ, оччотооҕу каады-
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ры аттаран туруоруу халбаҥнаабат сокуонунан Анаабыр оройуонугар ветстан-
ция начаалынньыгынан анаабыттара. Онно икки сыл үлэлээн, туундара тыйыс 
усулуобуйатын билэн-көрөн, этигэр-хааныгар иҥэринэн, таба иитиитин уратыла-
рыгар балачча эриллимэхтээн, идэтигэр да, дьону кытары үлэҕэ да лаппа уопу-
турбута. Ол эрэн, төрөөбүт төрүт буора, кэрэ күөх айылҕата угуйа турара, бэйэтэ 
даҕаны хоту дойду сирин-уотун курус көрүҥүн оччо-бачча иһигэр киллэрбэтэҕэ, 
дойдутун диэки таласпыта.

1968 с. Үөһээ Бүлүүтүгэр төннөн, түөрт сыл кэриҥэ ветстанция начаалын-
ньыгын солбуйааччытынан үлэлээн баран, 1972 с. Исидор Барахов аатынан 
сопхуоска кылаабынай ветеринарнай бырааһынан тылланан тахсыбыта. Хара 
маҥнайгыттан олохтоохтук, уһуннук үлэлииргэ-хамсыырга быһаарыммыт буо-
лан, төрөөбүт нэһилиэгэр тута бас билэр дьиэ-уот туттан барбыта. Ити кэмтэн 
ыла Григорий Пудович ыарахан ыарыыттан олохтон туоруор диэри бэйэтин 
дьоҕурун, билиитин-көрүүтүн, сыратын, бүтүн олоҕун биир соҕотох хаһаайысты-
ба — Исидор Барахов аатынан сопхуос сайдыытын-үүнүүтүн, сүөһү иитиитэ сай-
дарын, көрдөрүүтэ үрдүүрүн-тупсарын, киниттэн ылыллар ас-үөл элбиирин-дэ-
лэйэрин — туһугар анаабыта.

Кини ити сылларга хаһаайыстыба бары ветеринарнай үлэһиттэрэ, зоотех-
никтара биир сүбэнэн, биир сыалынан үлэлииллэрин ситиспитэ. Саҥаны, бас-
тыҥы күннээҕи олоххо, үлэҕэ халбаҥа суох туһаныыта, дьулуурдаах үлэтэ үтүө  
түмүктэммиттэрэ: сопхуос ынах сүөһүнү, сылгыны тыыннаахтыы иитии гэ көр-
дөрүүлэрэ муҥутаан үрдээн, көнньүнэн өлүү көрдөрүүтэ, ордук ыччат сүөһүнү  
иитиигэ намтаан сылдьыбыттара. Сопхуос эти-үүтү оҥорууга, государствоҕа 
үрдүк хаачыстыбалаах бородууксуйаны туттарыыга көрдөрүүлэрэ эмиэ, мэ-
ҥэлэрдии эттэххэ, «хайа үрдүгэр» этилэр. Оччолорго оройуон ветеринарнай 
үлэһиттэрин икки ардыларынааҕы куоталаһыыга Исидор Барахов аатынан уон-
на «Дүллүкү» сопхуостар исписэлиистэрэ эрбии биитин курдук эриһэллэрэ, үксү-
гэр Григорий Пудович салайааччылаах сопхуос бэтэринээрдэрэ инники күөҥҥэ 
тахсаллара.

Григорий Пудович бэйэтэ дириҥ билиилээх, этэргэ диэри, теорияны да, 
практиканы да биир тэҥ дэгиттэрдик баһылаабыт баай уопуттаах ветеринар-
най быраас этэ. Кини оройуон ветеринарнай үлэһиттэригэр анаан ыытыллар 
сэминээрдэргэ ньирэйин курдаттыы ылыыны (кесарево сечение) бэйэтинэн 
эпэрээссийэлээн көрдөрөрө, сүөһүнү эмтээһиҥҥэ норуокка уруккуттан туттуллар 
араас ньымалары туһанарга үөрэтэрэ. Баҕар, Д. Ф. Наумов суруйбут «Дэриэ - 
бинэм барахсан» диэн кинигэтигэр киирбит «Икки ыстакаан» кэпсээнигэр, онно 
ахтыллар Василий Степанович Иванов эппит сүбэтин күөнтээбэккэ эрэ, итинник 
түбэлтэ Григорий Пудович уротерапиянан эмтээһиҥҥэ үгүс үөрүйэхтэриттэн си-
тимнээн кэпсэниллибитэ буолуон эмиэ сөп.

Кини киһи киэнэ сэмэйэ, сымнаҕаһа, көнөтө этэ, ыалдьар атаҕынан кыратык 
содьороҥноон хаамар идэлээҕэ, туох эмэ көрүдьүөһү кэпсии-кэпсии кыараҕас  
харахтарынан дьээбэлээх баҕайытык көрөн ыларын, мэлдьи кэриэтэ күлэн 
ымайа сылдьарын өйдөөн хаалбыппын. Кэргэнинээн, эмиэ идэтинэн ветеринар-
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най быраастыын, З. П. Исаковалыын итии чэйдээх, дэлэй астаах-үөллээх остуол-
лаах, ыалдьытымсах ыаллар этэ. Хас да кыра оҕолоохторо, олор улаатан, киһи 
хара, үлэһит дьон буоллахтара.

Григорий Пудович отой эдэр сааһыгар, 47-гэр эрэ, 1986 сыл муус устарыгар 
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабыта. Кэргэнэ Зинаида Петровна 1997 сыл 
балаҕан ыйыгар күн сириттэн күрэммит этэ.

Харлампьев Иван Пудович 

Холкуоспар уонна сопхуоска күүһүм кыайарынан үлэлээбитим 

Мин Нам (Хомустаах) нэһилиэгэр 1937 с. от ыйын 1 күнүгэр төрөөбүтүм. Биир-
гэ төрөөбүттэрим: убайым Харлампьев Василий Пудович 1928 с., Харлампьева 
Екатерина Пудовна 1934 с., Харлампьев Григорий Пудович 1939 с., Харлампьев 
Василий Пудович 1947 с. төрүөхтэр.

Аҕам Харлампьев Пуд Харлампьевич холкуостаах этэ. 1942 с. сайын Аҕа дой-
ду Улуу сэриитигэр баран кыргыһа сылдьан өлбүтэ. Ийэм Харлампьева Ирина 
Гаврильевна биэнсийэҕэ тахсыар диэри «Чолбон» холкуоска солбуллубат да-
йаарка этэ, кэлин сопхуос үлэтигэр киһиэхэ сирдэрбэккэ үтүө суобастаахтык үлэ-
лээн олорбута. Мин аҕам аармыйаҕа барбытын кэннэ сут-кураан, аччык дьыл - 
лар саҕаланаллар, хоргуйуу, өлүү-сүтүү бөҕө буолбута. Ону барытын харахпы-
нан көрөн, кулгаахпынан истэн, эппинэн-хааммынан өлөөрү гынан аччыктаан 
сордоммуппун букатын умнар табыллыбат. Ааннарын тириинэн бүрүйбүт, ону 
буһаран сиир ыалга ымсыырар этибит. Хайдах ийэбит сэрии ыар сылларыгар 
түөрт оҕону иитэн-аһатан туораппытын, өссө кэлин оҕону төрөтөн киһи гыммы-
тын улаханнык сөҕө-махтайа саныыбын. Бу кырдьан олорон санаатахпына, ийэм 
дууһата өссө ырааһыран, сырдаан көстөн кэлэр. 

Үүнээйи үүммэт сут-кураан сатыылаабыта, ол үрдүнэн аны аһыҥа буулаабы-
та. Бааһына, оттонор сир ходуһата үрдэ көстүбэт аһыҥанан туолбута. Дьаама 
хастаран көрбүттэрэ да, хата, туман өссө сэтэрэн хойуутук түспүтэ. Кэлин агро-
номнар эминэн эмтээн суох гыммыттара, онтон үөһэ тыыммыппыт, бурдугу, оту 
кубарыччы сиэн кэбиһэр этилэр.

Аһыыр аһа суох буолан, куруук аймахтарбытыгар тиийэн ыалга хонуктуур  
этибит. Онон алта саастаахпыттан сайын от үлэтигэр, саас ыһыыга сир хо-
рутуутугар оҕус сиэтэн, биир-икки сылынан аны атынан бурдук бааһынатын 
бүтүннүү катоктуур этим. Сарсыарда биригэдьиир Ильин Иван Николаевич ат 
үрдүгэр ыҥыырга олордон биэрэр этэ, күнүс эбиэккэ түһэриэм диэччи уонна 
умнан кэбиһэн аттан күн киириитэ түһэрээччи, ол күлүүтэ биир туспа кэпсээн 
буолара. «Күрүөҕэ сыстан күрүө үрдүттэн тахсан аккын миин» диэн холкуос - 
таахтар сүбэлээн абыраабыттара. Ол курдук син үлэлээн, аармыйаҕа барыах- 
пар диэри «Чолбон» холкуоспар уонна сопхуоска күүһүм кыайарынан үлэлээ-
битим. 18 сааспын туолан, аармыйаҕа ытык иэспин толоро барбытым уонна 
сверхзвуковой сөмөлүөккэ авиавооружение маастара диэн идэҕэ үөрэнэн су-
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лууспалаабытым. Сулууспам кэнниттэн экспедицияҕа ньиэп скважинатыгар, 
сир анныттан ньиэби булаары, 41 миэтэрэ үрдүктээх вышкаҕа оробуочайынан, 
бурильщик көмөлөһөөччүтүнэн үлэлээбитим. 1964 сылтан 1968 сылга диэри 
Дьокуускайга өрүс пордугар цеменинэн оҥоһуллубут саҥа бириистэҥҥэ грузо-
вой учаастакка ВОХР-га үлэлээбитим. Үчүгэй үлэм иһин харчынан уонна махтал 
суругунан бэлиэтээбиттэрэ. Онтон нэһилиэкпэр кэлэн рабкоопка, тэрилтэлэргэ 
уонна оскуолаҕа, коммунальнай тэрилтэҕэ хачыгаарынан үлэлээн биэнсийэҕэ 
тахсыбытым.

Биэнсийэҕэ тахсарбар харчынан бириэмийэ биэрбиттэрэ уонна үлэ бэтэрээнэ 
буолбутум, онон үлэбин сыаналаабыттарыгар үлэлээбит тэрилтэм үлэһиттэри-
гэр муҥура суох махтана саныыбын.

Иван Пудович Харлампьев.
Бэс ыйын 21 күнэ, 2004 с.

Чиряева Ульяна Васильевна 

Кэрэ сэбэрэтэ сылааһынан, сырдыгынан сыдьаайара 

2020 сыл ыам ыйын 9 күнүгэр Улуу Кыайыы 75 сыллаах 
үбүлүөйүн өрөгөйдөөхтүк бэлиэтээри олорон, Нам нэһи-
лиэгин бочуоттаах олохтооҕо, үлэ бэтэрээнэ, сэрии сылын 
оҕото, кэргэним Ульяна Васильевна туһунан кылгастык 
кэпсии түһүөм.

Тапталлаах кэргэним, ийэбит, эбээбит Ульяна Васи-
льевна 1940 сыл балаҕан ыйын 24 күнүгэр Балаҕаннаах 
нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. Уоттаах сэрии, сут-кураан 
дойду үрдүнэн сатыылаан турар кэмнэрэ этэ.

Ийэтэ Мария Васильевна кэргэнэ Баһылай ыалдьан 
өлөн, «Кыһыл үлэһит» холкуоска үлэ арааһын үлэлээн, 

соҕотох кыыһын Улятын Балаҕаннаах оскуолатын 3-с кылааһын бүтэртэрэн ба-
ран, Намҥа көһөн кэлэн олохсуйбута.

Эбээбит барахсан уончалаах сааһыттан соҕотох ийэтигэр көмө киһи буолбу-
та. Ийэтэ Мария Васильевна балыыһаҕа санитарканан үлэлии сырыттаҕына, 
кыра сылдьан дьон бөҕө хараҕынан ыалдьан, кып-кыһылынан көрө сылдьалла-
рын, сиэстэрэлэргэ көмөлөһөн кыһыйан, эмп кутан эмтиир этим диэн кэпсээччи.

Нам 7 кылаастаах оскуолатын бүтэрбитэ. Медсестра үөрэҕэр үөрэнэн, Нам 
участковай балыыһатыгар медсестранан үлэлээн барбыта. Оччолорго Нам ба-
лыыһата ыарыһахтары эмтиирин таһынан төрүүр дьиэ оруолун эмиэ толороро. 
Нам, Балаҕаннаах нэһилиэктэриттэн элбэх оҕоҕо күн сирин көрдөрбүтэ.

Чэпчэки илиилээҕинэн, дьоҥҥо-сэргэҕэ аламаҕайынан, үлэһитинэн тэҥнээҕэ 
суоҕа.

Күндү киһибит ийэбит Ульяна Васильевна бэрт элбэх ийэлэр махталларын 
ылбыта, 12 сыл ситиһиилээхтик үлэлээбитэ.
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Онтон эмкэ, хлорга аллергиялаан атын үлэҕэ көспү тэ. 
Үөһээ Бүлүүгэ «Сельхозтехника» тэрилтэтигэр атыыга-эр-
гиэҥҥэ көмөлөһөөччү буҕаалтырынан сэттэ сыл үлэ лээн 
баран, кыра оҕолордоох буолан айаныттан саллан уурай-
быта. Онтон Нам рабкообугар атыыһытынан, кэлин нэһи-
лиэк остолобуойугар татаар омук кыргыттарын кытта бэрт 
уһун кэмҥэ тапсан, доҕордоһон үлэлээбиттэрэ. Намҥа 
СПТУ үлэлиир кэмигэр ыстаарсай поварынан үлэлээби- 
тэ, курсааннар «ийэбит» диэн иһирэхтик ааттыыллара. 
Биэн сийэҕэ тахсан баран, Нам оскуолатыгар эмиэ уһун 
кэмҥэ поварынан үлэлии сылдьыбыта. Ханна үлэлээбит  
сиригэр барытыгар дьон-сэргэ улахан убаастабылын ылара. Ол үлэтин гра-
моталар, эҕэрдэлэр, махталлар кэрэһилииллэр. Айылҕаттан бэриллибит на-
мыын-намчы майгыта, аһыныгас сүрэҕэ, үлэһитэ, кэрэ сэбэрэтэ куруук сылаа-
һынан, сырдыгынан сыдьаайара. Ийэбит барахсан сүрдээх аһыныгас этэ, 
кыаммат-түгэммэт дьоҥҥо аһынан-таҥаһынан сүрдээҕин көмөлөһө сатыыра. 
Оннооҕор хаан-уруу аймаҕа буолбатах дьоҥҥо көмөлөһөн, ыйы-ыйынан кып-кы-
ра оҕолорун көрөн биэрэрин сөҕөрбүт.

Уһун кэмҥэ үлэ бөҕөнү үлэлээн, дьоллоох олоҕу олорон, үөрэн-көтөн, Кыһыл 
көмүс сыбаайбабытын бэлиэтээн, «Семейная доблесть» бэлиэнэн наҕараада-
ланан, Нам нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕун аатын ылан, оҕолорун, сиэннэ-
рин, хос сиэннэрин көрөн-истэн, үөрэттэрэн, атахтарыгар туруоран, дьиэлээн- 
уоттаан, эбээ, хос эбээ дэтэр сааска тиийии улахан дьол буоллаҕа.

Кэргэнэ Иванов Иван Николаевич,
Үөһээ Бүлүү улууһун Нам нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, 

РСФСР үөрэҕириитин туйгуна, 
педагогическай үлэ бэтэрээнэ, 

сэрии сылын оҕото 

Чычахова Мария Егоровна, Чычахова Дария Егоровна, 
Чычахов Николай Егорович, Чычахова Анна Егоровна

Эдьиийдэрим уонна убайым сэрии сылларын оҕолоро этилэр

Мин төрөппүттэрим ааспыт үйэ 20-с сылларыгар холбоһон ыал буолбуттар. 
Ийэм барахсан 14-тэ төрөөбүтүттэн 9 оҕото уоннарын да туолбакка сылдьан 
ыалдьан өлбүттэр, 5 эрэ оҕо тыыннаах ордон киһи хара буолбуттар, оҕо-уруу 
тэниппиттэр.

Аҕабыт Дьөгүөр Ыстапаанабыс Чыычаахап 46 сааһыгар сэриигэ ыҥырыллы-
быт уонна 1944–1945 сс. Илиҥҥи фроҥҥа оборуоналанар тутуулар 12-с фронто-
вой управление (ФУОС-12) 184-с байыаннай тутуу этэрээтигэр сулууспалаабыт. 
Оччотооҕуга биэс уончаларыгар чугаһаабыт дьон лаппа кырдьаҕас дьон курдук 
көстөллөрө буолуо. Онон аҕабын сэриилэһэр чаастарга ылбатахтар. «Хас да 
офицер этэрээти стройдатан баран, кэрийэ сылдьан эдэрдэрбитин талан илдьэ 
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бараллара, мин иннибэр, кырдьаҕаһыргатан буолуо, олох тохтообокко да ааһал-
лара, ол илдьэ барбыт эдэр саллааттары сэриигэ ылаллара эбитэ үһү» диэн 
аҕам кэпсиир буолара. Ийэбит Мотуруона Сүөдэрэбинэ Чыычаахаба кийиит буо-
лан Кэнтиктэн сүктэн кэлиэҕиттэн Намтан харыс да сири халбарыйбакка мааны-
лаах кийиит буолан, үлэ бөҕөнү үлэлээн, оҕо-уруу төрөтөн 80 сааһыгар үктэм-
митэ, көмүс уҥуоҕа көлөһүнүн тохпут, үлэлээбит-хамсаабыт аҕай Үҥкүүлүүр 
хонуутугар тапталлаах кэргэнин кытта сэргэстэһэ сытар.

Саамай аҕабыт эдьиийбит Маарыйа 1931 сыл атыр-
дьах ыйын 4 күнүгэр төрөөбүт, онон сэрии саҕаланарыгар 
уон саастаах 3-с кылааска үөрэнэр, ону-маны өйдүүр оҕо 
эбит. Маарыйа ийэтигэр көмө-ньыма буолан, икки бал-
тын, быраатын көрсөр, дьиэ иһин-таһын улахан киһилии 
дьаһайар түргэн-тарҕан туттуулаах кыыс эбит. Эдьии йим  
оскуолаҕа олох үчүгэйдик үөрэммит, Нам оскуолатын үөрэ- 
нэн бүтэрэн баран, нэһилиэк Сэбиэтигэр икки сыл сэкирэ-
тээринэн үлэлээбитин кэннэ «Чолбон» холкуос салалта-
та Дьокуускайдааҕы тыа хаһаайыстыбатын техникумугар 
үөрэххэ ыытар. Дьиҥинэн, эдьиийим Нам 7 кылаастаах 

оскуолатын үөрэнэн бүтэрээт да, Бүлүү педучилищетыгар үөрэнэ киирэр бы- 
лааннаах эбит, ону ийэбит ыалдьара бэрт буолан кырдьаҕас аҕатыгар көмөлө-
һөөрү үлэһит буолбут. Ийэм сэрии ыар сылларын үлэтигэр доруобу йатын туруга 
олус айгыраан, үксүн суорҕан-тэллэх киһитэ буолан, бэрт уһуннук балыыһаларга 
эмтэнэн тахсар эбит. Миигин төрөөн баран, сыыйа доруобуйата көнөн, эмтэнэн, 
үтүөрэн, 80 сааһыгар үктэнэн баран өлбүтэ.

Эдьиийим Маарыйа техникумун үөрэнэн бүтэрэр сылыгар Дьокуускайдаа-
ҕы финансовай техникуму бүтэрбит Ньурба Хатылытын киһитигэр, фронтовик 
Степан Федорович Ивановка кэргэн тахсыбыта. Эдэр исписэлиистэр иккиэн 
Өлөөҥҥө ананан үлэлэрин саҕалаабыттара, онтон дойдуларыгар төннөн кэлэн 
күтүөт райфинотделга, эдьиийим Үөһээ Бүлүүтээҕи ветстанцияҕа үлэлээбит-
тэрэ. 3 кыыс оҕоломмуттарын кэннэ күтүөппүт ыалдьан өлбүтэ. Эдьиийим кэлин 
Михайлов Еремей Варламович диэн сэрии бэтэрээнэ, Үөдүгэй нэһилиэгин биир 
бас-көс киһитигэр кэргэн тахсан, олус тапсан, дьоллоохтук олорон эмискэччи 
ыалдьан 48 сааһыгар өлбүтэ. Уоллара Александр Еремеевич тутуу инженерэ, 
улуус тутууга управлениетыгар үлэлиир. Орто кыыс Лиза оскуолаҕа киириэр 
диэри эбээлээх эһээтигэр иитиллибитэ. Дьоно кэллэхтэринэ илдьэ барыахтара 
диэн саһан хаалара, оскуолаҕа киириэн аҕыйах хонук иннинэ ыла кэлбиттэригэр 
барсымаары ытаан бөҕө буолан барыбытын аймаабыта. Эдьиийим быр-бааччы 
олохтоох үс кыыһыттан, уолуттан элбэх сиэннэрдээх, хос сиэннэрдээх.

Эдьиийим Маарыйа сэрии саҕаланарыгар 10-наах, сэрии бүтэригэр 14-тээх, 
хороччу улаатан эрэр кыыс буоллаҕа, онон сэрии сылларын бары оҕолорун кур-
дук улахан дьону кытта тэҥҥэ үлэлэһэн, Улуу Кыайыыны чугаһатыспыт, сэрии 
ыарахан, аас-туор олоҕун чараас саннынан сүксүбүт киһи буоллаҕа. Эдьиийим 
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бииргэ улааппыт, үөрэммит, сэрии сылларыгар сиэттиһэ сылдьан үлэлэспит 
дьүөгэлэриттэн Егорова Акулина Прокопьевнаны-Өкүлүүһү уонна Осипова Вера 
Степановнаны-Талахаччыйа Биэрэтин өрүү ахтара-саныыра.

Иккис эдьиийим, ийэм саамай таптыыр кыыһа Даарыйа 
барахсан Мунньастаах диэн таптал ааттааҕа. Эдьиийэ 
Маарыйа кэнниттэн балтараа сылынан төрөөбүт, онон 
эдьиийин кытта тэҥҥэ улааппыттар. Сэрии саҕаланары-
гар 9-таах, бүтэригэр 13-тээх кыыс буоллаҕа. Мунньастаах  
уон чалааҕар Сээс Хаппытыана «бу мин кыыһым, эһиги 
кыыскыт кыратыгар өлбүтэ, онон кыыспын көрдүүбүн» 
диэн үҥсэ-харса сылдьыбыт. Ийэм аҕабыт сэриигэ ба-
рарыгар түөрт оҕолоох соҕотоҕун туран хаалбыт, Сээс 
Хаппытыана хаайара бэрдин иһин сатаан утарыласпакка 
кыыһын биэрэн ыыппыт. Эдьиийим барахсан дьиэтигэр 
Балаҕаннаахтан сотору-сотору күрээн кэлэ турара үһү, 
улаатан бэйэтин билинэр буолан баран олох да букатыннаахтык кэлбит. Ийэ-
бин «туора дьоҥҥо миигин биэрэн ыыппытыҥ» диэн сэмэлиир этэ. Эдьиийим 
төрүттэрин батан сырдык сирэйдээҕэ, кырыылаах муруннааҕа, үс муннуктуу 
сыр дык харахтааҕа, сырдык баттахтааҕа, сэмэй саҥалааҕа. Ийэм хойут кыыһын 
Даарыйаны «олох бэйэм төрөппүт кыыһым, ол иһин сырдык, чочуонай сирэй-
дээх-харахтаах» диирэ, оттон Сээс Хаппытыанын оҕолоро малаҕар сахалыы 
сирэйдээхтэр-харахтаахтар диирэ, ити санаатын олох тута сытан өлөөхтөөбүтэ.

Эдьиийим Даарыйа аатырбыт кыһыл бартыһаан Иван Харабаев-Муос Хараа-
бай уола Николай Иванович Харабаевка кэргэн тахсан 4 оҕоломмута. Эдьиийим 
Мунньастаах барахсан дьонугар сотору-сотору кэлэ турара, ийэлээх аҕатыгар 
сыллатан, атаахтыы түһэн барара. Кэлин кэргэнинээн Николай Ивановичтыын, 
оҕолорунаан кэллэхтэринэ, биһиэхэ дьоро күн, бырааһынньык буолара. Ийэм 
кыыһын оҕолорун Ваняны, Иирэккэни, Диимакканы оскуолаҕа киириэхтэригэр 
диэри көрөн улаатыннартаабыта. Николай Иванович култуура отделын начаа-
лынньыгынан, оройуон архитекторынан, коммунальнай хонтуора начаалынньы-
гын солбуйааччытынан, онтон кэлин тутууга үлэлээбитэ. Эдьиийим бэйэтэ Үөһээ 
Бүлүүтээҕи пааспар остуолун, ЗАГС сэбиэдиссэйинэн үтүө суобастаахтык үлэ-
лээбитэ, 1972 с., 40 сааһын 2 ый туолбакка сылдьан, ыалдьан өлөөхтөөбүтэ. 
Эдьиийим барахсан ситэ олорботох олоҕун оҕолоро, сиэннэрэ салгыыллар.

Убайым Ньукулай 1937 сыллаах төрүөх этэ, онон сэрии саҕаланарыгар 
түөрдүн икки ый ааспыт киһи өйдүүрэ да суох буоллаҕа. Сэрии бүтэр сылыгар 
8 саастаах, 2-с кылааһы бүтэрээри сылдьар буолан, Улуу Кыайыы үөрүүтүн-
көтүүтүн үчүгэйдик өйдүүбүн диэн кэпсээччи. Убайым 2-с кылааһы үчүгэйдик 
үөрэнэн бүтэрбит, 3-с кылааска үөрэнэ сылдьан, менингиттээн балтараа сыл 
курдук бэрт уһуннук ыалдьыбыт, икки сыл үөрэҕин көтүппүт. Ийэм өлөрө-тиллэ- 
рэ биллибэт оҕотун кытта хоонньоһон утуйара үһү, оччоҕо уола арыый аматый-
быкка дылы буолар эбит. Ийэм дьүөгэлэрэ убайым бэргиир кэмигэр сырыттах-
тарына, «Мотурууна, оҕоҥ бу түүнү ааһыа суох» дииллэрин истэн, Мунньастаах 
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ийэтигэр «ийээ, Укулай өллөҕүнэ, хата, мин эн хоойгор 
сытыам» диэн үлэһэрэ үһү. Ийэтин хоойун былдьатан ык-
саан сылдьар киһи буоллаҕа. Мунньастаах быраата Уку-
лайтан биэс сыл аҕа, көрбүт-харайсыбыт быраата буолан, 
хара өлүөр диэри быраатыгар олус истиҥ сыһыаннааҕа, 
кинини барыбытыттан ордук таптыыр этэ.

Ньукулай ыалдьан икки сыл үөрэммэтэх буолан, 6-с 
кылааһы 15 саастааҕар бүтэрэн баран, кыра оҕолору кыт-
та үөрэммэппин диэн «бууннаан» уус аҕатыгар балтаһы-
тынан үлэҕэ киирэр. Туран эрэр уол 12 киилэлээх балтаны 
мээчиктээн, этэ-сиинэ олус сайдар, күүс-уох киирэр, уһун-

нук эрэйдээбит ыарыытыттан босхолонор. Доруобай, сахаҕа бөдөҥ-садаҥ уолу 
18-гар аармыйаҕа ылаллар, онон Владивосток куоракка үс сыл артиллерийскай 
чааска сулууспалаан, ефрейтор званиелаах демобилизацияланан дойдутугар 
кэлэн аҕата ууһуттан уурайыар диэри балтаһыттыыр.

Убайым салгыы үөрэммэтэҕиттэн кэлин олус хомойор этэ, билиитин-көрүүтүн 
эбинэ сатаан наһаа элбэхтик, түүнү быһа, кинигэ ааҕан тахсара, дьиктини-дьии-
бэни, интэриэһинэйи уопсай халыҥ тэтэрээккэ кэниспиэктэнэрэ. Нэһилиэккэ 
лиэксийэ ааҕа кэлбит дьону боппуруос бөҕөтүн биэрэн «муннукка хаайар» идэ-
лээҕэ. Лиэксийэ истэ кэлбит дьон Ньукулай кэллэҕинэ сэргэхсийэ түһэллэрэ. 
Убайым доҕоро РКА Коля — Романов Николай Алексеевич биирдэ олус үөрэн-
көтөн: «Лиэктэрдэр «түҥ-хааһах» дьоҥҥо лиэксийэ ааҕа кэлэбит диэхтииллэр 
да, алта эрэ кылаас үөрэхтээх Ньукулайбыт «эриэхэбэй» боппуруостарыгар са-
таан эппиэттээбэт буоллахтара, дьэ, биһиги сайдыылаах намнарбытын биллин-
нэр ээ» диэн дьоҥҥо кэпсии турарын истэн сонньуйа санаабыттаахпын.

Убайым айылҕаттан бэриллибит ууһут этэ. Ууга куурбут хаптаһын эбэтэр бо-
луоту бырахпыт курдук устара. Мин эмиэ ууһуппун дэнэр киһи киниэхэ баһыйта-
рар этим.

Убайым Ньукулай кэргэннэммэтэҕэ, ханна эмит оҕото да суох, бэрт уһуннук, 
сэттэ сыл кэриҥэ ыалдьан 67 сааһыгар өлбүтэ.

Баар-суох тапталлаах эдьиийим Аана-Быычаа 1940 с. 
тохсунньу ый 26 күнүгэр төрөөбүтэ. Кини биһикки икки ар-
дыбытыгар үс оҕо төрөөн кыраларыгар өлбүттэр. Эдьии-
йим Быычаа барахсан миигин сүгэн-көтөҕөн, бостууктаан  
улаатыннарбыт, бииргэ төрөөбүттэрбиттэн саамай күндү,  
саамай таптыыр киһим этэ. Эдьиийим барахсан хара өлүөр 
диэри миигин, улааппыт, тойон-хаар буолбут киһини, 
атаах татар аҕай, мэлдьи имэрийэ, сыллыы сылдьар этэ.

Эдьиийим ыарытыйар буолан эмиэ убайым курдук 7-с 
кылаастан оскуолаттан уурайан үлэһит буолбута уон на 
ыалдьан олохтон туоруор диэри Намҥа оҕо дьааһылаты-
гар, саадыгар бэрт уһуннук ньээҥкэнэн үлэлээбитэ. Эдьии-

йим үлэтигэр олус кыһалларын, ырааһын-чэнчиһин, олорон сынньана түһэри 
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билбэккэ үлэлиирин, оҕолорго олус амарах сыһыаннааҕын, аһыныгаһын иһин 
бииргэ үлэлээччилэрэ убаастыыр аҕай этилэр, онон оҕолор сөбүлүүр, таптыыр 
ньээҥкэлэрэ этэ. Нам нэһилиэгин баһылыгынан үлэлии олорон, А. Д. Никола-
ев биирдэ оҕо дьыссааттарын туһунан кэпсэтии буолбутугар: «Мин дьыссаакка 
сылдьар кэммэр тэрилтэҕэ элбэх үлэһит баара буолуо эрээри, аҥаардас Чыы-
чаахаба Аананы эрэ өйдүүбүн» диэбитин истэн үөрэ санаабыттаахпын.

Эдьиийим оскуолаҕа үөрэнэр дьоллоох оҕо сааһыгар ыаллаһа олорбут, биир-
гэ оонньоон улааппыт, кэлин ССРС, РСФСР, СӨ норуодунай артыыската, СӨ 
бочуоттаах гражданина буолбут Анегина Егоровна Ильина-Дмитриеваны олус 
үчүгэйдик саныыра, дьүөгэтин туһунан хаһыаттарга тахсыбыт ыстатыйалары кы-
рыйан ылан ууруна сылдьара. Биир чугас, өрүү ахтар-саныыр дьүөгэтинэн Гали-
на Гаврильевна Николаева этэ. Кинилэр иккиэн бу орто дойдуттан барыахтары-
гар диэри билсэ-көрсө, дьүөгэлэһэ олорбуттара, олус истиҥ сыһыаннаахтар этэ.

Эдьиийим барахсан сааһыран иһэн Докторов Владимир Ивановичка кэргэн 
тахсан олус тапсан, сөбүлэһэн олорбуттара. Кыыстара Елизавета Владимиров-
на Чернышевскай куоракка олорор, медсестра, икки уол оҕолоох.

Үйэтигэр кимиэхэ да кыыһырбатах, кими да куһаҕаннык санаабатах эдьиийим 
Быычаа барахсан 42 сааһыгар уһуннук, ыараханнык ыалдьан өлбүтэ.

Бииргэ төрөөбүттэрбиттэн дьиҥнээх сэрии сылларын оҕолорунан эдьиийдэ-
рим Маарыйа, Даарыйа буолаллар. Сэрии сылларыгар аччыктыыры, тоҥору-ха-
тары билбит, оччотооҕу сэрии оҕолорун барыларын курдук кыайыы туһа диэн 
күүстэрин-кыахтарын таһынан үлэлээбит-хамсаабыт аҕай дьон буоллаҕа, оттон 
убайым Ньукулай, эдьиийим Аана сэрии иннинэ аҕай төрөөбүт, сэрии диэни ула-
ханнык өйдөөбөт, билбэт да оҕолор этилэр. Билигин сэрии иннинэ, сэрии кэ-
мигэр төрөөбүт оҕолору барыларын сэрии сылларын оҕолоро дииллэринэн ки-
нилэр эмиэ сэрии сылын оҕолоро дэнэллэр.

Уйбаан Чыычаахап, 
СӨ норуотун хаһаайыстыбатын бочуоттаах үлэһитэ, 

Үөһээ Бүлүү улууһун, Ытык Нам, Харбалаах, Хомустаах нэһилиэктэрин, 
Үөһээ Бүлүү сэлиэнньэтин бочуоттаах гражданина 

Шарапов Николай Федорович 

Аҕам туһунан 

Аҕам Николай Федорович 1924 с. Кэнтик нэһилиэгэр  
төрөөбүтэ. Аҕата Кэнтик олохтооҕо Шарапов Федор Спи - 
ридонович Аҕа дойду сэриитигэр Сталинград кыр гыһыы-
тыгар өлбүтэ. Ийэтэ Намтан төрүттээх Ильиннэр аймахта-
ра, Семенова Прасковья Егоровна, сэрии кэмигэр Намҥа 
кэлбитэ. Аҕам Кэнтиккэ аймахтарыгар хаалан сэрии ыара-
хан кэмигэр туһа киһитэ буолбут. Оҕо эрдэҕиттэн туруу 
үлэһит этэ, ол курдук 12 сааһыгар оройуон балыыһатын 
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тутуутугар үлэлээбитэ, мастарын таспыта, 
дьиэ тутуспута.

Сэрии бүппүтүн кэннэ ийэтин дойдутугар 
Намҥа кэлэн дьиэ тутуутугар үлэлээбитэ. 
Аҕам ийэбин кэргэн ылыан иннинэ бэйэтиттэн 
аҕа саастаах дьахтары ойох ыла сылдьыбыт. 
Билигин олорор дьиэбит саҥа тутулла турар 
кэмигэр ойоҕо өлөн хаалбыт. Хас да сыл аас-
пытын кэннэ ийэбин Павлова Варвара Спи-
ридоновнаны кытта билиһиннэрэл лэр. Ийэм 
Ороһу дэриэбинэтигэр олорор Чалбановтар 
дьиэ кэргэҥҥэ үлэһит, хачыгыр кыыстара 
эбит. Миша диэн уолларын көрөн олорбут, 
7 саастаах хаампат уолу хаам тарбыт. Ийэ-
бин атынан дойдутугар көһөрөн аҕалбыта, 
ыал буолан, 2 уол оҕону төрөтөллөр. Биирэ 
төрөөт, 12 хонон баран өлбүт, оттон иккис 
уол лара 7 сааһыгар диэри олорбут, барахсан 
ин бэлиит этэ. Онтон мин эдьиийдэрбин ииттэ 

ылбыттар. Улахан эдьиийбин Мартаны Дүллүкүттэн, Мотяны бэйэтин эдьиийит-
тэн. Миигин ийэм нэһиилэ төрөөбүтэ. 3 кыыс оҕону иитэн, көрөн-харайан улаа-
тыннаран таһаардылар.

Кыыстара Валентина Николаевна Шарапова 

Николай Шарапов олоҕун 
хос сиэннэрэ салгыыллар
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Бырааттыы Николаевтар .............................................................................................159
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Петров Федор Гаврильевич .........................................................................................169
Петрова Анисия Алексеевна .......................................................................................170
Романов Иона Михайлович ...........................................................................................—
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Степановтар .................................................................................................................177
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Кардашевский Иннокентий Васильевич .....................................................................299
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Миронова Мария Васильевна .....................................................................................314
Михайлов Аркадий Кононович, Кухотова Сусанна Тимофеевна ..............................316
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Никифорова Мария Руфовна ......................................................................................333
Николаев (Махардыров) Петр Иннокентьевич,  
Николаева (Мексярова) Мария Васильевна ..............................................................335
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Ноговицына Мария Евсеевна ......................................................................................348
Осипова Вера Степановна ..........................................................................................349
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Пак Мария Васильевна ................................................................................................354
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Платонов Михаил Лазаревич ......................................................................................358
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